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RESUMO
Com a globalização e o aumento da competitividade, as empresas necessitam
formar parcerias colaborativas e constituírem uma cadeia de suprimentos para que
sejam competitivas e eficazes. Um problema relevante entre as cadeias de
suprimentos está vinculado a erros de previsão de demanda, que resultam na falta
de produto nos pontos de venda ou no excesso de estoque. Considerando que a
solução deste problema é também de interesse do varejista, eles poderiam firmar
uma parceria para neutralizá-lo. O varejista pode identificar as necessidades do
consumidor e transferir de modo rápido e preciso suas informações de venda e
estoque para as empresas focais reduzirem as variações da previsão da demanda.
Sendo assim, o objetivo desse estudo é verificar a possibilidade de estabelecer
práticas colaborativas entre as cadeias de suprimento e o varejo de médio porte.
Para viabilizar esta formação de parceria, foi realizado uma pesquisa ação em um
varejo de médio porte, por meio da aplicação das cinco ferramentas do Processo de
Pensamento da TOC. A aplicação dessas ferramentas foi fundamental para
estruturar o controle de estoque do varejista e, assim, possibilitar a troca rápida de
informações, acuradamente, entre as empresas. Ao longo da pesquisa foi possível
identificar que os problemas do varejo, incluindo a acuracidade de informações,
estavam relacionados à ausência de instruções de trabalho e cronogramas, além da
falta de gerenciamento resultante da realização de trabalhos operacionais pelos
gerentes. Considerando-se que os efeitos indesejados identificados e eliminados ao
longo desse estudo são comuns à outras empresas varejistas, as informações aqui
apresentadas poderão ser difundidas para outros varejos. Ao mesmo tempo, a
pesquisa analisou, através de entrevistas e observações, a possibilidade de
formação de parcerias do varejo com as seguintes cadeias de suprimento: Focal 1,
Focal 2, Focal 3 e Focal 4. As entrevistas e observações apontaram que Focal 1,
Focal 3 e Focal 4 são mais favoráveis a elaboração de parcerias. Ademais, as
empresas focais Focal 1 e Focal 3 conhecem a importância em firmar parcerias com
o varejo para ampliar suas vendas e aumentar a visibilidade de sua marca.
Palavras-chave: Cadeias de Suprimento, Práticas Colaborativas, Processo de
Pensamento, Teoria das Restrições

ABSTRACT
Globalization and high competitiveness are requiring companies to form collaborative
partnerships and supply chain in order to become competitive and effective. A
relevant problem among supply chains is linked to demand forecast errors, which
results in product shortages in the Market or overstock. Considering the solution of
this problem is also a retailer interest, they could create a collaborative partnership to
neutralize it. Retailer can identify consumer needs and quickly transfer their sales
and inventory information to the focal companies using it to reduce demand forecast
variations. Therefore, the objective of this research is to verify the possibility of
establishing collaborative practices among supply chains and medium-sized retail. In
order to enable this partnership formation, an action research was carried out in a
medium-sized retail, through the application of the five tools of TOC Thinking
Process. The application of these tools was fundamental to structure the retail stock
control and, thus, enable a quick exchange of information, accurately, between the
companies. This research enabled to identify that retail problems, including accuracy
of information were related to the absence of work instructions and timelines, and the
lack of management, resulting of operational work undertaken by managers.
Considering that undesirable effects identified and eliminated in this study are
common to other retails, these results can be applied in other retails. At the same
time, the research analyzed through interviews and observations the possibility of
forming collaborative partnerships among retailers and the following supply chains:
Focal 1, Focal 2, Focal 3 e Focal 4. Interviews pointed out that Focal 1, Focal 3 e
Focal 4 are more favorable to the development of partnerships. In addition, the
companies Focal 1 e Focal 3 know the importance of collaborative partnerships with
retailers to expand their sales and increase the visibility of their brand.

Key words: Supply Chain, Collaborative Forecasting, Thinking Process, Theory of
Constraints
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento da globalização e dos avanços tecnológico, as empresas e
principalmente cadeias de suprimentos devem melhorar constantemente seus
processos para que continuem competitivas. Apesar das cadeias de suprimentos
estarem em um processo de evolução contínua, que se intensificou a partir da
década de 90 (MOELLMANN, 2008), elas ainda possuem deficiências devido ás
informações dispersas sobre previsões de demanda, estoques e tendências, o que
compromete seus resultados (SMÅROS, 2012). Segundo Småros (2012) as
indústrias por não utilizarem a integração da cadeia e os dados de venda das lojas,
acabam ficando meses atrás da real demanda, o que resulta em perda de vendas.
Estes problemas estão vinculados à visão limitada de gerentes e administradores
que acabam tomando decisões sem considerar a interação entre os elos da cadeia.
Estas decisões, por serem baseadas em objetivos individuais, acabam afetando
drasticamente os resultados de uma cadeia de suprimentos, pois elas não
consideram as capacidades e necessidades dos outros elos e não avaliam o
desempenho da cadeia como um todo (PONTE et al., 2016; RAHMAN, 2002a).
Desta forma, as decisões estratégicas tomadas, devem considerar todos os elos da
cadeia, desde fornecedores até os pontos de venda ao cliente final, onde cada
componente deve trabalhar coordenadamente para atender a um único objetivo
(CARLINI, 2002).
O limitador da eficiência das cadeias produtivas, apontado por Ponte et al
(2016), não são fatores vinculados à produção, mas sim a restrições de demanda,
ou seja, as vendas no varejo. Goldratt (2011) complementa esta idéia, mostrando
que dentre as principais restrições existentes no gerenciamento de uma cadeia de
suprimentos se encontram as falhas das previsões, estoques elevados, altos níveis
de devoluções e faltas pontuais de alguns itens. Estes problemas estão vinculados
ao erro de previsão da demanda conhecido como efeito chicote, que tende a ampliar
a previsão, devido às distorções sistemáticas de pedidos maiores que as vendas no
varejo por condições de pedido (FREITAS et al, 2014). O efeito chicote influencia
significativamente no aumento do custo de estoques, falhas em atender pedidos,
perda de venda e baixa produtividade da planta fabril (MOELLMANN, 2008).
Almeida e Warner (2015) complementam esta ideia, afirmando que falhas na
previsão da demanda dificultam a melhora de desempenho, redução de custos e da
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eficiência fabril através do equilíbrio da capacidade e demanda. Estas falhas de
previsão são devido ao desconhecimento da real demanda entre os elos da cadeia
de suprimentos decorrentes da ausência de comprometimento, falta de colaboração
e integração entre os elos (FREITAS et al, 2010).
Ao se analisar o varejo, o problema da previsão de demanda da cadeia de
suprimentos é ressaltado. Observa-se neste setor, que um dos principais problemas
enfrentados é a perda por ruptura na gôndola, vinculada à falta de produto no ponto
de venda (ARAUJO; MARTINS, 2010). Esta restrição é uma consequência tanto da
falta de controle de estoque interno, quanto proveniente dos gargalos do
gerenciamento

da

cadeia

de

suprimentos.

