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RESUMO 
 
 
 
O projeto apresenta uma proposta para atuação no setor de transporte de passageiros 
de forma a promover a melhoria do desempenho na aquisição e gestão de insumos. 
Neste sentido, busca-se alternativas que contribuam para a viabilidade dessa 
aplicação, refletindo em operações mais eficientes e na performance do negócio 
dessas empresas. Foram realizadas analises de mercado, estudos de caso com cases 
de sucesso em operações análogas e pesquisas com empresas do segmento 
escolhido. Após essas pesquisas os estudos resultaram em um modelo de negócio 
onde o compartilhamento na compra de alguns principais insumos de cada empresa 
gera uma demanda mais concentrada e em um volume que possibilita um maior poder 
de negociação no momento da aquisição desses recursos. O projeto mostrou-se 
atrativo e plenamente viável sob as perspectivas operacional, estratégica e financeira.  
 
Palavras-chave: Insumos, Integração, Gestão, Processos, Retorno, Suprimentos, 
Valor. 
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ABSTRACT 
 
 
The project presents a proposal to the passenger transport performance sector in order 
to enhance the performance in the acquisition and management of inputs. Therefore, 
we seek alternatives that contribute to the viability of this application, reflecting on more 
efficient operations and performance of these companies’ trades. Market researches 
were made, as well as case studies with successful stories in similar operations and 
surveys with companies of the chosen segment. After this research, the studies 
stemmed in a business model where sharing the needs of each company results in a 
more concentrated demand and a volume that enables greater bargain power at the 
moment of the acquisition of these main inputs from the participating companies. The 
project turned up attractive and viable from an operational, strategic and financial 
perspective. 
 

Keywords: Inputs, Integration, Management, Processes, Return, Supplies, Value.. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 
 
 

A gestão integrada de suprimentos é hoje a fronteira a ser desbravada pois 

permite a melhor otimização na aquisição de insumos necessários dentro de uma 

rotina lógica, onde o compartilhamento de esforços e recursos objetiva trazer 

vantagem competitiva para todos os envolvidos, sejam eles as empresas, aos 

fornecedores, os consumidores e a sociedade em si. 

 Esse desafio de gestão de suprimentos se apresenta em escala global e atinge 

todos os mercados consumidores de diferentes setores da economia. No Brasil não é 

diferente, visto que o setor produtivo evolui a cada dia e as margens de ganhos estão 

cada vez menores. E nos custos operacionais residem ainda oportunidades a serem 

exploradas. 

 O projeto em questão direciona-se a Gestão Integrada de Suprimentos e como 

poderia ser desenvolvido no intuito de promover valor superior para as empresas do 

setor de transporte urbano de passageiros de Fortaleza - CE. 

 No desenvolvimento desse trabalho foi observada uma grande oportunidade, e 

ao mesmo tempo uma grande barreira, para a implementação de uma nova visão 

sobre a gestão de insumos voltada para ganhos de escala por meio de 

compartilhamento de recursos. Fato é que todas as empresas, que atualmente 

prestam esse serviço de transporte de passageiros na cidade de Fortaleza, gerenciam 

isoladamente sua cadeia de suprimentos para todos os itens que integram sua 

logística produtiva, mesmo possuindo diversos itens em comum e sabendo que a 

implantação dessa gestão integrada de suprimentos pode representar uma expressiva 

redução nos custos de aquisição e de operação. Estabelecer um plano estratégico de 

negócios que oportunize essa gestão integrada de suprimentos fortalecerá e permitirá 

uma melhor sustentabilidade ao negócio dessas empresas. 

 Assim, o projeto buscou responder à questão norteadora de como promover a 

gestão integrada de suprimentos para empresas que operam no setor de transporte 

urbano de passageiros em Fortaleza. 

 Como objetivo geral buscou-se desenvolver um modelo de gestão integrada de 

suprimentos que promova a melhoria do desempenho dos negócios de empresas que 

atuam no setor de transporte urbano de passageiros em Fortaleza. 
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 No intuito de direcionar a execução e consolidação deste objetivo geral foi 

delineado os objetivos específicos: 

Analisar o desempenho dos processos de compras das empresas que atuam 

no setor de transporte urbano de passageiros em Fortaleza; 

Levantar práticas de sucesso envolvendo a gestão integrada de suprimentos; 

Identificar insumos potenciais à uma gestão integrada de suprimentos para 

empresas do setor de transporte urbano de passageiros em Fortaleza; 

Avaliar a percepção das empresas do setor sobre a construção de um modelo 

integrado para a gestão de suprimentos em Fortaleza; 

Propor um modelo de gestão integrada de suprimentos para as empresas do 

setor; 

Elaborar o estudo de viabilidade sobre o modelo proposto. 

 O projeto foi organizado em sete capítulos. Sendo o segundo capitulo 

direcionado ao embasamento técnico e teórico para a implementação da estratégia 

com o estudo metodológico e de conceitos já amplamente aplicados e validados 

dentre as várias literaturas que foram devidamente abordadas. 

 O capítulo segue com a proposta de fornecer as mais variadas informações e 

resultados de análise e com isso, permitir que o compartilhamento da gestão de 

suprimentos seja compatível com as necessidades das empresas, fornecedores e 

clientes. Formando dessa forma a cadeia de valor esperada com melhoria nos 

parâmetros da rede estabelecida, passando pelos fornecedores, produção, 

expedição, prevendo e organizando a logística. Apresenta o quanto essa 

implementação pode viabilizar resultados através da redução do imobilizado nos 

estoques e reduzindo os custos. Define que gestão compartilhada de suprimentos não 

se limita há um setor da organização que se preocupa com suprimentos ou insumos. 

É um processo de negócio integrado e estratégico que pode alavancar ganhos e 

diminuir desperdícios.  Nesse contexto, se destaca o acesso as novas tecnologias que 

surgem continuamente na área de gestão dos negócios e também nas atividades fim 

das empresas. 

 O capítulo seguinte aborda a metodologia da pesquisa salientando o trabalho 

dentro do modelo descritivo, que é uma das variadas classificações da pesquisa 

científica. Reforçando o objetivo de descrever as características de uma população, 
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um fenômeno ou experiência para o estudo. Nesse capitulo foi apresentado ainda, o 

público alvo da pesquisa, profissionais de compras, financeiro e executivos de todas 

as empresas de transportes urbano de passageiros de Fortaleza.  

 O próximo capítulo aborda a análise do setor com a apresentação de um caso 

de sucesso visto nas redes de negócios no varejo de alimentos, além da história de 

implantação do transporte de passageiros em Fortaleza com a integração e da 

implementação do consórcio, que até hoje atua no modo definido na época. Nesse 

capítulo podemos observar a descrição da cadeia de suprimentos adotada atualmente 

e a distribuição de principais insumos da logística produtiva. 

 O capítulo também demonstra as percepções das empresas sobre a 

construção desse modelo integrado para a gestão de suprimentos. A amostragem 

dessa percepção é considerada satisfatória e a variedade de porte das empresas que 

participaram do estudo foi significativo. 

 O desenvolvimento da proposta de solução é apresentado no quinto capítulo, 

onde um modelo integrado para a gestão de suprimentos com foco em reposição de 

insumos nas empresas é evidenciado. Seguindo com as devidas análises de 

viabilidade sejam elas técnicas, operacionais, estratégicas e econômica financeira. 

 Por fim, concluímos que o projeto aplicativo é tecnicamente viável com 

possibilidade de ser aplicado mostrando-se economicamente aceitável, gerando 

redução nos custos para as empresas de transportes urbanos de Fortaleza com 

possibilidade de melhorias de vendas e lucratividade para os fornecedores.  
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2. BASES CONCEITUAIS 
 
2.1 A GESTÃO DE SUPRIMENTOS: CONCEITOS E APLICAÇÃO  

Desde as épocas mais antigas da História da Humanidade identificou-se a 

necessidade de gerir os recursos disponíveis para a sobrevivência dos seres humanos 

daquela época. O que se fazia necessário para sobreviver não estava ao alcance e 

sua disponibilidade muitas vezes era reduzida mediante as condições nômades e de 

não cultivação dos insumos básicos para sobrevivência. 

Os alimentos eram encontrados em regiões distantes e a caça era o meio de 

ter alimento de origem animal e atender as necessidades energéticas das 

comunidades. A população daquela época consumia os produtos na sua origem ou 

armazenavam o que era possível para consumo posterior. Esse armazenamento era 

bem complicado devido a não existência de sistemas de transportes e de 

armazenamento eficazes. Esse então, era limitado pelo que era possível transportar. 

Além disso os itens perecíveis se estragavam com muita facilidade. 

Ainda hoje em algumas regiões do mundo temos várias limitações geográficas 

que atrapalham uma gestão eficaz de insumos. 

Temos vários exemplos em países em desenvolvimento, como o próprio 

Brasil, onde essa ineficiência faz com os custos logísticos venham a crescer cada vez 

mais e assim encarecer os produtos, além de reduzir a competitividade brasileira nos 

mais diversos mercados. 

Quando a cadeia logística evolui, o consumo também evolui e aumenta 

mediante a maior disponibilidade de itens de consumo, como também pela garantia 

de um ressuprimento eficiente. 

A logística eficiente é vital para que o comércio e a produção venham a evoluir 

contribuindo para melhorar toda a cadeia de valor de todo e qualquer produto. 

Segundo Ballou (1993), a logística permaneceu adormecida por muito tempo. 

As empresas fragmentaram completamente a administração das funções chave da 

logística.  

Na mesma linha de raciocínio, Fleury at al. (2000) afirma que a Logística é um 

paradoxo dado que é um conceito muito antigo e aplicado de maneira muito moderna 

em caráter gerencial. Ainda segundo Fleury at al. (2000), o que faz da logística um 

conceito muito moderno são linhas fundamentais de transformações: a econômica e 

a tecnológica.  
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O Gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS, ou SCM, do inglês supply 

chain management) traduz o cerne da logística. A logística eficiente destaca todas as 

interações entre os mais diversos setores de uma empresa que vão desde o Marketing 

passando pelo financeiro, produção e comercial. 

Toda e qualquer melhoria de processo baseada na otimização de recursos e 

redução de custos nesse sistema geram economia de escala para as empresas e 

assim sendo, também gerando maior competitividade dos produtos, como também 

maior nível de serviços para os clientes. Essa gestão agrega valor à empresa de 

maneira sólida gerando a relação de confiança e tão sonhado “ganha-ganha” entre 

todos os stakeholders do negócio. 

Alguns conceitos iniciais dessa gestão foram muito debatidos pelos mais 

diversos autores como, distribuição física, gestão de materiais, logística industrial, 

gestão de canais de distribuição, etc. Tentam ampliar o escopo de atuação desses 

profissionais que vem, na busca incansável de otimização, a tentativa de 

implementação de modelos cada vez mais eficientes. 

A identificação de necessidades semelhantes dos mais variados modelos de 

negócio fez com que as empresas começassem a “pensar fora da caixa” e assim 

buscar soluções que, de forma partilhada e compartilhada, gerando um resultado 

ainda maior do que quando as mesmas estão trabalhando de maneira isolada. 

 

Hoje, porém, empresas de varejo estão obtendo sucesso no 
compartilhamento de informação com os fornecedores, os quais, por sua vez, 
concordam em manter e gerenciar estoques nas estantes dos varejistas. 
Estoques no canal e faltas de produtos são menores. As fábricas que operam 
em esquemas de produção just-in-time estabelecem relacionamentos com 
fornecedores com benefícios para ambas as partes através da redução dos 
estoques. (BALLOU, 2006, p.26) 

 

Depois de um cuidadoso e detalhado estudo das mais variadas definições 

sobre o tema Mentzer et al. (2001), propõem a seguinte definição: 

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é definido como a coordenação 
estratégica sistemática das tradicionais funções de negócios e das táticas ao 
longo dessas funções de negócios no âmbito de uma determinada empresa 
e ao longo dos negócios no âmbito da cadeia de suprimentos, com o objetivo 
de aperfeiçoar o desempenho a longo prazo das empresas isoladamente e 
da cadeia de suprimentos como um todo. (MENTZER, 2001, p.25) 

 

Existem vários modelos de Gerenciamento da cadeia de Suprimentos sendo 

que o modelo da figura a seguir, do mesmo autor, mostra o escopo detalhado desta 
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definição com um conceito muito claro e objetivo. Vale a pena ressaltar que essa 

gestão da cadeia de suprimento coordena o fluxo de produtos ao longo de funções 

com a finalidade de produzir vantagem competitiva e lucratividade para as empresas.  

É um consenso entre vários autores que não é fácil separar a gestão logística 

do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso porque ambos possuem várias 

semelhanças em vários aspectos. Ambas têm de colocar e disponibilizar os produtos 

e serviços corretos na hora certa e no lugar certo com o nível de qualidade aceitável. 

 

 Figura 1 – Modelo de gerenciamento de cadeia de suprimentos  

 

Fonte: Mentzer et al. (2001) 

 

Quando buscamos entender melhor todo o processo de gestão da cadeia de 

suprimentos nos deparamos com vários conceitos e definições interessantes e que 

nos remetem a refletir o quão importante é essa análise e trabalho. 

Temas que associam estratégias de negócios a logística de suprimentos são 

cada vez mais apresentados por diferentes autores como marco de competitividade e 

eficiência nas operações. 
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Com os custos de operações cada vez mais sobre controle rígido, com os 

processos de operação e produção cada vez mais padronizados, fica evidente a 

possibilidade de ganhos dentro de uma política de custos equilibrada, com ganhos de 

escala nas melhorias e otimizações de atividades ligadas a cadeia de suprimentos. 

Desde a compra, passando pelo transporte até o armazenamento e posterior 

aplicação. 

 

A Logística/Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades funcionais 
(transportes, controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao 
longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos 
acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. Uma vez que as fontes 
de matérias-primas, fábricas e pontos de venda em geral não têm a mesma 
localização e o canal representa uma sequência de etapas de produção, as 
atividades logísticas podem ser repetidas várias vezes até um produto chegar 
ao mercado. Então, as atividades logísticas se repetem à medida que 
produtos usados são transformados a montante no canal logístico. (BALLOU, 
2006, p. 28) 

 

A gestão da cadeia de fornecimento migra de um aspecto funcional para uma 

abordagem estratégica e considerando que a prestação de serviços para o transporte 

urbano de passageiros em Fortaleza compete no mercado por diferenciação e os 

custos dos serviços ocupa uma das maiores parcelas nessa diferenciação. 

Observamos uma grande oportunidade e ao mesmo tempo uma grande barreira, fato 

é que todas as empresas, que atualmente prestam esse serviço, gerenciam 

isoladamente sua cadeia de suprimentos, mesmo possuindo diversos itens em comum 

e que essa cadeia de suprimentos gerenciada de forma compartilhada, representasse 

uma expressiva redução nos custos, estabelecer então um plano estratégico de 

negócios que garanta essa expressiva redução de custos através da cadeia e gestão 

de suprimentos integrada entre as empresas, fortalecerá ou permitirá melhor 

sustentabilidade ao negócio de todas as empresas.  

Nesse sentido a condução operacional está dando lugar à condução 

estratégica dos negócios e como os recursos são escassos e a demanda por produtos 

e serviços são intensas, exigindo ganho de produtividade (fazer mais com menos!), 

abre-se caminho para aplicação da gestão integrada de suprimentos nesse 

seguimento. 

Através das informações obtidas por meio da cadeia de suprimento, é possível 

elaborar estratégias que tragam vantagem competitiva, que nada mais é do que 

quando a empresa executa uma ou mais de suas atividades de uma maneira especial, 

traga uma diferenciação para os seus concorrentes. (PORTER, 1995) 
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O primeiro passo para a materialização desse processo é identificar, estudar 

e apresentar as importantes ferramentas de gestão e qualidade necessárias para a 

construção dessa cadeia de suprimentos integrada e para isso utilizamos a ferramenta 

da qualidade no PDCA de Inovação, apresentadas do livro Integração das 

Ferramentas da Qualidade ao PDCA e ao programa Seis Sigma de Aguiar Silva, 

conforme descrito a seguir. 

O PDCA é utilizado para resolver qualquer problema/realizar qualquer 

gerenciamento e, dependendo do gerenciamento em que ele é utilizado, o Giro do 

PDCA toma formatos diferentes, o que torna difícil mostrar a integração das 

ferramentas da qualidade sem uma utilização específica do PDCA. Nesse trabalho 

destacamos e apresentamos as principais ferramentas do PDCA, alicerçadas para a 

inovação no processo de gestão de suprimentos. No planejamento é definido os 

interesses e estabelecidos os meios (planos de ação) necessários para se atingir os 

objetivos. Na execução dos planos de ação, são coletados dados para que possam 

fornecer informação sobre a obtenção do resultado. Já na verificação com o uso dos 

dados coletados na etapa de “Execução”, é feita uma avaliação dos resultados obtidos 

em relação ao alcance da meta. Já na etapa da ação a ser realizada depende dos 

resultados obtidos, avaliados na etapa de verificação. 

A primeira fase é a da identificação do problema e antes de iniciar qualquer 

trabalho de melhoria, este trabalho deve ser planejado, documentado e acompanhado 

durante todo o seu desenvolvimento.  

Na fase da identificação do problema, o conhecimento dever ser utilizado para 

responder à questão “Vale a pena investir?”. Então, ferramentas da qualidade 

empregadas para: 

 A retirada de amostras representativas de uma determinada situação de 

interesse; 

 Avaliar a confiabilidade de informações e fornecer indicação de como atuar no 

sistema de coleta de dados de forma a tornar essas informações confiáveis, se esta 

atividade for necessária; 

 Dispor/apresentar as informações de interesse, de forma gráfica ou não, ao 

longo do tempo; 

 Avaliar o retorno econômico; 

 Mapa de raciocínio; 

 Diagrama de Pareto. 
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O “Mapa de Raciocínio” fornece um procedimento para planejar as ações a 

serem realizadas durante todo o giro de um método de solução de problemas e servir 

de histórico para as ações desenvolvidas. 

 

Figura 2 – Exemplo de mapa de raciocínio 

 

Fonte: Mentzer et al (2001) 
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O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas. Mostra 

ainda a curva de porcentagens acumuladas.  

 

Figura 3 – Exemplo de gráfico de Pareto 

 

Fonte: Mentzer et al. (2001) 

 

 Na fase de análise do fenômeno o conhecimento do problema deve ser 

aumentado com o objetivo de facilitar a descoberta e suas causas na análise do 

processo. 