Este

fator

acaba

afetando

consideravelmente as vendas e automaticamente a lucratividade de toda a cadeia
de suprimentos (MACHADO; TONDOLO, 2014). Segundo Goldratt (2013), a
previsão correta da demanda é crucial para garantir a lucratividade de toda a cadeia,
pois um item faltante é uma venda perdida que não poderá ser recuperada. Desta
forma, justifica-se a necessidade do estudo das relações tanto a montante
(fornecedores), quanto a jusante (distribuidores) no gerenciamento de uma cadeia
de suprimentos para garantir sua eficiência global.
O ponto chave para melhorar a assertividade da demanda, apontado por
Goldratt (2011) é diminuir os níveis de estoque das lojas e concentra-los em
depósitos centrais, onde a confiabilidade da previsão da demanda é maior. Sendo
assim, os produtos são distribuídos com maior frequência, porém em menores
quantidades conforme a necessidade diária ou semanal das lojas. A aplicação desta
prática resulta em benefícios para toda a cadeia de suprimentos, através do
aumento do faturamento devido à redução do efeito chicote e da falta de produtos
pontuais (GOLDRATT, 2011). Nas lojas, além do aumento das vendas devido à
variedade maior de produtos, ocorre à redução de capital aplicado em estoque, o
que possibilita investimentos tanto de expansão quanto de melhorias.
Para a implementação da prática de retenção de estoque por depósitos
centrais é necessário à elaboração de parcerias através de práticas colaborativas.
As práticas colaborativas, também vistas como alianças estratégicas, podem ser
utilizadas entre as empresas para promover a colaboração com base na confiança,
reciprocidade e flexibilidade para a geração de benefícios mútuos (VIEIRA;
YOSHIZAKI; LUSTOSA, 2010). Os elementos estratégicos são formados a partir da
tomada de decisão estratégica com planejamento conjunto e troca de informações
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de maneira estruturada e rápida ao longo das cadeias de suprimentos, o que
proporciona ganhos na competitividade (SOUZA et al, 2006). Neste sentido, todas
as empresas pertencentes à cadeia de suprimento aumentariam seu faturamento em
uma relação “ganha-ganha” através de parcerias colaborativas para a previsão
conjunta da demanda (ANGELO et al., 1994).
Dentre os principais sistemas que possibilitam a integração de dados e
informações, contribuindo para o processo de gestão colaborativa se encontra o EDI
- Eletronic Data Interchange. O Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) tem como
finalidade permitir a troca eletrônica de informações entre empresas parceiras,
possibilitando ações mais estruturadas e em tempo real, com redução de erros de
redigitação e de custos (PIRES, 2004). Sendo assim, a aplicação de um EDI entre
os elos de uma cadeia de suprimentos poderia proporcionar a gestão eficiente de
toda a cadeia através da previsão conjunta da demanda.
Entretanto, para que a prática da logística colaborativa e retenção de estoque
por depósitos centrais sejam eficientes e sustentáveis os depósitos devem ter uma
logística rápida de ressuprimento e as lojas uma informação de demanda mais
precisa. O problema da velocidade e viabilidade do ressuprimento semanal vem
sendo estudado e aplicado pelas cadeias de suprimentos que optarem em fazer
parcerias com atacados para fazer sua distribuição (MOELLMANN, 2008).
Entretanto, devido à falta de estudos quanto ao desenvolvimento de serviços e da
baixa estruturação e automatização dos mercados e distribuidores o seu
gerenciamento se torna um problema extremamente difícil e complexo (JUNIOR;
GONZAGA, 2013; JUNIOR; MIYAKE, 2011). A dificuldade de se resolver problemas
complexos leva a prejuízos financeiros e impede a melhoria contínua, pois a sua
origem “causa raiz” muitas vezes não é conhecida e apenas sintomas simples são
resolvidos o que não possibilita grandes melhorias apesar dos altos investimentos
(WALKER II; COX III, 2006).
A maioria dos varejos, principalmente os de pequeno e médio porte, são
empresas familiares com práticas pobres de gerenciamento, porque seus gestores
muitas vezes não dominam ou conhecem técnicas gerenciais (POLESE, 2013).
Consequentemente, ocorre o surgimento de restrições ligadas à decisão de negócio
e não a restrições reais da empresa ou sistema (OGLETHORPE; HERON, 2013).
As empresas grandes, por sua vez, possuem um sistema mais fechado e
padronizado, resultando em perdas de oportunidade devido à falta de integração.
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Quando as restrições estão relacionadas à política e ao gerenciamento, elas são
mais difíceis de serem identificadas e avaliadas (RAHMAN, 2002a). Sendo assim,
qualquer prática aplicada no setor varejista deve ser bem estruturada para
neutralizar as barreiras de resistência à mudança que estão fortemente enraizadas.
Esta resistência a mudança é resultante do desconhecimento e receio em realizar
tarefas rotineiras de formas distintas (ANGELO et al., 1994).
A Teoria das Restrições (TOC) vem ao encontro desta necessidade
promovendo um método simples e de fácil aplicação que estrutura os problemas
complexos, permitindo a descoberta de suas principais causas com alta clareza dos
resultados (Melorose, Perroy, & Careas, 2008). Para a resolução de restrições
políticas, Goldratt (1992) desenvolveu um processo de raciocínio ou pensamento
que apresenta um sequenciamento lógico e de fácil compreensão, composto por
cinco ferramentas básicas: Árvore da Realidade Atual (ARA), Diagrama de
Dispersão do Conflito (DDC), Árvore da Realidade Futura (ARF), Árvore de PréRequisitos (APR) e Árvore de Transição (AT). Kim, Mabin, & Davies (2008)
ressaltam a precariedade de estudos que abordam as cinco ferramentas do
processo de pensamento de forma completa.

Conforme os mesmos autores o

sequenciamento lógico do método deve ser seguido, pois é fundamental para
combater a resistência a mudança, devido ao fato de poder ser seguido e
compreendido por todos os participantes independentemente de seu grau de
instrução.
Desta forma, a aplicação do Processo de Pensamento da TOC, no varejo de
médio porte, além de ressaltar a importância de melhorias como o controle de
estoque e as viabilizam. O controle de estoque do varejo, por sua vez, viabiliza as
práticas colaborativas. A elaboração de práticas colaborativas entre o varejo, a
empresa focal e os demais elos da cadeia de suprimentos, é primordial para a
eficácia do gerenciamento da cadeia de suprimentos e da maior rentabilidade de
todos os seus elos. Com isto, surge o problema desta pesquisa: É possível
aprimorar as práticas colaborativas entre as cadeias de suprimentos e o varejo de
médio porte através da aplicação do Processo de Pensamento da TOC?
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1.1 OBJETIVOS
Os objetivos geral e específico desta pesquisa são descritos a seguir.
1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa é verificar a possibilidade de aplicação de
práticas colaborativas para possibilitar o gerenciamento eficiente da cadeia de
suprimentos, através da aplicação do Processo de Pensamento da TOC para
estruturar o controle de estoque do varejista de médio porte, e, assim, possibilitar a
troca rápida de informações com acuracidade entre as empresas.
1.1.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos desta pesquisa são:
a) Aplicar as cinco ferramentas do Processo de Pensamento da
TOC no varejo de médio porte para ressaltar a importância do controle de
estoque e viabilizar práticas colaborativas entre os elos da cadeia;
b) Analisar

os

fatores

facilitadores

e

dificultadores

da

implementação de melhorias, como o controle de estoque, por exemplo,
em uma empresa varejista de médio porte com base em uma pesquisa
ação realizada na empresa;
c) Gerar conhecimento informativo quanto à possibilidade de
gerenciamento estratégico de aquisição de mercadorias através de
parcerias colaborativas entre os elos da cadeia de suprimentos;
d) Analisar criticamente a possibilidade de parcerias colaborativas
na cadeia de suprimentos a fim de melhorar o desempenho do ponto de
venda no sentido de atender a demanda.
1.2 JUSTIFICATIVA
As justificativas para a realização desta pesquisa são divididas em dois
grupos distintos, justificativa prática e acadêmica. A justificativa prática aborda os
ganhos que a pesquisa traz para as empresas, enquanto que a justificativa
acadêmica, aborda os benefícios científicos da pesquisa.
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1.2.1 Justificativa Prática
Esta pesquisa visa a integração entre a literatura com a prática, através da
investigação de soluções para um problema real de grande relevância que afeta
toda a cadeia de suprimentos. Para aumentar o faturamento significativamente de
uma cadeia de suprimentos, deve-se explorar o gargalo da cadeia, que no caso, é a
ruptura de estoque com itens faltantes nas gôndolas dos supermercados
(GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013). Considerando que todo item faltante é
uma perda de venda que não pode ser recuperada, o controle de estoque no varejo
torna-se essencial.
Desta forma, a pesquisa irá mostrar os pontos necessários para alavancar a
implementação de melhorias no varejo, inclusive a implementação do controle de
estoques, e realizar sua interligação com a empresa focal. O proposto irá assegurar
a maior assertividade na previsão da demanda e consequentemente um aumento da
rentabilidade de todos os elos da cadeia. Além do mais, a interligação da empresa
focal com seus distribuidores e varejistas possibilitará a obtenção de informações
reais e quase instantâneas sobre vendas e avaliação dos clientes. Estas são
informações importantes para promover o relacionamento mais próximo com o
consumidor final, o que é imprescindível para a visibilidade e competitividade das
cadeias de suprimentos.
O suprimento ideal do lojista tende a ser bastante complexo sem a utilização
de sistemas automatizados para controle de estoque. Um supermercado de médio
porte possui cerca de 6.000 itens, o que inviabiliza o controle de estoque manual
(POLESE, 2013). Apesar da automação ser essencial, cerca de 80% do varejo de
pequeno e médio porte possuem apenas a informatização de sua loja, utilizando
unicamente os recursos básicos de cadastro de produtos fornecidos pelo seu
sistema (POLESE, 2013). A utilização eficiente destes softwares existentes no
varejo possibilita inúmeros benefícios além da assertividade da previsão da
demanda.

Os principais benefícios para o varejo estão voltados a sua melhor

administração e gestão comercial, tais como (ANGELO et al., 1994; POLESE, 2013):
• Controle de Faturamento
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• Controle de perdas
• Controle de furtos
• Controle de trocas
• Controle de compras
• Melhor aproveitamento de prateleiras com exposição de produtos de
alto giro
• Possibilita o melhor direcionamento de investimentos
• Viabiliza a abertura de filiais
• Aumenta a competitividade
• Viabiliza o comprimento das exigências governamentais quanto a nota
fiscal eletrônica, CPF na nota e SPED fiscal.