 Coletar dados; 

 Avaliar sistemas de medições; 

 Desdobrar situações gerais com situações mais específicas; 

 Priorizar situações; 

 Avaliar variações; 

 Dispor/apresentar. 

A fase de análise do processo as causas do problema devem ser identificadas 

utilizado o conhecimento adquirido sobre ele. As ferramentas da qualidade utilizadas 

para: 

 Definir, dispor e apresentar o processo relacionado ao problema; 

 Obter o conhecimento do staff sobre as causas do problema; 

 Priorizar causas; 
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 Quantificar o efeito das causas em características de interesse. 

2.2 Brainstorming e Diagrama de Causa e Efeito 

 

 O Brainstorming é uma ferramenta da qualidade usada para encaminhar o 

raciocínio das pessoas na solução de um problema utilizando o conhecimento que 

têm sobre ele. O Diagrama de Causa e Efeito é empregado para dispor o 

relacionamento entre as coisas e o efeito (problema) de interesse. O Brainstorming é 

utilizado para definir novos conceitos de produtos; O Diagrama de Causa e Efeito é 

empregado para mostrar o relacionamento entre o problema (novo conceito) e os 

meios que serão utilizados para a sua definição. 

 

Figura 4 – Diagrama de Brainstorming 

 

Fonte: Mentzer et al. (2001) 

 

 Na fase de estabelecimento do Plano de Ação, com base nas causas, 

oportunidades identificadas e no conhecimento técnico dos processos, planos de ação 

devem ser estabelecidos com o objetivo de se atingir a meta (específicas) ou 

propostas. As ferramentas utilizadas são: 

 Propor, priorizar e testar medidas; 

 Dispor plano de ação; 

 

2.3 Matriz de Priorização 

  

 Matriz Priorização é uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de 

tarefas. Ao identificar a urgência, a gravidade e a tendência de comportamento de 

cada processo analisado, ajuda o administrador a decidir quanto ao que fazer primeiro 
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o quais ações devem ser priorizadas. A matriz de Priorização, é uma ferramenta ou 

método muito utilizado na gestão, em geral para priorizar os problemas que devem 

ser resolvidos pela gestão. Também pode-se usar a matriz para avaliar a prioridade 

de certas atividades ou ações quanto a sua realização ou desenvolvimento. 

 Embora a matriz seja normalmente utilizada na solução de problemas, 

estratégias, desenvolvimento de projetos e na tomada de decisões ela também pode 

ser utilizada para uma série de outras finalidades. 

 
Tabela 1 - Exemplo de valoração da Matriz de priorização 

 
Fonte: Mentzer et al. (2001) 

 

 

 O mapa é um resumo do plano de negócio se mostrando como uma ferramenta 

menos formal e que pode ser utilizada de forma mais frequente. Como podemos 

verificar abaixo é possível realizar estudos com a inserção de informações de fácil 

tratar e entendimento, mas que interagem em um contexto muito mais amplo. Outras 

ferramentas, mais voltadas para o controle de ações e de desdobramento de 

resultados, são utilizadas na logística de transporte e na cadeia de suprimentos. 

Dentre elas temos metodologias como o Canvas, Just in Time, Kanban dentre outras. 

 

2.4 Canvas 

 

O Canvas, ou "Quadro de modelo de negócios", é uma ferramenta de 

gerenciamento que permite desenvolver e esboçar modelos novos ou existentes. 

Trata-se de um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo. 
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Figura 5 – Modelo de negócios Canvas 

 

 
Fonte: Osterwalder, Pigneur et al. 2010 

 

 

 

 O Canvas foi inicialmente proposto por Alexander Osterwalder que propõe 

um modelo de referência baseado nas semelhanças de conceitos de negócios. 

Osterwalder, Pigneur et al. (2010) afirma que o Canvas é: “um modelo de negócios 

que descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma 

organização.”  

 

 O Canvas é um mapa dos itens que formam uma empresa e pode ser um 

direcionador de estratégias. Esse deve ser sempre revisado em cada um de seus 

quadrantes para que possa ser devidamente constatado se está sendo bem atendido 

ou se é necessário realizar alterações para se atingir o resultado esperado. Ele pode 

ser impresso numa grande superfície para grupos de pessoas começarem a esboçar 

e discutir elementos do modelo de negócios, com lembretes em Post-it ou marcadores 

para quadro branco. É uma ferramenta que fomenta o entendimento, a discussão, a 

criatividade e a análise. 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Post-it
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2.5 Just in Time 

 

 Outra ferramenta de extrema importância para uma cadeia de suprimentos se 

torne forte e competitiva é a aplicação do conceito de estoque enxuto e que não gere 

indisponibilidade de recursos para os stakeholders, esse conhecido como Just in 

Time. Na verdade, mais de que uma ferramenta, é um conceito de produtividade e 

eficiência baseado na maior eficiência dos processos e sua confiabilidade passando 

por um grande engajamento entre os fornecedores e os gestores das organizações. 

 Em uma livre tradução do conceito temos “tudo no tempo”, ou seja, sem filas 

ou atropelos nas entradas e saídas. Esse modelo possui como premissa básica alocar 

os recursos na quantidade e no tempo necessário no lugar certo. Está relacionado 

diretamente com a produção por demanda, ou seja, a venda do produto ativa e puxa 

todo processo produtivo (processo puxado da produção). Hall & R. W. (1983, p. 7) 

comentam que o “Just in Time é um sistema que tem por objetivo produzir a 

quantidade demandada a uma qualidade perfeita, sem excesso e de forma rápida, 

transportando o produto para o lugar certo no tempo desejado.” 

 O JIT tem como objetivo reduzir ao máximo, ou mesmo eliminar, todo estoque 

disponível e desperdícios nos mais diversos estágios eliminando e reduzindo ao 

máximo os custos. O conceito conduz as organizações a um processo de melhoria 

contínua, visto a exigência do desenvolvimento de políticas, padronização de 

processos e mais variados elementos que tornam as empresas competitivas. 

 

Gráfico 1 - Exemplo de redução de estoques atingido com o JIT 

 

 

Fonte: Citisystems (2010) 

 

https://www.citisystems.com.br/wp-content/uploads/2012/06/grafico-JIT.png
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 Podemos observar que quando reduzimos as quantidades, o inventário médio 

se mostra bastante reduzido também. Importante salientar que trabalhar com JIT não 

é simples. O processo possui vantagens e desvantagens como podemos ver logo 

abaixo. 

A vantagem do conceito está na agilidade e na redução de custos.  

 Redução do trabalho em processo; 

 Redução de espaço de manuseio; 

 Redução de agendamentos e rastreamentos; 

 Melhor qualidade; 

 Menos desperdício e retrabalho; 

 Melhor resposta ao mercado. 

 A grande desvantagem conhecida e detectada é de que este conceito não pode 

ser aplicado em produtos com demanda pouco previsível, perecíveis e com grandes 

oscilações. Ele funciona com maior eficiência com pequenos números de 

fornecedores sendo necessário que os mesmos tenham estabilidade no fornecimento 

de materiais. Mas com uma estrutura bem-disposta é possível a aplicação em uma 

gama maior de fornecedores. 

 

2.6 Kanban 

 

Ainda existem algumas definições que geram uma confusão entre o just in 

time e o Kanban. Podemos afirmar categoricamente que não são mesma coisa e que 

diferem bastante nos conceitos e na aplicabilidade. O Kanban é uma ferramenta 

utilizada no controle de produção e muito importante dentro do conceito do just in 

time que é uma técnica de gestão de produção. 

São os dois conceitos operando em complemento, ou seja, 

o Kanban funcionando de forma conjunta com o just in time. 

O Kanban é um sistema que visa aumentar a eficiência da produção e otimizar 

seus sistemas de movimentação, produção, realização de tarefas e conclusão de 

demandas. Também conhecido como método de gestão visual, o Kanban faz parte de 

uma das técnicas desenvolvidas pelos japoneses da Toyota e, como já mencionado 

anteriormente, existe dentro do modelo de produção Just In Time (JIT), ou seja, o 

Kanban não é o JIT, mas sim, parte dele. 

https://www.citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/
https://www.citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/
https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/
https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/
https://www.citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/
https://www.citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/
https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/
https://www.citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/
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O Kanban está baseado em referências visuais atreladas aos produtos, 

lugares comuns, murais da linha de produção ou até mesmo em computadores. 

Geralmente são utilizados cartões com cores e tamanhos diferenciados para definir e 

descrever as tarefas que precisam ser feitas, as que estão sendo feitas e as já 

concluídas. 

O Kanban nasceu com uma ideia de orientar a produção pelo cumprimento 

das tarefas, e não pela movimentação do estoque. Essa técnica veio para modificar 

uma produção que era pautada ainda pelo modelo fordista de produção, utilizada em 

boa parte das indústrias de todo o planeta na época de sua criação 

O sistema de produção utilizado era baseado no modelo Ford que também 

era extremamente ágil em produzir mercadorias. Em questão de horas, milhares de 

automóveis modelo Ford-T ficavam prontos e poderiam ser estocados nos grandes 

estacionamentos das fábricas. Isto quer dizer que o produto ficava pronto havendo ou 

não havendo demanda. 

Inicialmente esse sistema experimentou grande sucesso porque a economia 

dos Estados Unidos passou por um grande período de expansão que incentivava a 

liquidação, comercializado, e vazão dos estoques produzidos.  

Com a crise econômica de 1929, o cenário mudou em todo o mundo. O 

consumo caiu drasticamente e a produção industrial, continuava produzindo em larga 

escala, o que fazia que os produtos não fossem vendidos e começassem a encalhar 

nos estoques, até ficarem sem um preço competitivo para a comercialização.  

Nesse momento as industrias japoneses perceberam que era importante que 

os setores da produção nunca entrem em descompasso, não faz sentido continuar 

produzindo sendo que não há razão de giro ou escoamento da produção. O modelo 

da produção deveria ser deslocado para a movimentação e saída de mercadorias. A 

Toyota então foi desenvolvendo sistemas que fizeram com que esta produção fosse 

muito mais inteligente, otimizada e menos onerosa em caso de dificuldades 

comerciais. Surgindo assim o Kanban dentro da metodologia JIT. 

O Kanban representa o sistema interno da empresa para notificar partes do 

processo produtivo, retratando se tal ação é realmente necessária, desnecessária, 

urgente ou pode/deve esperar por acontecimentos próximos. A simplicidade é 

impressionante pois mesmo em operações de grande porte e altamente 

desenvolvidas como na Toyota, o sistema se desenvolveu e consolidou-se com 

simples cartões de papel adesivados às partes da produção. 

https://www.siteware.com.br/metodologias/metodologia-kanban/
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Dentre os tipos de Kanban mais utilizados temos dois tipos: o de produção e 

o de movimentação. O Kanban de movimentação notifica os diversos setores de 

produção de uma linha para quando realizar determinada ação ou quando esperar 

pela ordem subsequente. O Kanban de produção utiliza-se de murais ou softwares 

semelhantes em um espaço que possa ser visualizado por todos os responsáveis por 

desempenhar determinadas ações. Esses costumam ser divididos em três seções: To 

do (por fazer), Doing (fazendo/em execução) e Done (feito/concluído). Em cada uma 

destas seções são registradas as ações recorrentes da produção daquela empresa, 

também costuma existir uma descrição da atividade a ser realizada. 

O Kanban também é bastante utilizado fora do setor industrial. Empresas que 

se baseiam em escritórios ou prestações de serviços utilizam a técnica da gestão 

visual para garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro do tempo 

definido. Mas sempre visando que as ações anteriores não sejam feitas antes das 

posteriores, inviabilizando o processo ágil que é pressuposto do sistema Kanban. 

Essas características comprovam como é importante a implantação do Kanban para 

qualquer empresa. Seu uso limita a quantidade de estoque máximo, restringindo 

gastos desnecessários ou realizados em momentos inadequados.  

Identificados todos os produtos e serviços que fazem parte dessa cadeia de 

suprimentos integrada, o passo seguinte é desenvolver a visão integrada da cadeia 

de valor considerando o desdobramento dos principais itens de suprimentos e 

serviços, iniciando pela matriz de origem e destino com a definição dos itens normais 

de estoque, bem como melhor distribuição geográfica para atendimento a todas as 

empresas, conforme explanado a seguir. 

A concorrência do século XXI não se dará entre empresas e sim, entre cadeias 

produtivas mais bem posicionadas. Dessa forma, torna-se indispensável analisar o 

desempenho da cadeia como um todo, bem como de seus elos de forma individual, 

considerando os fatores determinantes, que no nosso caso será redução do custo de 

manutenção e suprimentos (COUTINHO; FERRAZ, 2002). Para as empresas permite 

conhecer qual a melhor forma de atuar no mercado, além da obtenção de ganhos na 

coordenação dos elos da cadeia (MELZ, 2010). As análises dos históricos de 

manutenção das principais empresas possibilitam ainda obter informações e 

conhecimento a cerca de: forma como otimizar o emprego de fatores de estoque, giro 

de reposição dos suprimentos, bem com o consumo e serviços de manutenção 

gerando a menor quantidade de horas do ativo parado. 
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2.7 A GESTÃO COMPARTILHADA DE SUPRIMENTOS  

 

A proposta deste capítulo consiste em fornecer informações que permitam a 

discussão acerca do compartilhamento da gestão de suprimentos que vem de 

encontro com as necessidades de integração das empresas com fornecedores e 

clientes. Formando uma cadeia e melhorando todos os parâmetros da rede, passando 

pelos fornecedores, produção, expedição, prevendo e organizando a logística, iremos 

assim diminuir nosso imobilizado nos estoques e adequar ao máximo nossos custos.  

Gestão da Cadeia de Suprimento (SCM) - é a integração dos processos de 

negócios desde o usuário final até os fornecedores originais (primários) que 

providenciam produtos, serviços e informações, que adicionam valor para os clientes 

e stakeholders. (PIRES, 2004). De acordo com Slack (1993), a cadeia de suprimentos 

pode ser classificada em três níveis, rede total, rede imediata e rede interna, segue 

esboço na figura abaixo. 

 

Figura 6 - Rede de suprimentos interna, imediata e total 

 

Fonte: Slack (1993) 

Rede interna: composta pelos fluxos de informações e de materiais entre 

departamentos, células ou setores de operação internos à própria empresa. 

Rede imediata: formada pelos fornecedores e clientes imediatos de uma 

empresa. 
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Rede total: composta por todas as redes imediatas que compõem 

determinado setor industrial ou de serviços. 

Para Pires (1998) a gestão da cadeia de suprimentos pode ser considerada 

uma visão expandida, atualizada e, sobretudo, holística da administração de materiais 

tradicional, abrangendo a gestão de toda a cadeia produtiva de forma estratégica e 

integrada. A SCM pressupõe que as empresas devem definir as suas estratégias 

competitivas e funcionais por meio dos seus posicionamentos (tanto como 

fornecedores, quanto como clientes) dentro das cadeias produtivas nas quais se 

inserem.   

Wood e Zuffo (1998) afirmam que a SCM é uma forma de gestão desenvolvida 

para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando a reduzir 

custos, minimizar ciclos e maximizar o valor agregado por meio do rompimento das 

barreiras entre departamentos e áreas. Esta gestão é derivada da premissa segundo 

a qual a cooperação entre os membros da cadeia de suprimentos produz 

relacionamentos mais estáveis e duradouros, reduz os riscos individuais e melhora a 

eficiência do processo logístico, eliminando perdas e esforços desnecessários. Cada 

membro pertencente à cadeia deve agregar valores o produto, e os processos que 

não fizerem isto devem ser alterados ou eliminados. 

Para Handfield e Nichols Jr, (2002) é a integração e o gerenciamento das 

organizações das cadeias de suprimentos e das atividades das relações 

organizacionais cooperadas, processos de negócios efetivos, e um alto nível de 

informações compartilhadas para criar um alto desempenho de sistemas de valor que 

abastecem os membros organizacionais para uma vantagem competitiva sustentável. 

A cadeia de suprimentos representa uma rede de organizações, através de 

ligações nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades que produzem valor 

na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final. 

(CHRISTOPHER, 1999, p. 13)  

Cadeia de Suprimentos é a gestão das relações a montante e a jusante com 

fornecedores e clientes, para entregar mais valores ao cliente, a um custo menor. 

(Martin Christopher em “Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos” 

publicado em 2010). 

É importante notar que a SCM introduz uma interessante mudança no 

paradigma competitivo, na medida em que considera que a competição no mercado 

ocorre, de fato, no nível das cadeias produtivas, e não apenas no nível das unidades 

de negócios (isoladas), como estabelecia o tradicional trabalho de Porter. Essa 
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mudança resulta em novo modelo competitivo, no qual as efetivas práticas da SCM 

visam a obter os benefícios da integração vertical, sem as desvantagens comuns em 

termos de custo e perda de flexibilidade inerentes, a ela (Pires, 1998).  

 Interessante notar que a SCM introduz uma interessante mudança no 

paradigma competitivo, na medida em que considera que a competição no mercado 

ocorre, de fato, no nível das cadeias produtivas, e não apenas no nível das unidades 

de negócios (isoladas), como estabelecia o tradicional trabalho de Porter. Essa 

mudança resulta em novo modelo competitivo, no qual as efetivas práticas da SCM 

visam a obter os benefícios da integração vertical, sem as desvantagens comuns em 

termos de custo e perda de flexibilidade inerentes, á ela (Pires, 1998).   

De uma forma geral, cadeia de suprimento é uma formação comercial de 

empresas que estão alinhadas para facilitar a entrega do produto ou serviço ao seu 

cliente final, de maneira interligada, em formato de rede, buscando sempre a redução 

de tempo na sua entrega, como também, diminuir os custos agregados seja eles na 

extração de minério, prestação de serviço logístico, na manufatura de componentes e 

ou nas vendas, de forma que venha alavancar o poder aquisitivo, gerando força nas 

disputas no mercado comercial com outras empresas, que dependendo dos seus 

produtos podem participar de diferentes redes. 

 

2.8 O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA GESTÃO INTEGRADA DE 
NEGÓCIOS 
 
 Em um cenário de alta competitividade, concorrência de nível global e uma 

busca contínua por melhores resultado por uma questão de sobrevivência do negócio, 

empresas se desafiam na busca de soluções que possam colaborar de forma a 

garantir que o negócio siga sustentável. 

 Nesse contexto, se destaca o acesso as novas tecnologias que surgem 

continuamente, seja na área de gestão dos negócios ou na atividade fim das 

empresas. Com isso, partem na frente as organizações que buscam as melhores 

opções e se adaptam mais rapidamente as oportunidades que aparecem. 