Desta forma, a pesquisa apresenta um grande valor tanto para as cadeias de
suprimentos quanto para os varejistas. Enquanto que as cadeias de suprimento
aperfeiçoam a previsão da demanda, o varejista reduz custo com excesso de
estoque e aprimora suas técnicas gerenciais.
1.2.2 Justificativa Acadêmica
A relevância acadêmica desta pesquisa está fundamentada na sua
contribuição inovadora de estudo. A inovação da pesquisa está em aplicar as cinco
ferramentas do Processo de Pensamento da TOC no setor de serviços. A aplicação
de todas as ferramentas é pouco explorada em suas potencialidades e formas de
contribuição, principalmente no setor de serviços. Além disto, a pesquisa inova com
a inclusão do estudo do varejo como principal meio de aprimorar a previsão da
demanda das cadeias de suprimento. Sendo assim, a pesquisa tem relevância tanto
especificamente para o varejo analisado, quanto no contexto geral.
A busca por material teórico foi baseada na Revisão Sistemática da Literatura
(RSL) proposta por Morandi & Camargo (2015) no livro Design Science Research.
Entretanto, realizou-se uma pequena modificação. Embora o método, ilustrado na
figura 1, sugira a escolha de uma equipe de trabalho para incrementar a qualidade
da revisão tanto com o aumento do campo de análise quanto com a aplicação de
conhecimentos específicos, a revisão foi realizada apenas pela pesquisadora com
supervisão da orientadora.
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Figura 1 – Método Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Morandi & Camargo (2015 pg 146)

Segundo o método, inicialmente se deve definir a questão central da
pesquisa, como a revisão será realizada e sua resolução através de um framework
conceitual. Em seguida, as estratégias de busca são definidas através de conceitos
chaves. Os resultados das buscas obtidos devem ser primeiramente avaliados com
critérios de inclusão e exclusão, e posteriormente quanto à qualidade. Por fim,
ocorre a síntese dos resultados e a apresentação do estudo.
A revisão sistemática da literatura tem como tema central artigos relacionados
ao Processo de Pensamento da TOC sendo fortemente embasada em documentos
científicos publicados nos bancos de dados eletrônicos da Capes, EBSCOhost e
Scielo, disponíveis para pesquisa através do portal da Unisinos. Os critérios de
exclusão adotados foram: o idioma de publicação diferente do inglês ou português;
abstract que não contenha o termo completo “theory of constraints”; e não conseguir
acesso completo ao artigo. Os critérios de inclusão foram: aplicação do processo de
pensamento (Thinking Process-TP) e prós e contras da teoria das restrições e/ou do
processo de pensamento. Todos os artigos que passaram no processo de seleção
foram divididos quanto ao assunto em conceitual, aplicação e alteração u
comparação do método com outros sistemas e aplicações.
As pesquisas levianas, autocentradas e necessárias foram consideradas na
pesquisa. Entretanto, as pesquisas indesejadas, com baixa relevância aos gestores
e

baixo

rigor

teórico-metodológico

para

sustentação

das

decisões

foram
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descartadas. O quadro 1 apresenta o resultado da classificação dos artigos
encontrados na revisão sistemática da literatura.
Quadro 1 – Revisão sistemática, classificação dos artigos
Alteração ou
Artigos
Artigos de
Comparação do
Conceituais
Aplicação
método

Índice

Títulos

Abstract
relacionados

Resumo

32

30

2

6

1

Resumo

100

12

3

1

7

Busca Avançada - Capes 'thinking process' AND goldratt

Resumo

32

8

2

1

4

Busca Avançada - Capes 'theory of constraints goldratt'
AND service application

Resumo

241

22

3

6

2

ebscohost - theory of constraits
and thinking process

Resumo

23
78

13

14

14

Palavras chaves da Busca
Busca-CAPES-Busca
avançada- "Theory of
constraints" AND Thinking
process
Busca Avançada - Capes 'thinking process' AND
application

Total

428

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

Através dos resultados obtidos com a revisão sistemática da literatura, quadro
1, observa-se a falta de pesquisas quanto a aplicação do Processo de Pensamento
da Teoria das Restrições (TOC). Dentre os 428 artigos encontrados referentes ao
assunto, apenas 14 abordaram a aplicação do método com a utilização de
pesquisas necessárias. O tema abordado pelos artigos selecionados está ilustrado
no quadro 2.
Quadro 2 – Resumo dos artigos

Autor
Kim A. Sommer,
Victoria J. Mabin,
(2016)

Lloyd Taylor,
Soumya Nayak, (2012)

Arnab Barnerjee;
Saroj K.
Mukhopadhyay (2012)

Título
Insights into the eldercare
conundrum
through
complementary
lenses
of
Boardman's SSM and TOC's
Evaporating Cloud
Goldratt’s Theory Applied to the
Problems Associated with an
Emergency Department at a
Hospital
A contemporary TOC innovative
thinking process in backdrop of
leagile supply chain

Principal Abordagem
Aplicação conjunta da metodologia SSM (Soft
systemsmethodology) a DDC para tratar do
dilema dos asilos.
Aplicação da ARA, DDC e ARF em um hospital
para aumentar a lucratividade do setor de
emergência.
Utilizam as cinco ferramentas do Processo de
Pensamento da TOC para criar projetos enxutos
e ágeis na cadeia de suprimentos.
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Autor

Título

Principal Abordagem

Mahesh Gupta;
Lynn Boyd;
Frank Kuzmits (2011)

The evaporating cloud: a tool for
resolving workplace conflict

Introduzir um processo sistemático de resolução
de problemas no ambiente de trabalho.

Micael Zirondi, (2009)

Aplicação do Thinking Process
no
Ambiente
de
Desenvolvimento de Produtos

Melhorar o ambiente de desenvolvimento de
produto, identificando e tratando as causas dos
possíveis problemas através da aplicação do
Thinking Process.

Lloyd J. Taylor III; Erin
E. Thomas (2008)

Applaing
Goldratt's
Thinking
Process and the Theory of
Constraints to the Invoicing
System of an Oil and Gas
Engineering Consulting Firm

Aplicação da ARA, DDC e FRT do Processo de
Pensamento da TOC em uma empresa de
consultoria em engenharia com o intuito de
aumentar a produção para manter a demanda.

Lloyd J. Taylor III Becki
Murphy William Price,
(2006)

Goldratt's
thinking
process
applied to employee retention

Investigar a natureza e extensão do problema da
retenção de funcionários da policia metropolitana
e do corpo de bombeiros através da utilização
através da aplicação da aplicação das
ferramentas: ARA, DDC e ARF do Processo de
Pensamento da TOC.

Edward D. Walker Ii,
James F. Cox Iii,
(2006)

Addressing
ill-structured
problems
using
Goldratt's
thinking processes: A white collar
example

Aplicação da ARA para resolver problemas
técnicos de uma grande empresa de serviços.

Guy Lubitsh,
Christine Doyle,
John Valentine, (2005)

The impact of theory of
constraints (TOC) in an NHS trust

Avaliação do impacto nas filas da aplicação da
TOC no setor de saúde.