 Segundo (CORRÊA, 2010), nunca em épocas passadas a tecnologia evoluiu a 

passos tão rápidos. Isso faz com que seja difícil para empresas manterem 

internamente seus processos atualizados e desenvolvimento tecnológicos em todas 

as áreas que concorrem para resultar nos produtos e serviços que oferecem ao 

mercado. De acordo com o teórico, é sempre um desafio para as empresas alinhar 

todos os setores em absorver o que o mercado oferta de melhor a nível de tecnologia, 
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e assim manter-se atualizado e competitivo em um ambiente muito dinâmico, com 

constantes inovações. 

 Tamanha necessidade de buscar melhorias não é mera pretensão, existe uma 

cobrança do mercado pela excelência do serviço ou produto ofertado, em paralelo a 

isso os negócios precisaram se desenvolver em vários departamentos na busca de 

um mesmo objetivo, com isso o desenvolvimento e interação de todas essas 

unidades.  Manter todas essas unidades de negócio alinhadas em um só 

planejamento, é fundamental que por trás disso se tenha processos bem 

desenvolvidos e tecnologia suficiente para atender a essa necessidade. 

 Essa realidade se torna cada dia mais desafiadora também pelo perfil de 

clientes que entra no mercado com novos hábitos, buscando um novo patamar de 

atendimento. Bem-vindo a era digital, indústria 4.0, onde a tecnologia aliada a 

criatividade tem um poder de transformação nunca visto antes. Conforme (OSVALDO, 

MARCELO, SÉRGIO, JÚLIO, CID, 2017).  

A criatividade é inerente à condição humana. E a criatividade aliada a 

conhecimento técnico, quando utilizados como recursos produtivos, geram bens e 

serviços diferenciados e capazes de criar significados, oferecer experiências, 

despertar emoções e gerar desejos. Essa diferenciação aumenta a competitividade 

da indústria e fideliza clientes, cada vez mais ávidos por desfrutar novas experiências 

e mais exigentes de sua qualidade de vida. Segundo o teórico citado, quando se 

consegue trazer para o jogo as sensações humanas aliadas ao nosso nível de 

conhecimento para desenvolver o que a tecnologia é capaz de ofertar, as empresas 

têm uma grande possibilidade de se diferenciar, assim buscar o ápice da expectativa 

de seus clientes. 

 Embora seja uma grande oportunidade de negócio o uso da tecnologia dentro 

das organizações, atendendo a uma demanda de clientes cada vez mais digitais, 

surge um tema bem delicado e muito debatido, inclusive entre nações. Como estão 

sendo guardados e armazenados tantas informações pessoais nas nuvens?  

        Conforme Osvaldo, Marcelo, Sérgio, Júlio, Cid (2017, p.62): 

  

Na nova era da tecnologia, onde milhares de informações pessoais estão 
fluindo entre PCs, tablets, telefones celulares, relógios inteligentes e outros 
dispositivos conectados à computação em nuvem e a vários datacenters ao 
redor do planeta, uma preocupação cada vez mais forte começa a frequentar 
a mente do consumidor: como meus dados pessoais são protegidos, quem 
tem acesso a eles e para quais finalidades? Os governos ao redor do mundo 
estão lançando novas leis e regulamentos de proteção de dados. As 
empresas nunca antes investiram em tantas ferramentas, recursos, 
programas, treinamentos e tecnologias para lidar com estes novos requisitos. 
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 Ciente dos desafios quanto a questão da segurança da informação, o mercado 

segue como forte tendência de avançar nos recursos disponibilizados por essas 

fontes, o cliente passa a exigir isso, comprar um produto ou serviço, em qualquer 

horário e local do mundo, utilizando uma plataforma digital, seja no momento em que 

despertou o interesse, passando por cotações, explorando as linhas de comércios 

eletrônicos disponíveis até a quitação direta com seu banco, e tudo isso utilizando 

apenas seu smartphone. 

 Segundo Osvaldo, Marcelo, Sérgio, Júlio, Cid (2017, p.37): 

     

Existe um paradigma claro a se quebrar: É hora dos profissionais de 
marketing e vendas mudarem o seu discurso sobre privacidade e começarem 
a falar sobre as possibilidades. Com o aumento do marketing digital, a corrida 
emergente das empresas à chamada Transformação Digital e o advento de 
novos canais de vendas, como a mídia social, a internet das coisas e 
inteligência artificial (IA), a quantidade de dados consumidos e 
compartilhados continua a aumentar dia após dia. Considerando todas as 
transações on-line e em tempo real armazenadas na nuvem, o Big Data está 
por toda parte. Profissionais de marketing e vendas devem explorar todas as 
possibilidades de usar, vender e falar sobre a tecnologia incorporando 
privacidade na conversa. Se apresentado corretamente, a privacidade e a 
segurança da informação será atraente para os clientes e pontos caves no 
processo de vendas. 
 

 De acordo com o teórico citado, o momento é oportuno para os departamentos 

especializado marketing digital explorar as oportunidades que esse modelo de 

negócio está ofertando.   

  

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 A Pesquisa descritiva é uma das variadas classificações da pesquisa científica, 

na qual seu objetivo é descrever as características de uma população, um fenômeno 

ou experiência para o estudo realizado. (GIL, 2002). 

 Segundo o mesmo autor a metodologia da pesquisa é realizada levando-se 

sempre em conta e considerando os aspectos da formulação das perguntas que 

norteiam a pesquisa, além de estabelecer também uma relação entre as variáveis 

propostas no objeto de estudo em análise. 

 Ainda segundo Gil (2002) na pesquisa descritiva, cabe ao pesquisador realizar 

o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico, sem 

a manipulação ou interferência dele. O pesquisador deve apenas descobrir a 

frequência com que o fenômeno ocorre ou como se estrutura dentro de um 

determinado sistema, método, processo ou realidade.  
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 Dessa forma, a pesquisa descritiva utiliza de várias técnicas padronizadas de 

coleta de dados para apresentar as variáveis propostas. Estas podem estar ligadas 

às características socioeconômicas de um grupo ou em outras características que 

podem ser alteradas durante todo o processo (GIL 2002). Neste projeto, buscou-se 

promover uma interação sobre a temática Gestão Integrada de Suprimentos, afim de 

colher o mais variado tipo de informação e conhecimento que os mesmos têm sobre 

o tema. 

 A pesquisa descritiva pode aparecer sob diversos tipos de pesquisas, como 

documental, estudos de campo, levantamentos, entre outras, salienta-se que não há 

a interação ou envolvimento do pesquisador no assunto analisado. 

 Foram selecionados os profissionais de compras, financeiro e executivos de 

todas as empresas de Transportes Urbano de Passageiros do Estado do Ceará, são 

essas: Auto Viação Fortaleza, Auto Viação São José, Viação Siará Grande, Fretcar 

Transporte Urbano, Empresa Santa Maria, Transportes Urbanos Aliança, Maraponga 

Transportes, Viação Urbana, Vega S/A Transporte Urbano Jacarecanga, Vega S/A 

Transporte Urbano Messejana, Santa Cecília Transportes, Auto Viação Dragão do 

Mar. 

 No intuito de promover uma interação sobre a temática Gestão Integrada de 

Suprimentos, afim de colher o mais variado tipo de informação e conhecimento que 

os mesmos têm sobre o tema. 

  

3.1 Qualidade da Pesquisa 

 

 É relevante afirmar que a pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e 

qualitativa (TRIVINOS, 1987). Na prática, o pesquisador, que desenvolve uma 

investigação baseada na estatística, pretende obter resultados objetivos, fixando o 

resultado no dado estatístico. Contudo, essa informação poderia ser aproveitada para 

avançar numa interpretação mais ampla do resultado. 

 A segunda etapa é a definição do método de pesquisa que, segundo Castro 

(2002), via de regra, não é uma escolha aleatória, estando vinculada à natureza do 

problema sob investigação. A seguir são descritos os métodos de pesquisa, segundo 

o mesmo autor, ressaltando que não há como estabelecer uma classificação rígida, 

tendo em vista que algumas pesquisas não se enquadram facilmente em um dos 

modelos: 
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 A Pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que foca no 

caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e 

experiências individuais, por exemplo. (GIL, 2002). Com a pesquisa qualitativa, os 

entrevistados estão livres para apontar os seus pontos de vista sobre determinados 

assuntos que estejam relacionados com o estudo. 

 Ainda segundo Gil (2002) é entendido que numa pesquisa qualitativa as 

respostas não são objetivas, e o propósito não é contabilizar quantidades como 

resultado, mas sim conseguir compreender o comportamento de determinado grupo-

alvo. Normalmente, as pesquisas qualitativas são feitas com um número pequeno de 

entrevistados. 

 A escolha da pesquisa qualitativa como metodologia de investigação é feita 

quando o objetivo do estudo é entender o porquê de certas coisas, como a escolha 

dos eleitores, a percepção dos consumidores, etc. 

 Vários autores ressaltam que que a pesquisa qualitativa não serve como 

substituição ao modelo quantitativo, mas sim como um importante complemento. 

Podemos destacar dentre os vários autores a definição de Denzin e Licon (1994)  

 

A pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao foco, envolvendo uma 
abordagem interpretativa e naturalística para seu assunto. Isto significa que 
os pesquisadores qualitativos estudam as coisas no seu setting natural, 
tentando dar sentido ou interpretar fenómenos em termos dos significados 
que as pessoas lhes trazem (Denzin e Lincoln, 1994, p. 2). 

 

 A aplicação da pesquisa nesse trabalho científico será realizada através de 

entrevistas estruturadas em perguntas abertas com o objetivo de compreender qual o 

sentimento desses profissionais quanto a temática: Gestão Integrada de Suprimentos. 

 O objeto de estudo é de identificar se existem oportunidades nesse modelo que 

poderiam gerar redução de custos dentro dos negócios, qualificação e 

profissionalização do setor, na busca de entender se existe um diferencial competitivo 

nessa temática. 

 Importante identificar junto a esses profissionais, qual a sua percepção quanto 

aos impactos que esse modelo poderia trazer ao sistema de transportes de 

passageiros na Cidade de Fortaleza e os possíveis benefícios que poderia agregar as 

empresas de forma individual e coletiva. 
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 Uma possibilidade nessa pesquisa é saber junto a esses profissionais se existe 

alguma viabilidade de implantação desse projeto, quais as oportunidades e ameaças 

que esse modelo pode trazer, isso tudo em uma conversa profunda sobre o tema com 

ênfase nos conceitos das melhores práticas de abordagens por parte dos 

entrevistadores.  

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Estudo de Campo 

 

É necessário realizar a coleta de dados referentes ao objeto e, por último, fazer 

a análise e a interpretação destes dados. Tudo isso deve estar baseado e 

fundamentado no levantamento teórica previamente realizado, buscando sempre 

compreender e explicar o objeto de estudo da pesquisa. 

Portanto, este estudo de campo, terá como objetivo entender como está o 

processo de compras atualmente, dentro de cada empresa juntamente com os 

responsáveis do setor de suprimento, verificando quais os sistemas ou itens que 

podem ser aplicados dentro do projeto, bem como verificar as práticas que podem ser 

disseminadas no grupo visando a melhoria contínua dos processos.  

Seguindo com a aplicação da pesquisa para verificar junto as empresas a 

possibilidade real e interesse em participar deste novo Sistema de Gestão de 

Suprimento com objetivo de reduzir custos. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se ainda o Benchmarking, 

sendo que alguns autores defendem que a origem do Benchmarking está no princípio 

japonês do dantotsu, processo de busca e superação dos pontos fortes dos 

concorrentes. No ocidente passou a ser visto como uma nova forma de estratégia 

competitiva, tendo sido adotado por várias grandes empresas. Sua primeira aplicação 

técnica ocorreu na Xerox Corporation, nos Estados Unidos, em 1979. Em função de 

mudanças no ambiente a empresa teve de encontrar uma forma de aprimorar seu 

desempenho. Com isso foi elaborado um programa de benchmarking fornecendo aos 

gerentes informações referentes ao desempenho e aos custos das diversas funções 

da Xerox, comparados aos de seus maiores concorrentes. (FERREIRA; REIS; 

PEREIRA, 2002, p.165). 

Na obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra traz a seguinte citação:  
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Se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisaremos temer o 
resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não o 
inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos, 
nem ao inimigo, sucumbimos em todas as batalhas. (Sun Tzu apud CAMP, 
1998, p.1).  

 

Zairi e Leonard (1995, p.43) sustentaram que as palavras de Sun Tzu poderiam 

da mesma maneira demonstrar a passagem para o sucesso em todas as diferentes 

situações de uma empresa. Resolver problemas comuns de trabalho, administrar 

conflitos de gestão e sobreviver no mercado são todas formas de guerra, conduzidas 

sob as mesmas normas. 

Segundo definição do Chefe Executivo da Xerox Corporation, David T. Kearns: 

“Benchmarking é um processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas 

em relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas reconhecidas como líderes 

em suas indústrias.” (apud LACOMBE, HEILBORN, 2003, p. 470). 

 

O objetivo principal do benchmarking é entender completamente as “melhores 
práticas” de outras empresas e empreender ações para atingir tanto o melhor 
desempenho quanto os menores custos. Por exemplo, a Xerox Corporation, 
uma pioneira em benchmarking, estabeleceu um programa para estudar 67 
processos de seus processos de trabalho-chaves em comparação com 
empresas de “classe mundial”. Muito dessas empresas não estavam no ramo 
de copiadoras. Por exemplo, num esforço para melhorar processo de 
atendimento de pedidos, a Xerox estudou a L.L. Bean, a empresa de venda de 
roupas pelo correio. Os programas de benchmarking auxiliaram a Xerox e 
muitas outras empresas como a Ford, a Corning, a Hewlett-Packard e a 
Anheuser-Busch a darem grandes passos na eliminação de ineficiências e 
melhorias na competitividade. (BATEMAN; SNELL, 1998, p.129) 

 

 

 Pode-se dizer que esta ferramenta não é um livro de receitas práticas 

solicitando apenas a procura por ingredientes que usados de maneira correta farão o 

sucesso do bolo. Trata-se de uma metodologia de descoberta e de uma experiência 

prática de situações que levem ao desenvolvimento de um determinado processo da 

organização como um todo. Exigindo a identificação das melhores práticas e a 

projeção de uma performance futura, podendo ao longo do processo serem coletadas 

informações que permitam a fixação de metas e desempenhos realistas (CAMP, 1998, 

p.12). 

 

3.3 Benchmarking 

 

Segundo Camp (1998) existem pelo menos quatro tipos de benchmarking, 

conforme relacionados abaixo: 
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 O benchmarking competitivo que está relacionado com os processos e 

gestão de empresas concorrentes.  

 O benchmarking genérico, que consiste na comparação de parâmetros da 

funcionalidade das empresas, em aspectos como o tempo que um determinado 

produto demora a chegar ao cliente, desde que foi requisitado. 

 O benchmarking funcional, que é muitas vezes comparado ao genérico 

porque é relativo a um processo de atuação da empresa, como a distribuição. 

 O benchmarking interno, é tomar como referência as práticas e processos de 

outros setores dentro da própria empresa, e tentar apropriá-los ou melhorá-los 

para outros setores. No âmbito interno, o benchmarking favorece a própria 

empresa, uma vez que não precisa ter custos com pesquisas externas, e é um 

processo mais fácil de ser executado. 

Usando o benchmarking como ferramenta, foram analisadas empresas e  

grupos que realizam o processo de gestão compartilhada de suprimento, como em 

redes de supermercados ou farmácias,  sendo verificado as melhores práticas 

realizadas no sistema de gestão de suprimento destas empresas, aprimorando e 

aplicando os conceitos nas empresas de transporte urbano de Fortaleza, bem como 

foi criado novos processos e estratégias para ganhar vantagem competitiva no 

mercado, este que está a cada dia mais acirrado, não entre as empresas, já que as 

mesmas trabalham em regime de consórcio, mas sim com as exigências dos órgãos 

gestores e o aumento da tarifa que é de grande importância para cobrir os custos 

operacionais. 

Na implementação do processo de Benchmarking as vantagens passam a ser 

coletivas e não individuais, por este fato no utilizar o benchmarking ajudou no 

entendimento sobre o assunto tratado no trabalho que foi realizado. Para esse projeto 

a utilização da ferramenta ocorreu por meio de uma análise de um case de sucesso, 

de empresas que adotaram a gestão compartilhada nos moldes do nosso projeto 

aplicativo ou de maneira similar. 

 

3.4 Levantamento documental 

 

 Em relação ao Levantamento documental, o procedimento inicial realizado foi 

fazer um levantamento dos dados existentes sobre o assunto e o ambiente inserido 

do trabalho. 
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 Yin (2001), diz que é provável, em um estudo, que as informações documentais 

sejam relevantes, podendo elas assumir diversas formas como, relatórios, 

documentos administrativos, artigos publicados, entre outras. Ainda diz que deve-se 

tomar cuidado porque o documento foi definido com algum objetivo específico, 

diferente daquele de seu estudo. Completa que é menos provável que provas 

documentais o induzam a erro caso o pesquisador seja criterioso em analisar os 

conteúdos. 

 Botomé (1997), destaca que um segundo tipo de forma indireta de pesquisa é 

constituído por documentos, ou seja, algumas perguntas da pesquisa só podem ser 

obtidas por registros feitos por outras pessoas com outros objetivos.  

 Para Marconi e Lakatos (2002), “o levantamento de dados, primeiro passo de 

qualquer trabalho científico, é feito de duas maneiras: a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental. Foi então escolhido fazer as duas maneiras de levantamento 

dos dados. 

Todo levantamento documental foi realizado pelo responsável do setor de 

suprimentos e logística por meio de relatórios já existentes nos sistemas de 

gerenciamento de estoques, procurando sempre a padronização dos métodos de 

entradas e saídas (unidade, conjunto, metro, litro, galão...) dos itens comuns que 

faram parte do estudo de viabilidade operacional do processo de gestão 

compartilhada de suprimentos. 

Verificamos através de um levantamento via software, itens de curva ABC, onde 

identificamos também o giro de estoque de determinados itens de consumo, assim 

como algumas avaliações (atendimento/entrega/preço/prazo/qualidade) de 

fornecedores que é de suma importância para a evolução contínua do processo. 

 O levantamento bibliográfico para Marconi e Lakatos (2002), abrange toda a 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo com a finalidade de 

colocar o observador em contato com tudo o que já foi dito ou escrito sobre 

determinado assunto. 

 Segundo Oliveira (1998), o levantamento bibliográfico tem como principal 

finalidade conhecer diferentes formas de contribuição científica realizadas sobre 

determinado assunto. Para Gil (2002) esse levantamento é desenvolvido a partir de 

material já elaborado, constituído fundamentalmente de livros e artigos científicos. 

Destaca ainda que boa parte dos estudos exploratórios pode ser definido como 

levantamento bibliográfico. Levantamento bibliográfico para Ruiz (2002), são textos 

originais ou de primeira mão sobre determinado assunto.  
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Portanto, através do levantamento bibliográfico foi verificado alguns conceitos 

que aplicamos diretamente como referencial no desenvolvimento do projeto, diversos 

temas foram utilizados como guia para o melhor aprofundamento do conteúdo. 

Primeiramente foi analisado todo o acervo histórico das empresas que nos dias 

atuais compõe o Transporte de Urbano de Passageiros em Fortaleza, o objetivo era 

entender como se formou os grupos empresarias, quais suas principais 

características, tempo de atividade e os principais fatores que impulsionaram o 

negócio no decorrer do tempo. 

Também foram consultadas publicações que avaliam os modais de negócios 

que resolveram optar por integrar a Gestão de Suprimentos, o principal objetivo era 

identificar os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades de modelo, assim 

buscar uma melhor compreensão do cenário na busca de se antecipar aos 

acontecimentos e identificar uma possível linha de tendência. 

 Por último foi consultado um vasto material que trata da temática Interação de 

Negócios, já que isso está diretamente ligado ao tema desenvolvido no projeto com 

foco em tentar desenvolver o melhor modelo a ser aplicado.  

 A coleta de dados segundo Lakatos e Marconi (2001), é utilizada para adquirir 

informações e/ou conhecimentos sobre uma situação, procurando respostas a um 

problema, comprovações de uma hipótese, ou até encontrar novas situações ou 

soluções não esperadas. 

 Para Gil (2002), a coleta de dados pode ser efetuada sob três formas: 

questionário, entrevista e formulário. Enquanto que para Mattar (2001), consiste em 

um questionamento oral ou escrito para obter dados desejados.   

 De acordo com Forza (2002), os principais métodos de coleta de dados 

utilizados na pesquisa survey são as entrevistas e os questionários. 

 Um fator de importância para a coleta de dados é a escolha da amostragem, o 

que definirá ser a conclusão é de fato verdadeira e aplicada para todo o processo 

analisado, que para Mattar (2001), é o processo de colher amostras de uma 

população. Ele ainda mostra os passos a serem tomados para escolha da amostra: 

 

1º passo – definir a população da pesquisa 

2º passo – elaborar uma lista de todas as amostras 

3º passo – decidir o tamanho da amostra 

4º passo – selecionar o procedimento específico para seleção da amostra 

5º passo – selecionar fisicamente a amostra. 
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 Marconi e Lakatos (2002), definem os tipos de amostragens em probabilísticas 

e não probabilísticas. A primeira é caracterizada pela probabilidade aleatória que cada 

elemento da população pode ser selecionado e a segunda não faz uso de formas 

aleatórias de seleção, mas depende em parte do julgamento do pesquisador. 

 Dentre os tipos de amostragens não probabilísticas, Mattar (2001), descreve as 

amostras por conveniência que são usadas para testar ideias sobre determinado 

assunto de interesse, caracterizada pela escolha da seleção de acordo com a 

conveniência do pesquisador. Completa ainda que esse tipo de amostra, se presta 

muito bem aos objetivos das pesquisas exploratórias. Mattar (2001), determina 

abordagem não estruturada como aquela que há uma flexibilidade quanto a como 

perguntar e ao grau de questionamento, ou seja, os respondentes têm liberdade para 

responder. 

 Outro fator a ser relevado em uma coleta de dados é o tipo de pergunta a ser 

feito. Mattar (2001), classifica as perguntas como abertas ou fechadas, sendo as 

abertas perguntas nas quais as pessoas respondem com suas próprias palavras e 

proporcionam cooperação e opiniões dos respondentes. 

 Para Marconi e Lakatos (2002), as perguntas abertas são aquelas que 

permitem à respondente liberdade de expressão e opinião, usando linguagem própria. 

Esse tipo possibilita investigações mais profundas e precisas. 

 Por outro lado, as perguntas caracterizadas como fechadas ou limitadas para 

Mattar (2001) e Marconi e Lakatos (2002), são aquelas em que o respondente assinale 

alternativas, sendo fáceis e rápido de aplicar. Classifica também essas perguntas em 

dicotômicas, que são aquelas com respostas sim/não ou aprovo/desaprovo; escolha 

múltipla, que apresenta uma série de possíveis respostas sobre o mesmo assunto; e 

escalas, a qual solicita ao respondente assinalar em qual resposta se encaixa sua 

situação. 

 

3.5 Entrevistas 

 

 As entrevistas para Ruiz (2002), consiste em um diálogo com determinada fonte 

ou pessoa com o objetivo de colher dados relevantes para a pesquisa em andamento. 

Marconi e Lakatos (2002), caracterizam a entrevista como um encontro entre duas 

pessoas, de forma profissional, a fim de que uma delas obtenha informações acerca 

de determinado assunto. Gil (2002), diz que entrevista constitui o contato pessoal com 
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o outro, sendo que uma parte faz perguntas e a outra responde. As entrevistas podem 

ser caracterizadas como informais, em que o objetivo básico é a coleta de dados; 

focalizadas, a qual enfoca-se um tema específico, levando a um esforço para manter-

se no assunto; parcialmente estruturadas, as quais são guiadas por pontos de 

interesse em que o entrevistador vai dirigindo ao longo de seu curso e totalmente 

estruturadas, feitas por meio de uma relação fixa de perguntas. 

Questionários 

 Para Gil (2002), o questionário é um conjunto de questões respondidas por 

escrito pelo pesquisado. Consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos 

da pesquisa em itens bem redigidos. 

 Ruiz (2002), determina como um instrumento no qual o respondente responde 

um elenco de questões cuidadosamente elaboradas. Tem a vantagem de poder ser 

feita com um grande número de pessoas simultaneamente. Nessa ferramenta é 

importante apresentar com clareza explicações iniciais sobre os objetivos da pesquisa 

e orientações de preenchimento do questionário. Ainda completa Marconi e Lakatos 

(2002), que esses elencos de questões devem ser respondidas sem a presença do 

pesquisador e que em média 25% dos questionários enviados são respondidos. 

Forza (2002), ainda finaliza, que atualmente os questionários podem ser 

enviados por e-mail ou solicitar aos respondentes visitar um website no qual o 

questionário pode ser lido ou preenchido eletronicamente. 

 A entrevista foi direcionada para os diretores das empresas juntamente com a 

diretoria do SINDIONIBUS (Sindicatos das Empresas de Transportes de Passageiros 

do estado do Ceará) em forma de apresentação dos desafios vividos no sistema 

urbano de transporte público de nossa capital, onde existe uma concorrência absurda 

em busca de novos prospectos oriundos do sistema de transportes urbanos. Desta 

forma, foi alcançado um número considerável de entrevistados para responderem o 

questionário, onde foram alocadas perguntas e respostas direcionadas aos gestores 

que estão à frente de suas respectivas empresas e sabem onde precisam diminuir 

gastos e aumentando potencial competitivo, fortalecendo o setor e garantindo insumos 

que podem ser aplicados em melhorias nas suas atividades operacionais.  
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 
 
4.1 GESTÃO COMPARTILHADA DE SUPRIMENTOS NA PRÁTICA: CASOS DE 
SUCESSO 

 
 

4.1.1 Redes de Negócios no Varejo de Alimentos  

 

As redes de negócios mostram a busca da eficácia de investimentos em 

recursos produtivos para o aumento crescente da competitividade das empresas 

pertencentes a um mesmo contexto ou ambiente de negócios. Segundo Vieira, 

Cândido e Silva (2004), os agentes envolvidos numa rede de negócios passam a 

trabalhar mais perto uns dos outros, formando parcerias e trocando informações antes 

consideradas estratégicas na busca de melhores resultados em função de melhores 

custos, assim como agregação de valor ao consumidor final. Nesse conceito de redes 

de negócios, a figura central é a empresa broker, que atua como retaguarda para seus 

parceiros, oferecendo as melhores condições de abastecimento, plano de marketing, 

vendas e apoio a gestão de lojas (VIEIRA, CANDIDO e SILVA 2004). 

Para Neves (1999), com o efeito da concentração, as grandes redes varejistas 

ganham poder para ditar regras para o restante do sistema agroindustrial como um 

todo. Com sua elevada dimensão, volumes de compras, capacidade financeira e, 

principalmente, por estarem em contato com os consumidores finais, as grandes redes 

varejistas são agentes de alta capacidade de coordenação dos sistemas 

agroindustriais. 

Além da questão da fidelização, o fator competitividade é outro diferencial que 

pode ser aplicado como estratégia em uma rede de negócios. É possível imaginar 

várias estratégias como ações voltadas à qualidade, redução de prazos de entrega, 

redução de custos etc. A existência da rede de negócios compõe uma fonte de 

vantagem competitiva que pode ser utilizada para o desenho da estratégia de rede 

como um todo, ainda que essa estratégia seja apenas para enfrentar os concorrentes 

externos. As características estruturais identificadas e que podem ser fontes de 

vantagem competitiva são a especialização das empresas da rede, a fidelização entre 

as mesmas e a presença de negócios relevantes (BOAVENTURA e SIQUEIRA, 2007).  

Existem vários motivos com razoes consistentes para se aplicar a prática de 

rede de negócios a pequenos varejistas, conforme expõe a Associação de 

Supermercados da Paraíba (ASPB, 2008):  
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 Melhor poder de barganha com os fornecedores; 

 Sobrevivência diante da concorrência;  

 Melhora do relacionamento com os clientes; 

 Acesso à maior número de fornecedores; 

 Possibilidade de operar com uma quantidade mais qualificada; 

 Fortalecimento da união e da integração entre os associados; 

 Compra de produtos mais baratos; 

 Negociação direta com a indústria;  

 Obtenção de melhores prazos para pagamento.  

 

Ao se referir aos ganhos já obtidos e mapeados, a maioria das redes de 

negócios que compartilham algum tipo de serviço declaram que o desempenho de 

suas lojas melhorou significativamente graças aos seguintes indicadores, por ordem 

de importância (ASPB, 2008): 

 

 Aumento de vendas; 

 Melhores condições de negociação; 

 Aumento de rentabilidade; 

 Acesso à maior número de fornecedores; 

 Padronização nas ações de marketing e nas promoções; 

 Redução de custos; 

 Profissionalização.  

 

Os pequenos varejistas de alimentos conhecidos como supermercados de 

vizinhança são outros exemplos comuns de empresas associadas a uma loja de maior 

capacidade de negociação e barganha. Com relação ao supermercado de vizinhança, 

Lima Filho et. al. (2006) discorrem que:  

 

Dentro do segmento supermercadista, os supermercados de vizinhança 
são os pontos de venda mais visitados pelos consumidores da classe C, 
a maior parcela da população. Ademais, são responsáveis por grande 
parte da distribuição de alguns itens alimentícios. Por exemplo, estima-
se que, pelo menos, 65% do volume de arroz seja vendido nesse formato 
de loja (LIMA FILHO et. al., 2006, p. 313). 

 

As redes de negócios têm sido cada vez mais desenvolvidas na indústria de 

varejo de alimentos. Segundo Souza, Janeiro e Gonçalves (2001), a cooperação entre 
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empresas numa rede de negócios surge como instrumento estratégico que permite 

reforçar a capacidade individual para o desenvolvimento de novos produtos, 

compartilhamento de recursos, redução de custos associados ao desenvolvimento de 

novas tecnologias e ainda penetração em novos mercados ou segmentos. Qualquer 

tipo ou formato de cooperação exige uma estrutura mínima de recolhimento, partilha 

e difusão de informação relevante para os objetivos dessa configuração. Para 

Wittmann, Negrini e Venturini (2003), essas redes de negócios são alvo de crescente 

interesse de pesquisas em áreas como economia, sociologia, ciência política e 

administração. 

Olave e Amato Neto (2004) indicam que essas redes de negócios sejam 

constituídas por empresas concorrentes que optam por cooperar dentro de certo 

domínio específico, preservando a independência ou a liberdade de algumas ações 

estratégicas de seus membros componentes. Em função disso, a rede de negócios 

gerencia a cadeia de suprimentos e a cadeia de distribuição de produtos das 

empresas associadas. A interdependência entre as empresas da rede de negócios 

também favorece o desenvolvimento de ações e estratégias conjuntas que beneficiem 

todos os envolvidos na rede. A cooperação entre os pequenos varejistas fortalece não 

só o próprio negócio, como também a competitividade da rede de negócios em si. 

Assim, o estreitamento das relações de cooperação com fornecedores é um exemplo 

imprescindível à sobrevivência do pequeno varejo de alimentos, assim como para a 

redução da dependência da indústria em relação às grandes redes de supermercados 

(SEBRAE-SP, 2004). 

 
 
4.2 ANÁLISE DO SETOR 

 
4.2.1 O setor de transporte urbano e passageiros: Gestão de suprimentos 

 
Observando o cenário dos transportes urbanos de passageiro da capital do 

estado do Ceará, aproximadamente vinte e cinco anos atrás, a cidade de Fortaleza foi 

contemplada com a implantação de um Sistema de Transporte Integrado, onde foi 

pioneira na região norte/nordeste, com a construção de terminais de integração com 

um conjunto de linhas troncais ligando esses terminais além de linhas alimentadoras 

bairro/terminal. Anteriormente a esta implantação o sistema de transporte urbano da 

capital cearense, era composto por diversas empresas que disputavam os 

passageiros de forma acirrada, buscando remuneração muitas vezes com estratégias 
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predatórias, sem muita preocupação com redução de custos e melhorias dos 

processos internos, visando apenas a eficiência energética, pois todo dinheiro 

arrecadado era destinado para própria empresa. 

Com o passar dos anos e a aproximação da licitação das linhas do município, 

vinte e duas empresas operavam, após o resultado das empresas que estariam 

habilitadas a explorar os serviços de transporte coletivo urbano de Fortaleza, onze 

deixaram de existir, ficando metade do número inicial de empresas no sistema, 

formando cinco bacias conforme descrito abaixo. 

Figura 7 - Linhas operacionais compartilhadas e suas respectivas linhas alimentadoras e 
troncais 

 

Fonte: Site Fortalbus (2017) 

 

 Consórcio Transleste: Viação Urbana e Auto Viação Fortaleza. 

 Consórcio Antônio Bezerra: Vega, Santa Maria, Santa Cecilia 

Transportes e Transportes Urbanos Aliança. 

 Consorcio Expresso 5: Auto Viação São José, Fretcar, Siara Grande, 

Cearense Transportes e Terra Luz. 

 Consorcio Parangaba: Dragão do Mar, Auto Viação São José e 

Maraponga. 

 Consorcio Messejana: Auto Viação Fortaleza, Vega, Auto Viação 

Dragão do Mar e Rota Expressa. 
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Fortalecendo o setor de transporte urbano de passageiros, o Sindiônibus 

(Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará), foi 

constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação dos 

interesses da classe na área de transporte urbano e metropolitano. Segundo dados 

do site do sindicato com referência ao ano de dois mil e dezessete, o sistema possui 

dois mil, trezentos e noventa e três (2.393) veículos, sendo dois mil e trinta e nove 

(2.039) urbanos e trezentos e cinquenta e quatro (354) metropolitano. Ainda conta 

com treze mil, seiscentos e oitenta e quatro (13.684) colaboradores, sendo nove mil, 

novecentos e setenta e quatro (9.974) funcionários do sistema urbano e três mil, 

setecentos e dez (3.710) funcionários do metropolitano. Ainda segundo o sindicato o 

sistema de transporte roda em média de 10.922.447 km/mês (km rodado apenas pelo 

sistema urbano). 

No começo da operação, um dos maiores benefícios foi a unificação da tarifa 

e a possibilidade de pegar vários ônibus com a mesma passagem. Outra mudança foi 

na arrecadação das empresas, que por meio de uma câmara de compensação, 

passou a ter o repasse dos recursos recolhidos nas operações das linhas mais 

lucrativas para as permissionárias das linhas com menos lucratividade, pois cada 

empresa ganha conforme seu percentual dentro do sistema, independente se opera 

em linhas com alto ou baixo fluxo de passageiros, podemos inferir que foi criado um 

sistema de gestão compartilhada. 

É notório que o desafio atual das empresas de transporte urbano de Fortaleza 

é a transformação do setor. A busca é constante por soluções voltadas para uma 

maior remuneração no capital investido, com soluções em tecnologias, na evolução e 

reconstrução dos processos internos, com investimentos no capital humano. Mas sem 

descuida das mudanças políticas e sociais no município que interferem diretamente 

no setor. Estas mudanças são as mais preocupantes para a saúde financeira das 

empresas, pois estão ocorrendo grandes investimentos em melhorias, mas a 

remuneração que é paga pelo usuário não cobre os custos operacionais, por este 

motivo as empresas buscam reinventar o setor para um melhor atendimento e 

receitas. Sendo assim algumas empresas estão trocado informações em grupos, 

compartilhando resultados, buscando melhorar seus índices através de 

benchmarking.  
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Conforme Araújo (2001, p185) a técnica do benchmarking é: 

 

Centrada na premissa de que é imperativo explorar, compreender, 
analisar e utilizar as soluções de uma empresa, concorrente ou não, 
diante de determinado problema, o benchmarking é uma excelente 
tecnologia de gestão organizacional e oferece aos que acreditarem 
corretamente em seu potencial, alternativas que aperfeiçoam 
processos organizacionais, produtos e serviços. 