Richard A. Reid,
James R. Cormier,
(2003)

Applying the TOC TP: a case
study in the service sector

Aplicação da ARA, DDC, ARF e APR em um
restaurante familiar para resolver o conflito de
qualidade versus lucratividade.

Shams-ur Rahman,
(2002)

The
theory
of
constraints’
thinking process approach to
developing strategies in supply
chains

Aplicação da ARA para identificação das
restrições do gerenciamento das cadeias de
suprimentos, através de um grupo de estudantes
especialistas em gerenciamento logístico ou Ecommerce.

Lloyd J Taylor III, Don
Sheffield, (2002)

Goldratt's
Thinking
Process
Applied to Medical Claims
Processing

Aplicação da ARA, DDC e ARF para aprimorar o
centro de processamento de planos de saúde.

Patrick Barber, Cyril
Tomkins,
Andrew Graves, (1999)

Decentralised
site
management—a case study

Utilização da TOC para o gerenciamento de
riscos em uma construtora do Reino Unido.

John F Tanner, (1996)

Reengineering Using the Theory
of Constraints

Aplicação da ARA e DDC para eliminar as
restrições e reestruturar os processos de compra
e venda.

Fonte: Elaborada pelo autor

Os artigos encontrados apresentam algumas sugestões e afirmações sobre o
Processo de Pensamento. O Processo de Pensamento é visto como uma ferramenta
prática, podendo ser aplicado a qualquer problema, em qualquer lugar, a qualquer
momento (TAYLOR; NAYAK, 2012). Isso se deve ao fato deste processo ser
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abrangente e flexível, quanto a sua aplicabilidade (ZIRONDI, 2009). Este processo,
através do sequenciamento lógico, visa a visualização e compreensão de todo o
sistema para direcionar apropriadamente os esforços de melhoria contínua
(TAYLOR III; THOMAS, 2008). Desta forma, o método fornece um processo
sistemático de resolução de problemas que identifica os principais problemas,
determina uma solução viável e conduz sua implementação (TAYLOR III; MURPHY;
PRICE, 2006). Sem a aprendizagem e poder de entendimento que o Processo de
Pensamento oferece, projetos de reestruturação não seriam efetivos devido a
resistência a mudança envolvidas (TANNER, 1996).
Barnerjee e Mukhopadhyay (2012) aplicaram as cinco ferramentas do
Processo de Pensamento em sua pesquisa e relataram três limitações. Segundo os
autores, o processo está susceptível a erros de empatia, tomada de decisão e de
formação de ideias, por ser limitado a visão de seus participantes. Desta forma,
segundo os autores, o processo necessita de um método matemático para
classificar as restrições com maior grau de importância e direcionar a tomada de
decisão.
Segundo Barnerjee e Mukhopadhyay (2012), a elaboração da ARA é vista
como desnecessária, onde apenas é necessário possuir os dados de efeitos
indesejados. Entretanto, para Barber, Tomkins e Graves (1999), a aplicação da ARA
permitiu a identificação da causa raiz que não era nem mesmo questionada, o que
reforça o poder do método e a necessidade de criação da ARA. Walker II e Cox III,
(2006) complementam com a ideia de que a ARA fornece uma análise realista do
tamanho de um problema, suas relações com outros problemas, e suas relações
com as principais causas.

Além disto, é desnecessária uma extensa coleta de

dados, sendo que apenas 10 efeitos indesejados já são suficientes para montar a
perspectiva do sistema em análise.
Entretanto, Sommer e Mabin (2016) optaram por utilizar o sistema
Boardman’s Soft systemsmethodology (BSSM) ao invés da ARA para representar a
situação problemática de forma objetiva e sistêmica. Alguns autores por sua vez,
ressaltam que o Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC) poderia ser usado como
o primeiro passo no desenvolvimento de uma visão mais direta e abrangente de
situação organizacional e, depois, originar a árvore de realidade atual (BARBER;
TOMKINS; GRAVES, 1999; GUPTA; BOYD; KUZMITS, 2011).
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O DDC permite a clareza sobre a situação, fornecendo uma abordagem mais
diretiva para o desenvolvimento de sugestões específicas para resolver os conflitos
existentes (SOMMER; MABIN, 2016). Sua principal vantagem é permitir que as
partes em conflito descubram suas suposições subjacentes e desafiem a validade
dos pressupostos para desenvolver uma solução ganha-ganha (GUPTA; BOYD;
KUZMITS, 2011).
Como pode ser observada no quadro 1, a revisão sistemática da literatura
encontrou apenas dois artigos que abordaram a aplicação das cinco ferramentas do
Processo de Pensamento da Teoria das Restrições (TOC). Enquanto que, todos os
demais artigos se concentraram basicamente na aplicação das primeiras
ferramentas, ou seja, na elaboração da Árvore da Realidade Atual (ARA) e do
Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC). Desta forma, as pesquisas geralmente
se concentram apenas em encontrar as principais causas dos problemas, mas não
em estruturar o processo de resolvê-los.
Desta forma, o presente trabalho fez uma robusta revisão teórica, seguida de
uma pesquisa ação da aplicação completa das cinco ferramentas do Processo de
Pensamento da Teoria das Restrições (TOC) para estruturar o varejo quanto ao
controle de estoques e assim possibilitar à implementação de práticas colaborativa.
Sendo assim, esta pesquisa pode ajudar administradores de organizações de
serviço a aprimorar/ melhorar a desempenho geral de seus sistemas, onde as
restrições são pessoais, não de máquinas ou sistemas (REID; CORMIER, 2003).
1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO
O presente trabalho se propõe a analisar a aplicação da teoria das restrições
para justificar a implementação de práticas colaborativas em um mercado de médio
porte. Serão estudados os benefícios tanto para o varejo em estudo, quanto para as
cadeias de suprimentos em que o estabelecimento está inserido. A figura 2 ilustra a
cadeia de suprimentos em que o varejo está inserido.
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Figura 2 – Cadeia de Surimentos da perspectiva Varejista

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017)