 

Através do benchmarking estas empresas estão buscando um nivelamento 

alto e organizando grupos de trabalho que divididos por setor, procuram desenvolver 

soluções e novas técnicas de melhorias. Nesses fóruns são discutidos assuntos 

relacionados ao setor administrativo, trafego e manutenção. O custo com a 

manutenção está sendo visto como oportuno a esses grupos de melhoria, 

principalmente, devido a possibilidade maior e direta na redução dos custos com 

compras, logística e nos estoques gerados para manutenção. Considerando o custo 

elevado para a aquisição de alguns itens, as empresas devem deixar de pensar no 

individual, visto que já trabalham na forma de consórcio, segregados por bacias e 

pensar de uma forma coletiva, em um conceito de rede, principalmente na aquisição 

de bens e materiais de maior consumo. Existem itens que são comuns a todas as 

empresas, mas para tornar essa integração possível, estas empresas devem 

compartilhar esforços e informações. Que apoiadas pelo sindicato, permita o 

desenvolvimento e a aplicação dos fundamentos, métodos ou ferramentas que de 

suporte ou facilite o desenvolvimento no processo de transição da cadeia de 

suprimento (supply chain management – SCM) 

Segundo Ballou (2006) uma boa estratégia da cadeia de suprimento bem 

estruturada, exige o mesmo empenho dos gestores de se fazer uma estratégia 

corporativa, portanto, estes devem realizar estratégias inovadoras e processos cada 

vez mais criativos, pois será através desses tipos de abordagens inovadoras que as 

empresas de transportes urbanos podem se tornar cada vez mais competitivas no 

mercado, este que está cada vez mais cercado de dúvidas em relação a um novo 

plano de remuneração que consiga dar uma maior rentabilidade para que o sistema 

de transporte possa ter uma capacidade financeira e possa realizar mais 

investimentos, visando melhorias para o setor. Por este motivo, a importância das 

empresas começar a se mobilizar com estratégias visando trabalhar com foco em uma 
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gestão compartilhada de suprimentos, onde estas possam trabalhar com item de giro 

que são de comum utilização entre elas o combustível, pneus, óleos lubrificantes, etc. 

Este compartilhamento da gestão de suprimentos deve ser vista não como 

uma relação competitiva entre empresas concorrentes, mas sim por uma estratégia 

onde todas as empresas devem estar juntas para discutir, planejar e executar 

estratégias de operação que hoje são realizadas de maneira individual, passando a 

ser realizadas de maneira conjunta, tornando mais eficaz o processo final da cadeia 

de suprimentos, tornando o sistema mais competitivo, pois podem através desta 

junção, ter um poder de barganha bem maior perante os fornecedores devido ao 

grande volume de produtos, onde através do processo atual de compras as cotações 

são realizadas de maneira individualizada, passando a serem feitas centralizando todo 

processo gerando um poder de compra bem superior.  

Devido à grande complexidade do processo de manutenção, pois dentro 

destas empresas, suas frotas são compostas por diversos veículos de marcas de 

chassi, motor e carroceria diferente, além da grande variedade de marcas de peças 

de reposição, o foco do trabalho seria em itens de maior giro, estes que se faltarem 

podem acabar comprometendo o desempenho operacional da empresa, focando 

portanto em itens da curva ABC.  

Segundo este procedimento, os materiais de consumo podem ser divididos 

em três classes (DIAS,1994): 

Classe A: Abriga o grupo de itens mais importantes, que devem receber uma 

atenção especial da administração, correspondendo a um pequeno número de peças, 

cerca de 20% dos itens, representando cerca de 80% do valor total do estoque. Estes 

itens devem receber do administrador um controle mais rigoroso, individualmente 

sendo responsáveis pelo maior faturamento organizacional.  

Classe B: representa um grupo de itens em situação intermediaria entre a 

classe A e C. Seu controle pode ser menos rigoroso que os itens da classe A. 

Representam um valor intermediário no faturamento da empresa. 

Classe C: engloba itens menos importantes, que justificam pouca atenção por 

parte da administração. Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja importância em valor é 

pequena, representando cerca de 20% do valor do estoque. 
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Atualmente, as empresas de transporte coletivo urbano, tratam os assuntos 

relacionados a custos e aquisição de suprimentos de forma isolada, onde cada 

empresa é responsável pelo seu volume de itens consumidos diariamente em suas 

garagens. Dentro deste conceito as empresas maiores acabam tendo um poder de 

compra superior as empresas de porte pequeno e médio, onde o compartilhamento 

de um setor de compras daria mais condições de preço as pequenas e médias 

empresas aumentando também o poder de compra das maiores, ficando apenas 

detalhes como prazo de pagamento, marcas utilizadas e quantidade dos itens para 

um melhor desempenho na negociação. 

 

4.2.2 O processo de compras das empresas do setor: oportunidades e 

desafios 

 
 Diante do cenário econômico financeiro no setor de Transportes de 

Passageiros, o departamento de compras ganhou uma importância estratégica para 

o negócio, com isso agregou-se a essa atividade uma série de ferramentas de controle 

e suporte para que fosse de fato uma geração de negócio para a empresa e não uma 

simples atividade de rotina. 

 Hoje as empresas do setor possuem processos distintos para gestão das 

atividades de compras, muito embora todas já possuem um setor formalizado para 

essa atividade fim a ser executado por uma única pessoa ou um conjunto de pessoas. 

Normalmente existe um gerenciador integrado ao sistema ERP da empresa, e o 

processo é adequado a necessidade momentânea de reposição, que pode ser  e-

commerce, e-mail, telefone, WhatsApp, Skype entre outros. 

 Em virtude da importância do controle de estoque, é necessário que o ativo 

imobilizado esteja dentro de um conceito de planejamento eficiente para que atenda 

a necessidade da quantidade correta, no tempo correto, com a melhor qualidade 

possível no menor valor possível. Isso requer do setor de compras alguns 

desdobramentos de controle para que essa necessidade seja atendida e não cause 

interrupção de operação, o que nem sempre é uma tarefa fácil, já que existe algumas 

situações em que há uma previsibilidade como é o caso de sazonalidade, e outras 

que não há como prever como por exemplo um veículo que se envolveu em um sinistro 

de grande porte. 
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 De acordo com Moura (2004, p. 44), as vantagens da gestão de estoque são: 

A utilização adequada do capital de giro do negócio; a prevenção de 
atrasos no fornecimento de materiais e componentes; o equilíbrio das 
necessidades de vendas na medida da demanda; a não obsolescência 
e desvio de produtos e materiais; a adequação das cotas de 
fornecimento; a liberação de espaços produtivos; a identificação de 
produtos sem giro; o conhecimento da influência do estoque nos 
resultados financeiros; as estratégias frente ao capital de giro e o 
atendimento especializado aos clientes. 

 Algumas ferramentas se destacam e são mais utilizadas pelo setor de 

suprimentos nas empresas de transportes para reposição dos insumos, uma delas é 

o just in time modelo japonês, onde se pretende reduzir os custos com estoque e em 

alguns casos até mesmo eliminar algumas peças de estoque que não tem um giro 

aceitável, ajudando consideravelmente a redução de desperdícios. 

 Outra ferramenta bastante utilizada pelo setor é a Classificação ABC dos 

insumos, que organiza e cria ordem de prioridade das necessidades de reposição, 

esse modelo é mais aplicado quando o gestor de compras quer diferenciar por 

demanda os itens que mais giram no estoque e essa informação começa a ter um 

direcionamento estratégico. 

            Para Pozo (2002, p 85), “através dos anos, tem sido uma ferramenta útil e de 

fácil aplicação nos princípios de controle de estoque. Sua grande eficácia está na 

diferenciação dos itens de estoque com vista a seu controle e a seu custo”. 

Figura 8 -  Estoque mínimo e máximo 

 

Fonte: Sistema Fortes Informática – Módulo de Material (2017) 
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 O modelo por estoque mínimo e máximo é também bastante aplicado e 

direciona a sugestão de compras para o atendimento de uma demanda conforme o 

giro da peça no estoque, no caso do mínimo o profissional de compras normalmente 

aplica quando tem a necessidade de uma mínima previsão do que se deve comprar, 

sem desperdício com o interesse direcionado para baixar estoques, já no estoque 

máximo assume um certo volume para dar margem a qualquer desvio da demanda. 

 O processo de reposição de insumos pode ser de forma programada, quando 

o profissional se utiliza das ferramentas acimas citadas para executar uma compra 

mensal e assim alimentar o estoque a ser consumido em determinado período. Esse 

processo é baseado no consumo dos itens de acordo com a parametrização do 

estoque que calcula as seguintes variáveis: volume de itens consumidos dos últimos 

noventa dias, considera o volume residual do estoque físico, processando o estoque 

mínimo e máximo, acrescenta a necessidade da margem de segurança e o tempo de 

ressuprimento, neste caso o volume de compra maior só é permitido com itens de alto 

giro, caso contrário não se justifica a utilização deste método, pois além dos custos 

com armazenagem, temos também o custo do imobilizado. 

 Um segundo formato bastante utilizado que ganhou muita força com o passar 

do tempo é a compra diária, também conhecida como emergencial, esse processo 

ocorre quando o profissional de compra precisa intervir de imediato para fechar a 

aquisição de um insumo pela necessidade de aplicação imediata. Embora seja 

comum, quando existe a necessidade de aplicar esse processo significa que alguma 

atividade operacional está inoperante, tornando este método mais difícil dentre os 

outros citados, pois a comunicação e a assertividade neste processo devem ser de 

extrema confiança entre a empresa e o fornecedor.  

 Entende-se que esse processo pode tornar a compra mais onerosa, em 

determinados momentos expondo o profissional de compras a falta de opções e muito 

suscetível a falhas. Pois um erro de comunicação ou algum erro operacional e logístico 

pode comprometer toda a cadeia de suprimentos. Mesmo com todos estes riscos, 

muitas empresas optam por este método para deixar de ter recursos imobilizado em 

estoque. 
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 Já o fornecedor acaba se tornando um parceiro e percebe o quanto sua 

participação é importante nos processos das empresas de transportes urbanos, sendo 

peça fundamental para que estes obtenham os resultados esperados. 

 Alguns fatores internos são fundamentais para o bom desempenho do setor, 

como: planejamento da frota, uma frota padronizada no que envolve chassi e 

carroceria, pode dar uma maior segurança ao profissional quanto ao direcionamento 

de suas atividades, nesse caso é possível diminuir a margem de erro é ser mais 

assertivo nas decisões de compras e também reduzindo estoque, pois esta variedade 

pode aumentar o número de peças cadastradas nos sistemas de EPR.  

 Comunicação entre o setor de oficina e suprimentos talvez seja um dos 

principais gargalos identificados, o pedido não chega, ou quando chega falta a riqueza 

de informação necessária para que o processo de compras seja executado com maior 

êxito, sendo assim o armazenamento e as informações destas peças dever ser muito 

bem detalhadas com referências e posição de estoque, catálogos e informações 

técnicas que facilitam a solicitação destes itens facilitando uma das principais etapas 

do processo de compras que é a solicitação da peça entre o mecânico e o 

almoxarifado. 

Figura 9 - Itens por localização no estoque 

 

Fonte: Sistema Fortes Informática – Sistema de Material (2017) 

O desenvolvimento de fornecedores parceiros, fundamental para a boa gestão 

de suprimentos, entende sua real necessidade e é capaz de se antecipar aos seus 

pedidos, assim não o deixando em situação vulnerável pela falta de oferta do produto, 
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por isso a importância deste alinhamento, o ponto positivo deste relacionamento e a 

melhoria da eficiência operacional, trazendo consigo algumas vantagens como: 

 Custos mais baixos: uma relação boa com fornecedores tem que ser 

vantajosa para os dois lados, tendo isso bem gerenciado e detalhado, as empresas 

de transporte podem conseguir economia de custo de médio a longo prazo, 

especialmente nos quesitos disponibilidade, onde o fornecedor sabe da real 

necessidade do cliente, muitas vezes se adiantando e se mantendo informado em 

relação ao estoque, a qualidade dos produtos, sabendo quais as marcas que atende 

a real necessidade do cliente e em relação ao atraso das entregas, procurando 

sempre realizá-las de maneira eficiente, evitando transtornos internos nos processos 

que acabam atrapalhando a operação. 

Eficiência melhorada: à medida que a relação com os fornecedores se 

desenvolvem, a comunicação, fato que ocorre com qualquer relação, sendo assim 

quanto mais o fornecedor conhece sobre a organização, mais ele estará apto a realizar 

mudanças que possam melhorar seus processos e aumentar a eficiência dos seus 

serviços, aumentando cada vez mais a confiabilidade entre ambos e qualquer 

imprevisto que possa acontecer no meio da cadeia, devido ao forte relacionamento 

entre ambas as partes, a resolução do problema sendo menos desgastante e mais 

fácil de se resolver. 

Cadeia de suprimento consolidada: quanto mais fornecedor e organização 

entenderem dos negócios uns dos outros, mais poderão interagir entre ambos, 

aumentando cada vez mais o valor operacional. Portanto se a empresa conseguir ter 

uma cadeia de suprimento consolidada, mais redução de custos ela terá, e mais 

eficiente será seu processo logístico, tornando-se mais competitiva no mercado e 

garantindo maior rentabilidade do capital investido. 

 
4.3 INSUMOS POTENCIAIS À UMA GESTÃO INTEGRADA DE SUPRIMENTOS: 
UMA ANÁLISE CRÍTICA 
 

Diante de tamanha necessidade pela busca de solução para viabilizar o 

negócio, é natural que as empresas do transporte de passageiros criem alternativas 

para melhorar o resultado. Um dado impressiona essa exposição, três empresas 

atuantes no transporte urbano de passageiros encerraram suas atividades pós 

instalação de um sistema consorciado, isso não significa dizer que seja ruim, mas 
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sinalizam que o modelo que deu certo ontem, pode não ser o modelo ideal para os 

dias atuais. 

 Isso tudo requer um exercício de gestão muito maduro, nesse contexto onde a 

receita é regular e há pouca influência das empresas quando a possibilidade de 

alavancar, o que é um grande desafio. Oposto disso é a atuação do ente público, esse 

sim capaz de influenciar na receita das empresas normalmente para um número 

menor com revisões tarifárias pouco técnicas e com um viés político muito forte e 

subsídios que agregam a essa defasagem. 

 Diante desse cenário resta as empresas de transportes buscar opções na 

gestão de custos, gerindo melhor seus negócios, nesse sentido com o conceito de 

comprar melhor e gastar melhor. Dessa forma é fácil encontrar um fator comum nas 

empresas que atuam no mercado, o principal deles é o perfil de veículo, muito 

semelhante entre todas as empresas independente do seu porte. É na compra do 

veículo que esse perfil é definido, embora exista algumas opções para diferenciar o 

perfil de frota, o mercado já conhece aqueles modelos que melhor se adequam ao tipo 

de operação e tem a melhor relação custo benefício diante do poder de compra de 

cada empresa, dessa forma o mercado local é dominado pelos fabricantes de Chassis 

da marca Mercedes-Benz e Volkswagen, em relação aos fabricantes de carroceria o 

mercado predomina em Marcopolo e uma parcela menor do fabricante Caio. 

 Levando em consideração que custo operacional direto com itens relacionado 

a combustível, pneu, peças e acessórios de manutenção, em média absorvem mais 

de 40% da receita, fica nítido que a gestão desses insumos deve ter uma relevância 

considerável no negócio.  

 O projeto aplicativo tem como proposta buscar entender se uma possível 

integração do setor de suprimentos pode trazer vantagem competitiva as empresas. 

Sendo específico no principal insumo das empresas, com um peso enorme nos custos 

em geral só perdendo para custos com folha de pagamento dos funcionários, o 

combustível trouxe a seguinte informação. Em média uma empresa do transporte 

urbano de passageiro compra por mês trezentos e setenta mil litros de combustível, 

mais se somarmos todas as empresas teríamos um potencial de compra para quatro 

milhões e quinhentos mil (4.500.000) litros de combustível, isso poderia aumentar o 

poder de compra junto as principais companhias de petróleo atuantes no mercado 

local, sem falar que na questão de óleo diesel qualquer centavo representa uma 

fortuna em 12 meses. 
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 Abaixo apresentamos a previsão do consumo de combustível das empresas 

atuantes no transporte urbano de passageiros na cidade de Fortaleza referente ao 

mês de abril de 2019, somente para ilustrar os números apresentados. Esse 

documento é emitido mensalmente pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para 

informar as empresas atuantes e as companhias de Petróleo quanto cada uma pode 

comprar com o benefício de subsídio de ICMS, o que reduz em média R$ 0,33 

centavos no litro de combustível. 

 

Tabela 2 – Previsão de consumo de óleo diesel (ETUFOR – 2018) 

 

Fonte: DICUST (2018) 

 

 Outro fator comum a todas as empresas e muito relevante pelo valor agregado 

do produto é o pneu. É possível afirmar que 100% das empresas de transportes de 

passageiros de Fortaleza utilizam o mesmo modelo de pneu. E mais de setenta por 

cento (70%) tem preferência pela mesma marca, e os outros trinta por cento (30%) 

não optam por essa marca pelo valor de compra desse insumo. Entre o pneu novo e 

o pneu reformado, as empresas de transporte atuantes no mercado local tem uma 

necessidade de repor até cento e vinte (120) unidades de pneus mês, algumas delas 

que tem um maior número de veículos podem até triplicar esse valor. Qual o potencial 

de compra se essas empresas de alguma forma unificassem seus pedidos e 

colocassem o mercado para uma disputa sadia em atender essa demanda ao invés 

de cada empresa tratar essa negociação individualmente? 
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 Os exemplos acima citados parecem ter um impacto maior do ponto de vista 

de custo pelo alto giro do combustível e alto custo unitário do pneu, porém é enorme 

lista de insumos pode agregar nesse conceito diante da padronização do material 

utilizado. Se encaixa perfeitamente nesse conceito os itens relacionados a freio, 

constante entre os três maiores custos dos sistemas de manutenção fora pneu e 

combustível. Lona de Freio e Tambor de freio representam um peso enorme em 

empresas atuantes no transporte urbano de passageiros, é uma característica do 

próprio negócio pelo excesso de frenagem no qual é submetido. 

 Em média uma empresa com cem veículos tem um custo médio de vinte e dois 

mil reais (R$ 22.000,00) mensais com manutenções em sistema de freio, se 

multiplicarmos em um cálculo simples proporcional a quantidade de veículos operante 

no sistema de transporte de passageiros teremos um resultado bem relevante no 

orçamento quanto visto a nível de negócio, e mais uma vez o tema aparece, será que 

não existe um diferencial competitivo se essas empresas buscassem solução junto 

aos distribuidores e fabricantes de forma integrada e não isoladamente? 

 Uma possível opção para melhorar a condição comercial na aquisição de 

insumos das empresas desse modal seria a Integração do Setor de Suprimentos. Com 

o conceito de compra compartilhada, o objetivo é identificar as principais 

necessidades de compra de cada empresa e o volume que atenda a sua necessidade, 

com isso encontrar no mercado outras empresas que buscam o mesmo insumo, e 

assim ter uma quantidade maior no volume de compra que ofereça as empresas 

compradoras um poder maior de barganha, com isso uma situação que deixe seu 

negócio mais confortável, podendo ser no custo da aquisição, prazo de pagamento, 

entrega, pós-venda entre outros. 

 Ciente que todas as empresas atuantes no mercado tem um software que roda 

seu negócio inclusive a gestão de estoques, e um departamento exclusivo para 

compras, o desafio é desenvolver uma plataforma que se comunique perfeitamente 

com essas bases e uma necessidade sinalizada pelo profissional daquela empresa, 

esse já faz um link com outras empresas que sinalizaram da mesma forma e já envia 

em formato de solicitação de orçamento para os fornecedores devidamente aptos e 

cadastrados que tem o potencial de atender aquela demanda, ou seja, a intenção é 

segmentar de acordo com o potencial de cada fornecedor. 

 Uma vez definido a condição comercial que atenda a necessidade de cada 

empresa, o próprio sistema sinaliza quem tem a melhor proposta comercial para 

fechamento de pedido, e assim aquele procedimento de compra pode ser finalizado. 
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É uma intenção que toda essa movimentação possa ser acompanhada em tempo real 

pelos profissionais que atuam em suas empresas, e assim prossiga até a quitação do 

pedido.       

 Uma etapa importante desse trabalho é minerar o mercado fornecedores 

potencias para atender as demandas das empresas, uma possibilidade é realizar essa 

pesquisa junto com as empresas de transportes. Uma segunda possibilidade é 

direcionar um trabalho junto as principais marcas existentes no mercado, já que existe 

grande influência junto aos distribuidores para que esses se adequem ao perfil exigido 

pelas empresas e assim possam se cadastrar e ficar aptos a receberem cotação. A 

permanência de um fornecedor na plataforma será de acordo com suas avaliações e 

poder de venda, com isso uma série de critérios de avaliações para que se possa criar 

um conceito dos melhores e piores fornecedores avaliados, aponto de ter uma 

penalização pela exclusão da plataforma por má avaliação ou falta de venda.  

   

      

4.4 A PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 
UM MODELO INTEGRADO PARA A GESTÃO DE SUPRIMENTOS EM 
FORTALEZA   
 

 Buscando um melhor entendimento sobre a perspectiva que as empresas de 

transportes de passageiros do município de Fortaleza tem sobre o tema Gestão 

Integrada de Suprimentos, realizou-se uma pesquisa entre os dias 05/07/19 e 

05/08/19, foco direcionado aos profissionais com o poder de influência no setor, como: 

Profissionais de Compras e Gerente de Setor, Administradores e Diretores. 

 Todas as empresas atuantes no nicho específico do objeto de estudo foram 

contatadas e oitenta e dois por cento (82%) do público alvo foi atingido. Dessa forma 

a amostragem é considerada satisfatória e a variedade do porte de empresas no qual 

se dispuseram a participar do estudo cientifico também deve ser valorizado por atingir 

grande representatividade. 

 Dessa forma, o resultado da pesquisa nos mostra que noventa por cento (90%) 

das empresas não trabalham gestão de suprimento com a perspectiva de longo prazo. 

Os setores estão dimensionados e são instruídos a desenvolverem suas atividades 

para o atendimento as demandas do dia-a-dia, com um foco direcionado em atender 

no menor prazo possível a demanda emergencial. As respostas das empresas “um” e 

“dois” dos questionários traduzem bem o levantamento, quando se falou sobre “Como 
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é feita a Gestão de Suprimentos em sua empresa?”, as respostas foram, “Diário, pelas 

urgências e Mensalmente, pelo consumo médio” e “baseada nas médias mensais de 

consumo, considerando sazonalidades”, respectivamente. 

 Nesse contexto foi identificado uma preocupação muito forte das empresas 

com a gestão dos estoques, foram poucas as que se consideram alimentadores de 

estoque, além do custo de ativo parado tem uma questão muito latente de insegurança 

no controle desses insumos, com isso as empresas acabam se expondo mais as 

necessidades de atendimentos imediatos o que acarreta uma série de dificuldade no 

setor de operação. 

 Outro item abordado na pesquisa tinha a finalidade de entender como é feito o 

gerenciamento da Gestão de Suprimentos, os dados nos apresentaram que setenta 

por cento (70%) das empresas tratam isso ainda de forma setorial, como um processo 

dentro do setor de manutenção já que esse é o principal impulsionador das demandas 

e não de forma estratégica com indicadores alinhado com os objetivos da empresa, 

essa informação é bem sintetizada pela resposta da empresa “oito” no qual revelou 

que “setorial, com processos simples de gestão de estoque e reposição de peças”, já 

a empresa “onze” seguindo no mesmo raciocínio apresentou a seguinte informação 

“Compra inicial mensal baseada nas médias de consumo com verificações diárias de 

demanda e variações para complementação. E no estoque, monitoramento de níveis 

mínimos para itens essenciais por inventários diários”. 

 Buscando entender o tamanho das equipes envolvidas nesse processo, 

percebeu-se que isso vai muito de acordo com o tamanho da empresa e a quantidade 

de atividades que desempenha nessa função, muito pelo atendimento e a grade de 

horários direcionados aos serviços de atendimento a manutenção da frota. Em média 

chegamos à conclusão que a equipe de uma empresa de transporte no setor de 

suprimentos é composta por seis profissionais, sendo um responsável pelo setor de 

compras diretamente, um auxiliar para esse profissional e quatro almoxarifes atuando 

diretamente no estoque em atividades bem específicas sendo de grande valia para o 

restante da cadeia.     

 Quando questionado sobre um software que utilizam para o gerenciamento do 

Suprimentos, observou-se que cem por cento (100%) das empresas tem um sistema 

de ERP para atender a essa necessidade, sendo que uma empresa de Tecnologia se 

destaca entre essas, estando presente em setenta por cento (70%) das empresas. 
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Também foi possível observar que pouco mais de dez por cento (10%) utiliza uma 

plataforma e-commerce para operacionalizar as compras.    

Em relação aos custos para que possa fazer com que este setor de grande 

importância para estas empresas seja sustentável, foi levado em conta o custo com 

pessoas e a tecnologia empregada depende muito do porte da empresa, onde nesta 

pesquisa apenas duas empresas responderam que o valor aproximado seria de 

dezenove mil reais (R$ 19.000,00) mensal, o restante não repassou nenhuma 

informação relacionado a custos da área ou informou que seria impossível mensurar. 

Os principais desafios e dificuldades encontrados nas empresas é conseguir 

manter um estoque mínimo adequado e enxuto que possa atender a demanda do 

setor de manutenção, juntamente com a dificuldade de aquisição dos itens de 

consumo, devido à grande variedade de chassi e carroceria existentes nas frotas, 

juntamente com a falta de qualificação profissional no caso de contratação de pessoas 

para o setor. 

A avaliação do desempenho dos setores nas empresas que responderam o 

questionário, na grande maioria considerou satisfatório, atendendo as necessidades 

da empresa, onde uma considerou razoável, onde este processo pode ser medido seu 

desempenho de várias maneiras, através de inventários, em alguns casos a falta de 

peças importantes, acaba atrapalhando operacional, mas boa parte verifica seu 

desempenho pelo custo total e por veículo, juntamente com o monitoramento de 

capital imobilizado. 

Devido a importância do setor ficou claro que a maioria das empresas não está 

satisfeita com a qualificação do pessoal do setor, pois nem todos os membros das 

equipes tem qualificação satisfatória para desenvolver um bom trabalho no setor, onde 

as mesmas investem em treinamentos internos e buscam treinamentos externos em 

empresas parceiras. Também foi verificado que na maioria dos casos existe um 

profissional com qualificação desejável, geralmente este posto é ocupado pela pessoa 

responsável pelo setor de compras, já em outros setores a maioria enfrenta dificuldade 

devido pouco investimento em profissionalizar os colaboradores da área. 

As empresas de transporte urbano de Fortaleza nunca tiveram nenhuma 

experiência com projetos integrados, onde destas apenas duas relataram que 

participam de um grupo de empresas que trocam informações operacionais, sendo 

que estas empresas pertencem a um grande grupo que envolve transporte público 
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municipal, metropolitano e interestadual, mas todos voltados ao transporte de 

passageiros. 

As premissas para um bom desemprenho da gestão de suprimento, todas as 

empresas relataram ser necessário um bom controle de estoque, onde este seja 

monitorado constantemente, que possa ser confiável, com domínio dos processos de 

projeção e previsibilidade de demanda e domínio do lead time e just in time, e outras 

ferramentas de gestões que foram citadas como o conceito 80/20 e o 5S. 

Quando foi citado a possibilidade de participar de um sistema integrado de 

gestão de suprimentos, todas acharam interessante, demonstrando interesse em 

participar do processo enfatizando que seria de grande relevância para as empresas 

de pequeno e médio porte, trazendo muitos benefícios para o setor de transporte como 

um todo, apenas uma grande empresa entrevistada deu ênfase a importância deste 

processo para o sistema, mas não tem interesse em inserir neste processo. 

Caso existisse uma possibilidade de um modelo de gestão de suprimento 

integrada as razoes para aderir este projeto foi unanimidade o maior poder de 

barganha, aumentando o poder de compra diminuindo assim o custo de aquisição. 

Quando foi perguntado quais os fatores que poderiam fazer com que as empresas 

rejeitassem participar o projeto, foi relatado por uma empresa a preocupação de não 

se ter pessoas qualificadas, onde o restante deixou bem claro que a abertura e o 

compartilhamento de informações com outras empresas, que isto não é bem visto, 

talvez pela competitividade ou incompatibilidade cultural ou gerencial. 

As empresas percebem um modelo ideal para a gestão de suprimentos 

integrada, algo que favoreça a integração entre as empresas, onde estas percebam 

que o grande motivo da implementação deste novo método seria para se ter um ganho 

no lote de compra, trazendo benefícios para todas, gerando compras antecipadas, 

com um acesso fácil as informações, inclusive duas empresas sugeriram até que as 

próprias empresas parceiras, fiquem com o estoque adquirido, liberando os pedidos 

conforme a necessidade das empresas, reduzindo desta maneira também os custos 

logísticos com armazenamento. 

Os pontos nos quais as empresas acharam relevantes para um bom 

desenvolvimento deste método seria primeiramente partir de um modelo que 

possibilite reduzir custos e deixar o processo mais eficiente, também a adesão das 

pequenas e medias empresas, visto que as empresas de porte maior não tem 
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interesse em fazer parte do processo, para que possa gerar um volume de compras e 

a possibilidade de procurar alinhar as marcas utilizadas, pois sem este volume o 

processo pode se tornar inviável. 

No caso da criação de um modelo de gestão integrada de suprimentos as 

empresas percebem na pratica que seria um sucesso, visto que existem casos em 

setores do comercio varejista, o que na prática precisa ocorre no setor de transporte 

urbano de Fortaleza para que esse método fosse implementado seria uma mudança 

de cultura das empresas, passando a ter uma integralização de informações simples 

e eficaz de sugestão de compras, atendimento de demanda e negociação destes 

lotes, concentrando em pedidos que atendam o interesse da coletividade e não o 

interesse particular de uma ou outra empresa. 

Contando com a possibilidade de abertura e adesão ao projeto no setor de 

transporte urbano de passageiro, as empresas sugeriram que o projeto fosse levado 

e partisse do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do 

Ceará -SINDIONIBUS, e mais uma vez foi relatado que a implementação precisa de 

adesão das empresas de pequeno e médio porte para que o processo seja sustentável 

e que possibilite ganhos logísticos, assim como atentar para as marcas dos produtos, 

pois o custo benefício seria de extrema importância para ser efetivo no resultado final, 

alcançando o objetivo de todos. 

Para que todo este processo possa funcionar perfeitamente, durante a 

montagem deste modelo não deve ficar de fora um bom sistema de informática que 

fique transparente as negociações realizadas para todas as empresas, fazer com que 

os fornecedores vejam este sistema como uma empresa, fazendo assim um 

relacionamento B2B, com prazo de entrega bem definidos, tornando um modelo bem 

acessível para as empresas e para os fornecedores, procurando contato também 

juntamente com os fabricantes, buscando um contato direto, evitando atravessadores 

como as distribuidoras, alinhando com estes estratégias e objetivos transparentes 

alinhados ao princípio de ganha-ganha. 

Para que este modelo de gestão integrada de suprimentos possa ser 

desenvolvido, precisa de um total apoio dos diretores das empresas como do 

sindicato, onde este precisa ser um método consultivo e prático, buscar parcerias com 

fábricas e distribuidoras, com um excelente sistema de compras e de coletas se 

possível via web, com um treinamento intensivo, qualificando as pessoas, tornando o 
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processo transparente, pelo fato de que atualmente as empresas não tem margem de 

erro para realizar um investimento a longo prazo, sendo necessários resultados 

imediatos, não gerando custos e que as empresas consigam remunerar o capital 

investido. 

 
5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 
5.1 O MODELO INTEGRADO PARA A GESTÃO DE SUPRIMENTOS NAS 
EMPRESAS DO SETOR DE TRANSPORTE URBANO E PASSAGEIROS EM 
FORTALEZA 
 
 A proposta para o modelo é catalogar todas as empresas de transporte urbano 

de Fortaleza e um aplicativo que ficará associado ao Sindiônibus. Esse aplicativo 

receberá o pedido das empresas e fará um agrupamento por tipo de produto. Que em 

uma maior escala e segmentado por produto, o pedido será disponibilizado no 

mercado através do aplicativo que tem em seu algoritmo o cadastro das empresas 

conforme o produto específico.  

 

 O aplicativo possui na base de dados os principais fornecedores desses 

insumos, que uma vez habilitados para a participação nos pregões de mercado, ao 

perceberem o pedido do produto de seu interesse lançam a proposta de preço que 

aderente a qualidade do produto e o prazo de entrega descrito no pedido, o aplicativo 

seleciona a melhor oferta e repete esse processo até obter o melhor resultado. 

 

 Com a melhor proposta o aplicativo encarra o pregam e emite a ordem de 

compra com referência as quantidades e locais de entrega dos pedidos originais. 

Dessa forma, pelo maior volume e organização dos pedidos, o aplicativo de gestão 

integrada de suprimentos conseguira baixar o custo final dos produtos aos clientes, 

bem como pela organização aumentar a lucratividade aos fornecedores. A seguir uma 

representação sistematizada do aplicativo detalhando, mostrando cada passo do 

modelo. 
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Figura 10 – Modelo de Gestão de Suprimentos 
 

 
Fonte: Fayad e Schmidt[. (2015) 

 
 

 

5.1.1 RECEPÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

Figura 11 – Modelo de Gestão de Suprimentos (Recepção da cadeia de suprimentos) 

 
Fonte: Fayad e Schmidt[. (2015) 
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 Para que a lógica do negócio funcione de maneira estruturada o primeiro passo 

é a montagem de uma cadeia de clientes formada pelas empresas que prestam 

serviços de transporte urbano na região metropolitana de Fortaleza. 

 Essas empresas serão devidamente encampadas no negócio como parceiras 

e com as devidas necessidades de insumos mapeadas em uma estrutura de banco 

de dados que deve ser atualizada constantemente. 

 Os principais insumos necessários para que as atividades de cada empresa 

possam fluir são devidamente registrados utilizando -se como base as fichas técnicas 

e catálogos de cada produto. 

 Com esse cadastro detalhado e devidamente atualizado de cada insumo não 

incorremos em risco de compras ou solicitações que estejam fora das especificações 

necessárias bem como também não seja possível demandar compra de produtos que 

por ventura tenham saído de linhas de produção. 

 O detalhamento das necessidades de cada empresa é essencial para que o 

processo desenhado possa ocorrer de maneira sistêmica e com a devida agilidade 

que a gestão de insumos necessita.  

 O universo de insumos para a atividade de transporte de passageiros é muito 

diverso, mas como já comentado anteriormente, temos inúmeras coincidências em 

itens que, vide especificações técnicas similares, podem formar grupos maiores de 

volumes que atendam ao máximo as empresas que fazem parte desse grupo. 

 Além do cadastro de itens e insumos também é necessário a formatação de 

interfaces entre os sistemas operacionais de cada empresa com a solução adotada 

para a gestão compartilhada de compra de suprimentos. 

 Essa interface fará com que os inputs sejam viabilizados de maneira mais 

segura sem a perca de produtividade e retrabalho na transferência de dados entre 

sistemas de ERP´s diferentes. 

 A integração entre os sistemas pode ocorrer de maneira direta, em caso de 

sistemas com linguagem compatível, ou mesmo através de uma interface ajustada 

com a devida tradução de linguagem computacional. 

 Além dessas integrações sistêmicas será possível também que essa interface 

ocorra por meio de aplicativos específicos desenvolvidos pela gestão de compras para 
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que pedidos spots possam ocorrer sem prejuízos de comprometimento de led time 

para os envolvidos nos negócios. 

 Outro ponto fundamental para o início do processo é a identificação dos 

stakeholders do processo, definição de níveis de aprovação de pedidos e compras e 

por fim os key users de cada empresa. 

 Como essas definições o fluxo será desenhado e viabilizado para que os 

reports sistêmicos sejam direcionados para os devidos interessados, viabilizado as 

informações de pedidos, OS (Ordens de serviços) e liberações de pedidos para 

compra. 

 Os níveis de aprovação serão definidos por volumes de demanda ou por 

valores financeiros envolvidos sendo essa definição customizada para cada 

companhia que está integrada a gestão de compras compartilhadas. 

 A customização de níveis, como dito anteriores, será customizada para que não 

infrinja as regras de governança e COMPLIANCE de cada companhia, mas não 

comprometendo de maneira alguma a agilidade do processo de compra, haja vista 

que em um pedido de grande volume para várias companhias não pode ocorrer o 

travamento devido a uma não confirmação de uma das empresas. 

 Níveis de acompanhamento (report.) São repassados para o demandante 

superior, dentro de prazos estipulados, até que a última possibilidade seja exaurida 

antes mesmo de um eventual cancelamento de pedido. 

 Definidas todas as premissas de cadastros, níveis de aprovação e de usuárias 

chaves de cada empresa, dentro da lógica da gestão de insumos integrada e 

compartilhada, estamos prontos para operar o processo. 

 Após o cadastro dos itens de compra de cada empresa, de acordo com padrões 

e especificações técnicas de cada necessidade, ocorre o segundo passo que é a 

busca de cadastro de principais fornecedores para itens mais comuns a todas as 

empresas e em segundo plano para os itens específicos de cada operação 

cadastrada. 