Dos principais fornecedores ilustrados na figura 2, apenas as empresas Distri.
6, Distri. 5, Distri. 4, Distri. 3, Distri. 2 e Distri. 1 serão analisadas (empresas em
vermelho), pois estas empresas possuem a distribuição das maiores cadeias
logísticas do Brasil. Apenas uma distribuidora não permitiu a divulgação do nome da
empresa e será identificada como Distri.1. Desta forma, as empresas focais
estudadas serão a Focal 1, Focal 2, Focal 3 e Focal 4. Estas empresas possuem
uma cadeia logística bem definida, um processo produtivo bem estruturado e
estratégias de marketing bem enraizadas no mercado brasileiro, com expertise
empresarial de classe mundial.
A Focal 3 é de origem Britânica, estando presente em mais de 150 países,
atuando no Brasil a cerca de 85 anos. Focal 1 e 2 possuem origem Americana. A
Focal 1 atua no Brasil desde 1912 e está presente em mais de 150 países, enquanto
que a Focal 2 atua em mais 45 países e está no Brasil desde 1988. A Focal 4 é uma
empresa 100% brasileira, atuando no mercado desde 1950 com um forte
crescimento.
Não é o foco desta pesquisa estudar com profundidade o funcionamento
destas cadeias logísticas, bem como as estratégias que elas estão utilizando.
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Apenas será realizada uma entrevista com um membro de cada empresa para se
entender a dificuldade encontrada pelas empresas focais em prever a demanda e os
métodos que vem sendo utilizados para isto. Além disto, deseja-se averiguar qual
estratégia logística vem sendo utilizada para reduzir os problemas de distribuição.
Outro ponto importante que será observado é a integração tanto interna, entre os
setores, quanto externa, entre os elos da cadeia que as empresas focais possuem.
Por fim, deseja-se verificar a viabilidade da formação de práticas colaborativas entre
varejistas e empresa focal.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta monografia está estruturada basicamente em cinco capítulos. O primeiro
capítulo é composto pela introdução do assunto, definição do tema e problema da
pesquisa, bem como seus objetivos geral e específico, sendo sustentada pelas
justificativas práticas e acadêmicas.
O segundo capítulo é composto pelo referencial teórico que apresenta os
conceitos necessários para total entendimento desta pesquisa. Os conceitos
abordados se referem tanto as definições básicas da cadeia de suprimentos, gestão
da cadeia de suprimentos, Teoria das Restrições e Processo de Pensamento,
quanto aspectos específicos de avaliação, críticas e sugestões de aplicação do
método proposto na área de serviços.
O terceiro capítulo se refere os procedimentos metodológicos utilizados e as
descrições de suas fases. Além disto, são expostos neste capitulo os meios de
coleta e análise de dados necessários para a realização desta pesquisa.
O capítulo quatro, por sua vez, realiza o detalhamento do contexto de atuação
da empresa varejista estudada. Neste capitulo serão abordados as características
dos varejos de médio porte. Além disto, será realizada a apresentação do varejo
estudado.
O quinto capítulo, por sua vez, aborda os resultados obtidos com a fase
exploratória da pesquisa ação. Ou seja, esta etapa contém os resultados obtidos nas
entrevistas realizadas com as empresas focais e suas distribuidoras.
O capítulo seis é destinado a aplicação do Processo de Pensamento da TOC
no varejo. Neste capitulo serão abordados a resolução detalhada das três perguntas
norteadoras do processo: “ O que mudar?”, “Para o que mudar?” e “Como causar a
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mudança?”. Todas as ferramentas utilizadas em cada etapa serão explicadas e
aplicadas no varejo. Além disto, será realizada a análise critica dos resultados
obtidos. Por fim, o sétimo capítulo apresenta as conclusões sobre a pesquisa
realizada, apontando suas limitações e sugestões para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo é destinado a firmar os conceitos relevantes a esta pesquisa
que foram coletados através de uma revisão bibliográfica na literatura. O mesmo é
composto pela descrição da cadeia de suprimentos, efeito chicote, parcerias
colaborativas, teoria das restrições, Processo de Pensamento e aplicação da Teoria
das Restrições nas cadeias de suprimentos.
2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO
O conceito de Cadeia de Suprimentos (CS) surgiu a partir do desenvolvimento
do comércio e da elaboração do valor da qualidade de produtos e sistemas, bem
como da troca informação e de dados (SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008).
Desta forma, a Cadeia de Suprimentos agrega a gestão de funções logísticas de
distribuição física e de gerenciamento de materiais, gerenciamento de transportes,
suprimento físico e logística de distribuição. Enquanto que a Cadeia de Suprimentos
(CS) é a integração entre termos físicos e operacionais, o Gerenciamento da Cadeia
de Suprimentos (GCS) também engloba a questão estratégica e qualitativa de
ganhar competitividade e ampliar os negócios (PONTE et al., 2016).
A cadeia de suprimentos compreende todas as etapas funcionais desde o
fornecimento até distribuição logística, além de integrar o gerenciamento de