 Esse cadastro também visa dar maior agilidade no processo visto que não 

incorre em tempo maior para realização de pesquisas de preços como ocorre agora. 

 Os cadastros de fornecedores ocorrem para que a gestão de compras possa 

fluir de maneira ágil e sistêmica. Para que essa gestão funcione também se faz 
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necessário que os fornecedores disponibilizem suas mais diversas disponibilidades e 

variedades de produtos e preços praticados cabendo também as devidas definições 

de níveis de confirmação de pedidos nos mesmos moldes que ocorre com as 

empresas consorciadas. 

 Os dados de insumos podem ser disponibilizados também através de ERPs 

integrados, através de atualizações periódicas enviadas para que a gestão de 

compras possa dar o devido input de dados no sistema operacional, ou mesmo de 

forma manual pelo gestor de compras em casos específicos. 

 Assim conseguimos agrupar de forma sistêmica todas as informações 

necessárias para o desencadeamento da proposta de gestão de Suprimentos entre 

as empresas que fazem parte dessa rotina sejam elas compradoras ou fornecedoras 

de insumos. 

 
5.1.2 NECESSIDADE DE COMPRA (SISTEMA & CLIENTES) 
 

Figura 12 – Modelo de Gestão de Suprimentos (Necessidade de compra) 
 

 
Fonte: Fayad e Schmidt[. (2015) 

 
 Nesse ponto partimos para a gestão de compras mediante a demanda das 

empresas que fazem parte do grupo e estão devidamente integradas a operação de 

gestão de compras compartilhadas. 



 

 

 | 69 | 

 As várias empresas possuem diferentes perfis de compra dos insumos 

principais e de insumos secundários que também se diferenciam dentro de uma 

mesma organização entendemos como insumos principais aqueles que em sua falta 

comprometem a operação (ex: diesel) e os secundários são aqueles que, apesar de 

importantes para o processo como um todo, não teriam um impeditivo imediato para 

a operação continuar fluindo (ex: Insumos de limpeza) 

 Esses grandes grupos de insumos são definidos pelas próprias empresas 

seguindo na tratativa de agrupamento dentro do próprio sistema operacional. Esse 

Sistema Operacional terá os grupos pré-formatados e conforme os pedidos entrantes 

dos clientes, esses agrupamentos serão realizados. 

 Dessa forma o pedido de compra pode ser disparado pela vertente de 

criticidade do processo. 

 Outra forma de sinalização de demanda é por estoque mínimo e reposição 

desse a nível aceitável de operação de forma automática. Essa é possível mediante 

a integração de sistemas mencionado anteriormente. 

 Dessa forma o ERP de acordo com os níveis de saída de insumos da empresa, 

dispara um pedido de ressuprimento diretamente para as compras como os volumes 

necessários para a reposição do estoque de segurança, tudo isso de forma 

automatizada cabendo apenas a efetivação e realização do negócio após a aprovação 

nos níveis de report definidos. 

 Para fins de melhor esclarecimento o ERP é um sistema de gestão empresarial. 

Ou seja, é um sistema de gestão integrada, responsável por cuidar de todas as 

atividades diárias de uma empresa, do administrativo ao operacional. Desde o 

faturamento até o balanço contábil, de compras a fluxo de caixa, de apuração de 

impostos a administração de pessoal, de inventário de estoque a contas a receber, do 

ponto dos funcionários ao controle do maquinário da fábrica 

 A última modalidade, a mais simples e usual, é a de pedido direto de compra 

realizado através do gestor da companhia via sistema automatizado, via aplicativo 

especifico ou mesmo via e-mail ou um telefonema para que o input ocorra pelo 

operador da gestão de compras compartilhada.  

 Após os mais diversos pedidos de compras recebidos, a gestão compartilhada 

vai através de um sistema especifico, agrupar esses pedidos em lotes de insumos 

semelhantes e assim gerar um volume único, e maior, de demanda de compra. Com 
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esses volumes, separados por produtos e características técnicas semelhantes ocorre 

o que chamamos de tomada de preços. 

 Essa tomada de preços se dá quando o sistema dispara para os fornecedores 

cadastrados o volume demandado para a compra e solicita a devolutiva com os 

valores em forma de orçamento de acordo com os preços unitários e em volume maior. 

 Essa rotina se repete para cada compra de insumo disparando demanda para 

cada grupo de fornecedores de cada um desses insumos. 

 Após o recebimento desses orçamentos a lógica do sistema trata todos os 

dados e retorna em seguida para os fornecedores com a informação de menor valor 

encontrado dentro da cotação, sem identificação do fornecedor que apresentou o 

preço, abrindo a possibilidade de um novo lançamento de proposta por um período de 

tempo predeterminado. Essa rotina funciona como um tipo de pregão, ou leilão, 

eletrônico. 

 Após o recebimento das propostas finais de cada fornecedor ocorre a 

devolutiva para as empresas com a apresentação de valores negociados, prazos 

estipulados de entrega bem como prazos de pagamento. 

 De posse dessa devolutivas as empresas consorciadas disparam as 

confirmações de compras para que a gestão de suprimentos possa confirmar junto ao 

fornecedor ganhador os volumes negociados e assim gerar os pedidos. 

 Os pedidos são gerados de forma de lotes específicos para cada comprador e 

entregue nos moldes definidos por cada um em seus cadastros iniciais. 

 A formatação dos pedidos e confirmações de entregas realimenta novamente 

os bancos de dados de cada empresa e também o da gestão compartilhada para que 

dessa forma esse banco esteja sempre atualizado e o ciclo de novas compras possa 

ser iniciando novamente a qualquer tempo. 
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5.1.3 PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E LOGÍSTICO 

 
Figura 13 – Modelo de Gestão de Suprimentos (Processos de Transformação e logística) 

 

 
Fonte: Fayad e Schmidt[. (2015) 

 
A partir da definição da empresa vencedora o pedido de compra é enviado ao 

fornecedor ganhador desse processo e esse, confirma o recebimento bem como as 

condições estabelecidas e prazos de entrega. De igual forma, o sistema envia um 

informativo para cada cliente com os pedidos segregados informado os respectivos 

prazos de entrega. É importante ainda salientar que nesse momento o fornecedor, 

ganhador do processo de compra, também receberá os pedidos segregados e 

respectivos locais de entrega para que confirme e desenvolva o melhor processo 

logístico para a entrega do pedido conforme prazo estabelecido com cada cliente.  

 Nesse momento o fornecedor iniciará o seu processo interno de transformação 

e desenvolvimento do produto conforme o pedido. Importante destacar que o 

fornecedor poderá disponibilizar no sistema o status do processamento do produto 

conforme o pedido e esse desenvolvimento será acompanhamento pelo cliente, o que 

beneficiará o score/pontuação do fornecedor para as próximas concorrências, 

processo esse, falaremos com mais detalhe no item posterior. Concluído o processo 

de fabricação inicia-se a distribuição na quantidade, qualidade e prazos estabelecidos 

para cada cliente.  
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5.1. 4 RECEBIMENTO DO PRODUTO (FORNECEDORES & CLIENTES) 

Figura 14 – Modelo de Gestão de Suprimentos (Recebimento do produto) 

 

Fonte: Fayad e Schmidt[. (2015) 

  

Nessa fase final do ciclo, cabe ao fornecedor entregar o pedido ao cliente na forma 

contratada. Importante destacar que a qualidade do produto e até a embalagem 

conforme o mesmo será entregue ao cliente serão objeto de avaliação.  

 O cumprimento dos prazos e os locais corretos de entrega serão percebidos 

nessa fase do processo. Nessa última fase do sistema teremos uma avaliação 360 

graus, onde o fornecedor será avaliado pelo cliente através de um check-list 

automático emitido no momento do recebimento do produto, o que gerará uma 

pontuação colaborativa para esse fornecedor, base de decisão para outras 

concorrências. Ainda o cliente também será avaliado pelo fornecedor com relação a 

alguns itens como organização no recebimento do produto, bem como a pontualidade 

no cumprimento do pagamento previsto. 

 Esse sistema de pontuação para os fornecedores quanto para os clientes 

permitirá uma gestão de melhoria contínua nessa cadeia de suprimentos integrada. 

Esse sistema de gestão integrada de suprimentos pretende ser um modelo na 

otimização de custos, pontualidade e na qualidade no ressuprimento para empresas 

que possuem uma necessidade constante de manterem os seus ativos sempre em 

circulação e não podem, por uma questão de sobrevivência mesmo, permitirem 

elevação nos seus custos de manutenção em função dessa necessidade e urgência. 

 



 

 

 | 73 | 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE DO MODELO 
 
5.2.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA 

 Diante da importância do tema abordado, um fator bem relevante é o estudo 

para identificar se o projeto é tecnicamente viável, com isso chegamos a seguinte 

conclusão. 

 Observou-se que existe essa viabilidade nos estudos apresentados diante da 

riqueza do conteúdo apresentado, onde a literatura guiou até chegar a esse 

entendimento e o modelo apresentado buscou na etapa de benchmarking outro 

semelhante, para que as melhores práticas fossem realmente aplicadas e torna-se 

matéria útil para os principais interessados, nesse caso as empresas de transportes 

de passageiros do município de Fortaleza. Nesse contexto identificou-se que o tema 

é bastante explorado em outros nichos de mercado o que segurando sérvio como 

base conceitual para exploração do tema proposto. 

 Por se tratar de uma plataforma digital que tenha a capacidade de integrar 

cliente e fornecedor, com uma porção de informações que agregam valor a um 

processo de compra tais como, marca do produto, prazo de pagamento, prazo de 

entrega, tudo isso se comunicando com o ERP dos atores acima citados, é sempre 

um grande desafio desenvolver um software desse porte. Porém o estudo 

apresentado entende que é real essa possibilidade, identificou-se algumas startups 

que se apresentam como solução para o desenvolvimento desse modelo de 

plataforma, assim como outros desenvolvedores que já realizaram grandes entregas 

para outros sites de e-commerce alguns deles bastante tradicionais no mercado atual. 

 O tema de estudo oferece uma solução através uma ferramenta digital que 

possibilite a integração de empresas com o mesmo objetivo de compra, e assim ter a 

capacidade de mineração de fornecedores que possam atender a essa finalidade, 

partindo disso caracteriza-se como uma empresa de serviço na área de solução 

tecnológica para Integração do Setor de Suprimentos, não sendo esse o responsável 

pela compra ou venda. Dessa forma, essa empresa de solução a princípio pode atuar 

sem qualquer restrição de qualquer natureza como uma empresa prestadora de 

serviço. 

 Importante ressaltar a segurança que o software deve apresentar aos usuários 

quando informação. Observou-se que duas situações devem ter um cuidado todo 
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especial, a primeira é o cadastro da empresa, seja cliente ou fornecedor, onde nesse 

momento é inserido na plataforma informações bem importantes e sigilosas e assim 

devem ser tratadas, sem qualquer risco de compartilhamento de determinados 

conteúdos, assim assegurando a preservação de dados importante das empresas e 

seus sócios. Outro cuidado é o sigilo no processo de cotação, onde somente as 

empresas compradoras tem acesso aos valores praticados pelas diversas empresas 

do mercado que participaram do processo, o caso é o mesmo para as empresas 

compradoras entre si, onde esse só tem acesso aos itens e valores do seu processo 

de compra, sem que possa ser compartilhado toda a movimentação de compra de 

uma outra empresa a não ser que esse permita que possa compartilhar.   

5.2.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE OPERACIONAL 

 O objeto de estudo identificou que para operacionalização desse projeto é de 

suma importância a interação entre o homem e a máquina, por se tratar de algo bem 

segmentado com departamentos já estruturados independente do porte da empresa, 

onde já existe equipe direcionada a exercer essas atribuições e o nível cultural é bem 

interessante, então concluísse que se tratando de qualificação de pessoas o projeto é 

viável. 

 O Principal fator para chegar a essa conclusão é o fato que esse movimento de 

gestão de suprimentos com foco em gerenciamento de estoque e compras ele já 

existe, uns mais consolidados a nível de amadurecimento e estrutura que outros mais 

isso é real, diariamente é movimentado, caso os profissionais fossem instruídos e 

apresentados a uma solução para que pudesse melhorar seus processos internos e 

gerar valor para o negócio da empresa através de uma plataforma web, o objeto de 

estudo entende que sim é possível. 

 Abordando o tema quanto a questão de infraestrutura para o desenvolvimento 

das atividades, objeto de estrutura entende que as empresas de certo modo estão 

superestimadas nessa perspectiva, todas as empresas do objeto de pesquisa 

dispõem de uma condição no mínimo muito satisfatória para a aplicação do projeto. 

Embora devemos entender que não requer uma grande estrutura para que esse 

projeto e torne aplicável, é importante ressaltar a condição presente nas empresas de 

transporte urbano de passageiros atende bem a necessidade e viabiliza a implantação 

do tema proposto. 
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5.2.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

 O objeto de estudo busca apresentar uma alternativa para redução de custo 

por meio de compra qualificada, com um diferencial relevante pela escala de volume 

a ser adquirido assim gerando um maior poder de negociação por consequência 

agregar valor a essa compra.  

 O desenvolvimento do estudou observou que o grande desafio das empresas 

de transporte de passageiros nas grandes capitais é rentabilizar o seu negócio, na 

cidade de Fortaleza não é diferente, com um agravante já citado que o sistema de 

transporte consorciado, criando assim uma necessidade de maior de gestão com foco 

em redução de custo seja de qualquer natureza já que as receitas não existem muita 

margem e condições de impulsionar, tal ação depende muito mais do poder público 

que das empresas. 

 Nesse contexto tal solução por meio da Gestão Integrada de Suprimentos 

acredita que pode gerar vantagem competitiva as empresas e assim dar uma 

sobrevida ao negócio atendendo as premissas de seus objetivos estratégicos quanto 

a perspectiva financeira principalmente, onde entendesse que melhora de 

desempenho através de uma compra qualificada é real.   

5.2.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

A análise de viabilidade financeira do projeto visa estabelecer uma perspectiva 

de médio e longo prazo, quanto a suas previsões de receitas, assim como previsões 

e origem dos custos inerentes ao projeto iniciando pelo investimento. 

  Observou-se a importância dessa análise para que se tenha saúde financeira 

nas organizações em especial do projeto em questão. Portanto foram realizadas 

projeções futuras das receitas geradas, seus custos, suas despesas e seus 

investimentos de maneira a gerar retorno que justifique seu desenvolvimento.  

Para a implementação do modelo proposto, inicialmente faz-se necessário um 

investimento de R$ 135.000,00, valor refere-se ao desenvolvimento de uma 

plataforma B2B, fornecendo integração e agilidade entre os softwares ERP utilizados 

pelos clientes e fornecedores na produção e conclusão dos orçamentos, possibilitando 

uma oferta maior de produtos, com uma base de fornecedores otimizada, 

possibilitando acesso a preços ainda mais competitivos. 
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Essa plataforma pode ser dinâmica onde cada o usuário deve adequar ao seu 

modelo de negócio gerando modelos distintos de relatórios gerenciais e o histórico de 

cada movimentação de compra.  

Para a operacionalização do sistema está previsto a contratação de dois 

profissionais responsáveis ao orçamento de R$ 4.000,00 mensais, para acompanhar 

as informações geradas pelas empresas consorciadas, (pedidos), bem como os 

processos de retornos as cotações intervindo, se necessário, nas operações com 

dependências humanas interagindo até a finalização do processo de compras e 

entrega do pedido as empresas. Esse colaborador pertencerá a estrutura do 

Sindiônibus, órgão com maior abertura e confiabilidade junto as empresas parceiras 

e considerando que existe uma estrutura física adequada para o sistema, além de 

fortalecer o relacionamento entre o Sindiônibus e as empresas sindicalizadas.  Este 

colaborador ficara responsável também pelo processo de software ou melhoria 

continua do programa como apoio aos desenvolvedores e suporte para as empresas 

parceiras. 

O custo mensal de manutenção desse sistema foi orçamento em R$ 4.500,00, 

direcionados a manutenção de servidores e rede, assim como honorários de um 

técnico plantonista para auxílio aos usuários, não necessitando de uma estrutura física 

para que possa exercer suas atividades já que se trata de um sistema totalmente web. 

Importante ressaltar que o modelo proposto tem duas formas de captar 

recursos, uma através do comprador, outra dos fornecedores, pensados na seguinte 

composição. As empresas parceiras que tenha o interesse de se cadastrar e usufruir 

dos benefícios da plataforma devem arcar com o valor fixo, mensal de R$ 250,00, 

independente do volume de negócios realizados naquele período. Esse valor está 

assegurado nos primeiros 12 meses, podendo sofrer alteração caso a relação de 

ganho da empresa compradora seja acima do valor da inflação mais 18%. A intenção 

é que este valor simbólico inicial atraia as empresas a participar da plataforma, assim 

pressionando os fornecedores o ingresso.  

Já os fornecedores teriam forma diferenciada de remunerar a plataforma, sendo 

realizado a cobrança sobre o percentual do valor negociado depois do fechamento do 

pedido, de acordo com o seu perfil de mercado, poder de negociação, nicho e 

classificação quanto a nota que irá receber do cliente. Assim, quanto mais assertivo 

for o fornecedor em relação a prazo de atendimento, assertividade no envio do pedido, 
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esse pode usufruir de bonificações que diminuem o valor de sua mensalidade. 

Deixando assim o processo bem transparente, tendo acesso direto aos compradores 

em tempo real, com a possibilidade de participação nas cotações, além de ampliar as 

oportunidades de vendas das peças e produtos a novos clientes, sendo 

potencializadas as suas vendas com ganho de produtividade. 

Dessa forma, segue abaixo tabela com formulação dos valores de remuneração 

da licença de uso para acesso aos benefícios da plataforma: 

Tabela 3: Formulação do valor de remuneração da plataforma 

Cliente Recurso Fonte Remuneração 

Empresas Compradoras Fixo R$ 250,00 Mensal 

Fornecedores de Pneus  

Variável 

3% Vlr Negociado Mensal 

Fornecedores de Veículos 3% Vlr Negociado Mensal 

Fornecedores de 

Combustível 

3% Vlr Negociado Mensal 

Fonte: Próprios autores (2019) 

Seguindo a análise de viabilidade financeira do negócio foi projetado fluxo de 

caixa com previsão orçamentária para os próximos 05 anos do início do projeto, dessa 

forma é possível identificar se a proposta do projeto está alinhada a estratégia do 

negócio. 

Tabela 4: Fluxo Orçamentário Projeto (5 Anos) 

FLUXO ORÇAMENTÁRIO PROJETADO 

  Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão 

  1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 

ENTRADAS 30% 50% 70% 80% 100% 

RECEITA COMPRADORES (Licença Uso 

Software) 
12.000,00 18.000,00 24.000,00 28.800,00 36.000,00 

RECEITA PNEUS (% sobre Negociação) 8.197,20 12.295,80 16.394,40 19.673,28 24.591,60 

RECEITA VEÍCULOS (% sobre Negociação) 58.752,00 88.128,00 117.504,00 141.004,80 176.256,00 

RECEITA DIESEL (% sobre Negociação) 71.916,00 107.874,00 143.832,00 172.598,40 215.748,00 
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TOTAL DAS ENTRADAS 150.865,20 226.297,80 301.730,40 362.076,48 452.595,60 

SAÍDAS           

Investimento/manutenção 189.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

Pessoal 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

IMPOSTOS  6.630,00 6.830,00 6.980,00 7.130,00 7.230,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 243.630,00 108.830,00 108.980,00 109.130,00 109.230,00 

RESULTADO OPERACIONAL -92.764,80 117.467,80 192.750,40 252.946,48 343.365,60 

PAYBACK -92.764,80 12.740,00 91.360,00 172.830,00 256.200,00 

ROI 0,798 4,191 5,588 6,705 8,381 

Fonte: Próprios autores (2019) 

Orçamento apresentado foi projetado sobre a quantidade de negócios 

potencialmente fechados de acordo com a capacidade de compra somadas as empresas 

de transportes de passageiros conforme tabelas de viabilidade projetadas abaixo. 

É possível verificar que no primeiro ano o resultado operacional da plataforma é 

negativo devido ao alto valor de investimento, nesse momento os sócios devem 

assegurar o aporte financeiro para bancar o negócio que já no final do segundo ano 

começa a ter margem positiva, embora bem limitada, porém com boa perspectiva. Ganho 

de potencial relevância é possível verificar a partir do terceiro ano, porém é necessário 

que esse mesmo estudo seja realizado anualmente e projetado sempre nos próximos 5 

anos para que estratégia esteja em contínua revisão haja vista as grandes variáveis do 

mercado estão sempre em constante mudança. 

O planejamento estratégico adotado pelo projeto prever um orçamento a ser 

seguido quanto a reinvestimento dos valores obtidos no desenvolvimento do negócio. 

Dessa forma, a intenção é assegurar que a plataforma e os profissionais contratados 

estejam em pleno desenvolvimento ano a ano e assim seja possível a captação e 

geração de novos negócios com um maior poder de empregabilidade de acordo com o 

perfil de mercado que possa obter. 

Porém, ressalta-se que nos dois primeiros anos onde o resultado obtido será 

destinado de forma integral às custas do projeto e quitação do investimento, haja visto 

que o resultado operacional obtido no segundo ano é mínimo de acordo com a previsão, 

onde nesse período a plataforma a nível de resultado irá somente se pagar. Já a partir 
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do terceiro ano com um resultado operacional positivo com boa relevância é possível 

observar a possibilidade de destinar recurso para reinvestimento, isso será projeto nos 

três próximos anos, assim o no três, quatro e cinco todo o valor arrecado será destino a 

qualificação profissional, captação de novos negócios e desenvolvimento de software, 

segue tabela com a apresentação do fluxo de reinvestimento do projeto. 

 

Tabela 5: Fluxo orçamentário de reinvestimento 

Fonte: Próprios autores (2019) 

Dessa forma, o projeto tem como objetivo conseguir ampliar seu portfólio de 

negócio já a partir do quarto ano, primeiramente aumentando a quantidade de itens 

atendidos dentro do mesmo nicho de mercado. 

Outra possibilidade é através do suporte dado pela equipe de pesquisa e 

desenvolvimento conseguir adequar essa plataforma para atender a outros modais de 

mercado, seguindo o mesmo modelo com necessidades específicas alterando somente 

o perfil de clientes e fornecedores. 

É possível observar os valores acima citados nas tabelas de simulações da 

geração de negócios expostas abaixo. 

 

FLUXO ORÇAMENTÁRIO de REINVESTIMENTO 

  Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão 

  1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 

PAYBACK -92.764,80 12.740,00 91.360,00 172.830,00 256.200,00 

REENVESTIMENTO 0,000 0,000 91.360,00 172.830,00 256.200,00 

Pesquisa & Desenvolvimento 

(30%)                 -    

                

-       27.408,00       51.849,00      76.860,00  

Qualificação Profissional (15%)                 -    

                

-       13.704,00       25.924,50      38.430,00  

Captação de Novos Negócios 

(20%)                 -    

                

-       18.272,00       34.566,00      51.240,00  

Plataforma tecnológica (35%)                 -    

                

-       31.976,00       60.490,50      89.670,00  
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Tabela 6: Aquisição de ônibus de Veículos (média mês) 

PRODUTO QTD  

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

INICIAL (R$) 

COMPRA À VISTA 
FINANCIAMENT

O 

NEGOCIA

ÇÃO (%) 

VALOR 

ALCANÇADO 

(R$) 

NEGOCIAÇÃO 

 (Tx ao mês) 

ÔNIBUS 

URBANO 

1 

                

360.000,00  

            

360.000,00  8 

                               

489.600,00 0,83 

17 

                

360.000,00  

      

6.120.000,0

0  17 1.040.400,00       0,20 

Fonte: Próprios autores (2019) 

A tabela acima simula uma ação de compra ofertada por um tradicional 

fabricante de chassis com frota predominante no mercado local em questão a 

Mercedes-Benz, na compra de ônibus a vista, com um percentual de 8% e com um 

financiamento de taxa mensal de 0,83% no prazo de 24 meses. Além da existência 

de canais de incentivo estatal e instituições financeiras para a compra deste produto, 

é possível perceber que a pessoa jurídica tem um poder de negociação junto aos 

fabricantes e montadoras na aquisição de um ônibus urbano, mas, há uma 

oportunidade maior através de uma compra integrada e compartilhada. 

 É possível observar que pode se gerar um ganho financeiro girando em 

torno de 9% do valor de compra e a queda dos juros de financiamento drasticamente, 

isso aplicado em uma das melhores opções de fabricante de chassi que o mercado 

oferece. A lógica segue a mesma quando se trata de fabricante de carroceria, inclusive 

a nível de percentual de desconto se pode praticar valores bem maiores que os 

apresentados na tabela acima, já que nesse caso entra o fator concorrência, no caso 

da oferta de carroceria exista bem mais opções que agradam o mercado local que 

chassi que basicamente se concentra em dois players. 
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Tabela 7: Aquisição de combustível (mês) 

INSUMO MODAL 
CONSUMO 

(LITROS) 

NEGOCIAÇÃO 

INDIVIDUAL 

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

CUSTO 

INDIVIDUAL 

PODER 

MÍNIMO DE 

BARGANHA 

POTENCIAL 

MÍNIMO 

DESCONTO 

(R$) 

DIESEL S10 FERROVIA X 
800.000 R$ 2,71 

R$ 

2.168.000,00 
5% 

R$ 

599.300,00 

DIESEL S10 

EMPRESAS 

ÔNIBUS (12) 
4.610.000 R$ 2,84 

R$ 

13.092.400,00 

Fonte: Próprios autores (2019) 

  Na tabela acima, apresentamos a análise de viabilidade financeira para o 

consumo de diesel utilizados pelas empresas do transporte urbano de passageiros. 

Como referência ao potencial de consumo de litros consumidos em um mês, 

utilizamos o anexo 1 da divisão de custos do sistema de transportes de Fortaleza 

(DICUST) conforme apresentado na coluna 03 da tabela acima.  

 Como o consumo de combustível é elevado nesse setor, percebe-se outro 

exemplo de negociação vantajosa na aquisição desse insumo de forma 

compartilhada. Negociando diretamente com distribuidores uma maior quantidade de 

litros envolvidos, é possível baixar o valor do insumo. Apenas para se ter uma ideia 

do potencial dessa negociação, apresentamos como base comparativa para essa 

negociação a compra e consumo do mesmo insumo (Diesel aditivado S10) por uma 

ferrovia que possui a mesma carga fiscal sobre esse insumo.  

 Conforme apresentamos na tabela acima o resultado da nossa pesquisa, notem 

que a ferrovia possui um poder de compra maior do que um representante isolado do 

setor de transporte e com isso, a ferrovia consegue comprar o mesmo insumo da 

distribuidora com uma redução de 4,57%.  

 A tabela citada demonstra a capacidade de compra mensal das empresa de 

transportes de passageiros no município de Fortaleza, a simulação de compra 

apresentada através de uma das três opções que atendem esse mercado no caso a 

Petrobras, Raízen e Ipiranga, demonstra que é possível através de um contrato que 

assegure o volume obter no mínimo 5% de desconto no valor do diesel, por ser um 

insumo de alto giro esse resultado se torna muito vantajoso, potencializando uma 
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redução mínima no custo fixo dessas empresas de quase R$600.000,00 (Seiscentos 

mil reais).  

 Considerando que o consumo compartilhado do modal urbano de passageiros 

é ainda maior do que o comparado com o consumo dessa ferrovia utilizada como 

exemplo, além de outras variáveis importantes como a maior facilidade na logística de 

distribuição desse produto e outros, podemos aferir que o poder de pagar e resultado 

econômico financeiro pode ser ainda maior e isso, considerando apenas o insumo 

consumo de combustíveis. 

Tabela 8: Aquisição de pneus novos 

INSUMO  
QUANTITATIVO 

MENSAL 

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

INICIAL (R$) 

NEGOCIAÇÃO 

 (%) 

DESCONTO 

ALCANÇADO 

(R$) 

PNEU 
1 

             

1.650,00            1.650,00  0 0 

120 

             

1.650,00       198.000,00  12,5 

                

24.750,00  

Fonte: Próprios autores (2019) 

Em relação a aquisição de pneus novos na tabela 03, relata a possibilidade de 

desconto que as empresas podem obter incorporando-se a uma gestão integrada de 

suprimentos. Os percentuais podem variar de acordo com o quantitativo mensal na 

compra do insumo, podendo chegar até 12,5% de desconto na negociação quando 

simulado junto a marca de detém a maior parcela do mercado local. Por se tratar de 

um insumo com o valor agregado bem alto normalmente sua representatividade é a 

segunda maior se tratando de custo com manutenção, perdendo somente para 

combustível. 

Tabela 9: Aquisição de pneus reformados 

INSUMO  
QUANTITATIVO 

MENSAL 

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR INICIAL 

(R$) 

NEGOCIAÇÃO 

 (%) 

DESCONTO 

ALCANÇADO 

(R$) 

PNEU 
1              550,00            550,00  0 0 

360 550,00       198.000,00  22 43.560,00  

Fonte: Próprios autores (2019) 
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Em relação a pneus reformados observou-se que é possível chegar a grandes 

percentuais de redução no valor do serviço contratado, o fato de um grande volume 

na obtenção em um nicho com diversos players e concorrência bem acirrada, 

identificou-se redução de até 22% quando simulado junto a segunda maior 

reformadora de pneus do Estado, o que representa uma boa representatividade nos 

custos das empresas.  

Os exemplos acima citados servem como base para enfatizar o que se pode 

gerar de negócio integrando a gestão de suprimentos, já que são os custos mais 

relevantes para as empresas em questão. Praticando valores menores não menos 

importante com grande representatividade no orçamento aparecem diversos insumos 

de peças mecânicas e peças de carroceria, usadas de forma bem regular quando na 

necessidade de manutenções preventivas e corretivas. 

 O estudo apresentado pode apurar que um distribuidor de peça 

mecânica trabalha com o Markup de até 30%, já o distribuidor de peça para insumos 

relacionados a carroceria trabalha com itens que podem chegar até 45% de margem, 

quando apresentados ao poder de compra que o sistema integrado pode gerar em 

volume de negócio, observou-se que esses números podem cair pela metade ou até 

menos que isso em determinados itens, e mesmo assim continua sendo o grande 

negócio para todos, as empresas compradoras e os distribuidores.  

Ressalta-se que essa última abordagem apresenta números de grande 

relevância no negócio transportes de passageiros como peças relacionadas a motor, 

freio, câmbio, suspensão, sistema elétrico e sistema de injeção, diferencial e etc.... Já 

relacionado a carroceria o estudo está direcionado a insumos diversos como vidros, 

materiais de pintura, peças e acessórios diversos de carroceria e estrutura física do 

veículo.  

De acordo com o estudo realizado com os exemplos acima listados que 

servirão como parâmetros para os outros produtos e insumos citados nesta pesquisa, 

contatou-se a vantagem para as empresas optarem pela gestão de suprimentos 

compartilhados para identificar a capacidade de gerar dinheiro, com projeção e 

indicadores que permitam conhecer bem o mercado, diminuindo riscos, influência 

diretamente no resultado econômico-financeiro das empresas partindo da gestão de 

suprimentos compartilhada. 
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6. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Na medida em que se estabelece um modelo conceitual e dispõe-se de análises 

decorrentes da realidade atual, pode-se proceder à identificação de gaps entre o que se 

pode considerar como “ideal” e a realidade atual da empresa. Essa análise conduz 

naturalmente a um processo de formulação de uma solução adequada, a ser proposta 

para operacionalização na empresa.  

A solução proposta constitui-se em uma opinião da equipe do Projeto, a qual é 

formulada tendo como base os fatos disponíveis relativos ao modelo conceitual e à 

realidade atual da empresa. Tal opinião caracteriza-se como a principal e efetiva 

contribuição da equipe para a empresa, decorrente do desenvolvimento do PA. 

A proposta de solução poderá ser apresentada em formato textual, pictograma, 

modelagem, modelo 5W2H, dentre outros. 

Exemplo modelo 5W2H 

 

O QUE PORQUE COMO QUEM ONDE QUANTO 
QUANDO 

Início Término 

Definir 
critérios para o 

credenciament

o de 
fornecedores 

Garantir a 

transparência e o 
comprometimento de 

todos no 

credenciamento com 
otimização do mix da 

rede. 

Definir políticas para o 
credenciamento 

fornecedores baseados 

na quantidade de 
marcas por produto, 

qualidade, entrega, 

garantia, força da 
marca, condições 

comerciais, grau de 

parceria; 

Antônio 
Gerencia 

comercial 
R$ 0,00 16/05/2009 24/05/2009 

Redigir “Termo de 
Credenciamento” em 

conjunto com todos os 

associados, contendo os 
critérios a serem 

obedecidos pela 

Comissão de 
Negociação para a 

captação; 

Carla 

Escritório 

de 

assessoria 
Jurídica 

R$ 

5.000,00 
2505/2009 05/06/2009 

Rever fornecedores 
credenciados, dentro 

das novas 

normas/critérios 

Marcio 

Sudeste e 

sul do 
pais 

$ 8.000,00 06//05/2009 06/10/2009 
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6.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Apresenta-se abaixo as principais etapas e atividades do projeto, bem como o 

período de execução.   

Tabela 10: Etapas da pesquisa 

Etapa da Pesquisa SET. 

2018 

OUT. 

2018 

FEV. 

2019 

MAR. 

2019 

ABR. 

2019 

MAI. 

2019 

JUN. 

2019 

JUL. 

2019 

AGO. 

2019 

SET. 

2019 

Levantamento de informações 

gerais sobre o projeto (Introdução, 

objetivos, etc.) 

X          

Identificação da empresa e demais 

aspectos inerentes ao estudo 

X          

Pesquisa e levantamento da revisão 

bibliográfica 

 X X X       

Desenvolvimento de proposta de 

solução 

    X      

Análise da proposta pelo Orientador 

e empresa 

    X      

Análise de Viabilidades     X      

Desenvolvimento das Lições 

aprendidas e da Conclusão 

     X     

Revisão Geral        X X X  

Aprovação pelo Orientador          X  

Apresentação para Banca          X 

Fonte: Próprios autores (2019) 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
Chegando ao fim desse projeto é possível concluir quanto a importância da 

gestão mais eficiente de suprimentos nas organizações e que a integração planejada 

e estruturada desse processo permite ganhos significativos para as empresas quanto 

para os fornecedores. Apresentamos que muito se pode evoluir com a gestão de 

suprimentos das organizações e que são várias são as possiblidades de ganhos 

mediante esforços orquestrados pela gestão, tecnologias e aplicação de metodologias 

estruturadas para que a execução de projetos agregando valor as operações e as 

estruturas funcionais das empresas.  
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 Destaca-se os ganhos de produtividade e de otimização das rotinas 

administrativas vide a simplificação de processos, de fluxos de produtivos e 

administrativos que estejam agregados a produção. 

 Foi possível também perceber que, mesmo com os ganhos estimados muito 

bem evidenciados, a estrutura de gestão se mostra ainda muito fechado para o 

compartilhamento de recursos, mas que já existe abertura para implementações 

inovadoras, desde que essas tragam o devido resultado planejado e esperado. 

 O projeto aplicativo apresentado buscou como proposta entender e demostrar 

como será possível a plena integração do setor de suprimentos dessas empresas do 

seguimento de transporte urbano de passageiros na cidade de Fortaleza-CE e como 

é possível trazer as maiores vantagens competitivas para as empresas. A abordagem 

sobre a aquisição de combustíveis para esse setor, que é um dos principais insumos 

das empresas com um peso enorme nos custos, gera um poder de barganha mínimo 

de cinco por cento (5%) que é muito representativo considerando o volume negociado 

e movimentado diariamente. 

 Essa demonstração se aplica a todos os demais insumos dos processos 

produtivos das empresas acreditamos no sucesso da implementação do projeto em 

um futuro próximo, seja em Fortaleza ou em outras cidades ou setores do ramo de 

transportes. 

 Como o projeto em epigrafe se limita a um ambiente produtivo especifico, e a 

um determinado seguimento do setor, bem como a um setor geográfico e político 

também muito especifico, trazendo assim uma segmentação muito forte, é 

recomendado que sua aplicabilidade a outras operações, localidades, setores ou 

mesmo ambientes seja, realizada através de um novo estudo ou mesmo de adaptação 

desse modelo ao novo contexto. 

 O estudo pode ser complementado com novas análises de cenários envolvendo 

outros ramos de transporte, novas publicações imersão em empresas que aplicam 

modelos semelhantes. 

  Como lições aprendidas destacamos que as oportunidades de ganhos 

para os processos de aquisições das empresas são amplas e que com dedicação e 

empenho é possível que grandes resultados financeiros e operacionais podem ser 

conquistados. 
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