demanda e suprimento internamente e entre os elos da cadeia (MOELLMANN,
2008). A cadeia de suprimentos engloba todos os envolvidos para o atendimento do
pedido do cliente, ou seja, fabricantes, fornecedores, transportadores, depósitos e
varejistas (CHOPRA; MEINDL, 2003). Sendo assim, a cadeia de suprimentos pode
ser formada quando duas empresas independentes trabalharem conjuntamente
através do alinhamento de seus suprimentos para a criação de benefícios mútuos
(MOELLMANN, 2009; PONTE et al., 2016). Desta forma, a cadeia de suprimentos
pode ser vista como uma rede ampliada de relacionamentos necessários para a
elaboração de um produto ou serviço ao cliente final (CARLINI, 2002).
A gestão da cadeia de suprimento (GCS) ou supply chain management (SCM)
é uma metodologia que permite a sincronização e alinhamento de todas as
atividades de produção. Além disto, compreende as interações logísticas entre
marketing, logística e produção mediante a colaboração e coordenação dos canais
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constituintes (BALLOU, 2007). A gestão da cadeia de suprimentos também
compreende conceitos de logística integrada através da busca de parcerias entre os
elos da cadeia de suprimentos (CARLINI, 2002). Esta integração e colaboração
possibilita a criação de vantagem competitiva para toda a cadeia através do
aumento de acesso ao mercado, melhores fontes de matéria prima e redução de
custos com transporte, devido a sua otimização (MOELLMANN, 2009; PONTE et al.,
2016).
Segundo Vieira (2009) a coordenação eficaz da logística de uma empresa é
tão essencial quanto à otimização de seus processos. A logística compreende a
criação de valor através do abastecimento no tempo e local desejado, pois, caso
contrário, o produto ou serviço não possui valor. Sendo assim, para que a empresa
consiga aumentar sua participação no mercado, ela deve possuir uma logística
formalizada e participativa, adotar tecnologias para acelerar e aumentar a
assertividade da tomada de decisão e monitorar seu desempenho (MOELLMANN,
2008).
Com a competitividade atual, uma empresa não consegue sobreviver no
mercado sem estabelecer parcerias entre seus fornecedores, distribuidores e
vendedores (PONTE et al., 2016). Os fornecedores garantem matérias primas de
qualidade com preços competitivos. Os distribuidores se comprometem em introduzir
os produtos nos mercados mais distintos. Já os vendedores, devem expor uma
grande variedade de produtos de forma competitiva e atrativa. Segundo Moellmann
(2009) as cadeias de suprimento não atingem melhores resultados operacionais
devido à falta de resolução das restrições que afetam o desempenho global da
cadeia. Sendo assim, não adianta uma empresa adotar inúmeros aperfeiçoamentos
produtivos, se sua cadeia de suprimentos não está alinhada aos objetos da
empresa.
O principal propósito da cadeia de suprimentos e de sua gestão é o
fornecimento ininterrupto e preciso de produtos para o cliente final e a solução da
otimização e ganhos para todos os elos (MOELLMANN, 2009). Entretanto, para o
alcance deste objetivo, as cadeias de suprimento trabalham com altos níveis de
estoque, onde a previsão da demanda é acrescida com um estoque de segurança
(STADTLER, 2005). Este estoque de segurança é um nível de estoque suficiente
para evitar o desabastecimento de produtos devido às incertezas decorrentes de
processo e demanda.
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O objetivo do fornecimento ininterrupto de produtos pode ser comprometido
com a falta de coordenação da cadeia decorrente de objetivos conflitantes ou
distorções entre os seus elos (CHOPRA; MEINDL, 2003). Interesses conflitantes
surgem devido à fata de alinhamento entre os setores, que tentam maximizar o
ótimo local, não atendendo o objetivo geral da organização (MOELLMANN, 2009).
Já as distorções ocorrem devido ao grande número de informações que circulam
dentro das cadeias de suprimentos devido ao seu grande número de produtos. O
efeito chicote (bullwhip effect) é um dos efeitos ocasionados pelas distorções.
2.1.1 Efeito Chicote
O efeito chicote amplia as distorções da previsão da demanda devido à
variabilidade crescente ou decrescente dos pedidos em cada elo da cadeia, partindo
do varejista (CHOPRA; MEINDL, 2003). Estas distorções na previsão da demanda
geram o aumento do nível dos estoques. Segundo o mesmo autor, embora as
variações da demanda existam em baixa intensidade, elas causam grandes
oscilações na previsão da demanda devido ao estoque que cada elo da cadeia
possui para preservar suas vendas. Segundo Ponte et al. (2016), as distorções
também são decorrentes do delay da transferência de informações sobre a demanda
real. A real demanda apenas é conhecida no varejo após a venda efetiva do produto,
sendo transferida elo por elo através das ordens de compras (CARLINI, 2002).
Consequentemente, o elo produtor da cadeia leva muito tempo para obter estas
informações. Devido aos problemas de previsão de demanda, as empresas
trabalham com alto nível de estoque de segurança para garantir o ressuprimento dos
seus produtos. O efeito chicote está exemplificado na figura 3.
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Figura 3 – Efeito Chicote

Fonte: Moellmann (2009 pg 45)

Como pode ser visto na figura 3, a demanda dos clientes sofre uma pequena
alteração. Se o varejista desconhecer a demanda real do produto ou não estimá-lo
de forma precisa, ele terá uma variabilidade em seus pedidos. O atacadista
percebendo está variação é forçado a ampliar seu estoque de segurança para
garantir o ressuprimento. Este aumento de estoque é então repassado para os
fornecedores, que acabam realizando a mesma análise e aumentando seu estoque
de segurança. Da mesma forma, todos os parceiros reagem e incrementam seus
estoques. Depois que todos os elos percebem que estão superestimando a
demanda, o processo inverso ocorre.
Outro fator que contribui para o efeito chicote é a utilização do sistema
operacional do tipo “empurrado” (MOELLMANN, 2009). O sistema empurrado de
produção trabalha com uma margem de estoque de segurança para neutralizar ou
diminuir os efeitos das flutuações de demanda. Além disto, a compra de matérias
primas tende a ser maior que a real necessidade. Ainda existem compras extras
relacionadas às formações de lotes de compras e variações de preço. Todos estes
fatores contribuem para a amplificação da demanda.
Goldratt (2011) acrescenta que as previsões são baseadas em históricos de
vendas anteriores que muitas vezes não são atualizados. Além disto, geralmente a
fabrica produz os produtos que estão faltando em algum depósito, entretanto, este
mesmo produto pode estar ficando obsoleto em outro depósito. Ou seja, o ideal seria
seralizar um acompanhamento efetivo do estoque disponível em todos os depósitos
e distribuidores da empresa focal para determinar seu remanejo e otimizar a venda.
Altos níveis de estoque ocasionam inúmeros malefícios na cadeia de
suprimentos. O aumento do custo de estoques e da complexidade logística
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ocasionam falhas no atendimento de pedidos (PONTE et al., 2016). Almeida e
Warner (2015) complementam esta ideia, afirmando que falhas na previsão da
demanda dificultam a melhora do desempenho organizacional e a redução de custos
e de eficiência fabril correspondente ao equilíbrio da capacidade e demanda. Além
disto, altos níveis de estoque podem gerar a diminuição das margens de lucros dos
produtos, pois, para evitar obsolescência, os produtos são vendidos por um valor
menor (SOUZA; CHIMANAZZO; PIRES, 2005). Esta redução de preços geram
pedidos maiores dos varejistas. Se o varejista não souber lidar com este estoque
mais alto, repassando estas promoções para os clientes, ele gerará trocas. Estas
trocas, por sua vez, diminuirão os lucros do fabricante.
O dilema da colaboração entre as várias empresas da CS e redução de
custos, vistos como essenciais do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS)
podem ser explicitados pela TOC. A Teoria das Restrições (TOC) e Cadeia de
Suprimentos (CS) apresentam o mesmo objetivo de aumentar a arrecadação de
dinheiro com o passar do tempo. Sendo assim, a TOC pode ser utilizada para
solucionar problemas e propor melhorias na CS. A falta de colaboração e
coordenação entre as empresas da CS provoca variabilidade nas informações, que
automaticamente ocasionam o aumento de estoques e consequentemente dos
custos. Desta forma, as empresas que constituem uma CS devem trabalhar juntas
priorizando a venda a longo prazo, para o consumidor final, não apenas para o
próximo elo da cadeia. Medidores que motivem os elos da cadeia a trabalharem
conjuntamente devem ser implementados, porque cada elo é essencial para o
aperfeiçoamento da CS (SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008).
2.1.2 Práticas Colaborativas
Conforme exposto nos tópicos anteriores, o desempenho interno de uma
organização pode não ser suficiente para que a empresa seja competitiva e eficaz.
Para isto é necessário desenvolver parcerias integrando clientes e fornecedores
através da formação de cadeias de suprimentos. O sistema de integração interna e
externa da cadeia de suprimentos gera inúmeras vantagens, tais como: melhoria da
eficiência da cadeia como um todo e redução de lead-time, de esforços e de gastos
desnecessários (CARLINI, 2002). Entretanto, para que isso aconteça de modo eficaz
é necessário que algumas atividades colaborativas sejam realizadas. A colaboração
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é a formação de parcerias entre as empresas para planejar e executar operações
em conjunto para o benefício mútuo (SMÅROS, 2012). Estas atividades
colaborativas podem compreender a divisão de informações, planejamento conjunto
e resolução conjunta de problemas (FREITAS; TOMAS; ALCÂNTARA, 2014). A
formação de parcerias é vista como essencial para garantir vantagens competitivas
sustentáveis, através da maior flexibilidade, integração e coordenação das
atividades que geram respostas rápidas as mudanças do mercado (Cristopher,
1997).
Os casos de aplicação da Teoria das Restrições (TOC) na cadeia de
suprimentos conduz a uma cadeia de suprimentos colaborativa que aumenta a
responsividade da cadeia, sua sincronização e competitividade (SIKILERO;
RODRIGUES; LACERDA, 2008). Entretanto, a grande dificuldade apresentada é a
compreensão das vantagens da cadeia de suprimentos colaborativa para cada elo
(AVIV, 2007; SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008). Para se estabelecer
parcerias colaborativas, conforme a TOC, é necessários fortalecer e desenvolver a
integração interna do elo mais fraco da cadeia de suprimentos (GOLDRATT, 1990).
Segundo Cox e Schleier (2013), as empresas de serviço estão atrasadas quando
comparadas as indústrias quanto à aplicação e utilização de ferramentas gerenciais.
Consequentemente, para se estabelecer parcerias colaborativas é necessário
estudar o varejo e aperfeiçoar as suas técnicas gerenciais e de coleta de
informações (ANGELO et al., 1994). Estas informações, quando precisas, podem ser
utilizadas pelos outros elos da cadeia de suprimentos, possibilitando a tomada
rápida de decisão e consequentemente a redução de custos (KAUFFMAN, 2009;
SMÅROS, 2007).
O grande problema enfrentado pelos supermercados é estabelecer a previsão
da demanda, o que resulta na falta de produtos ou na superprodução (LOIKKANEN;
SPENS, 2015). A falta de precisão das previsões de demanda é apontada por
Hadadan (2016) como resultado do atraso na tomada de decisão e deficiência do
compartilhamento de informações. A demanda pode apresentar variações devido a
promoções, estações do ano, tempo e horário de atendimento das lojas (SMÅROS,
2012). A ampla diversidade de produtos, o planejamento com muita antecedência e
o longo tempo de entrega dificultam o monitoramento da demanda de um produto
em diferentes locais (Hadadan, 2016). Além disto, com o aumento das necessidades
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dos clientes e da competitividade passa a ser necessária a redução de custos e
aumento da capacidade de resposta das empresas (EKSOZ; MANSOURI, 2012).
Conforme a pesquisa de Hadadan (2016) realizada com as empresas Avon,
Amway e Oriflame Cosmetics Company, apenas as informações do marketing sobre
percepção do cliente não são suficientes para melhorar a precisão das previsões e
gerenciar a demanda. Novas tecnologias são capazes de permitir a redução de
custos e melhora tanto na previsão da demanda, quanto na coordenação das
cadeias de suprimento. Entretanto, isto depende do compartilhamento de
informações (KAUFFMAN, 2009). Sendo assim, vendedores e compradores
precisam compartilhar informações para entenderem melhor o comportamento da
demanda e assim obterem vantagem competitiva (EKSOZ; MANSOURI, 2012).
Criando parcerias, o fornecedor pode deduzir os erros na previsão da
demanda e assim maximizar seu faturamento (KAUFFMAN, 2009). Segundo Småros
(2012) as indústrias, por não utilizarem a integração da cadeia e os dados de venda
das lojas, acabam ficando meses atrás da real demanda. A utilização das
informações de venda do varejo pode possibilitar a redução do efeito chicote e o
melhor conhecimento da cultura local (CAO; BAKER; SCHNIEDERJANS, 2014).
Além deste benefício, o compartilhamento de informações ainda aprimora o
relacionamento entre as duas empresas, possibilitando futuras promoções conjuntas
(EKSOZ; MANSOURI, 2012). Entretanto, a efetividade da colaboração da cadeia de
suprimentos, segundo Holweg et al (2005), depende de dois fatores: o nível de
integração das operações internas e externas e do alinhamento da cadeia de
suprimentos em termos de dispersão geográfica, flutuação da demanda e das
características do produto.
O planejamento de promoções é o maior evento que poderia ser controlado
com a colaboração entre indústria e comércio. As promoções representam as
maiores razões da ineficiência das indústrias devido à dificuldade em prever a
demanda (LOIKKANEN; SPENS, 2015; SMÅROS, 2012). As promoções ocasionam
a superprodução, falta de produtos, prestação de serviço inadequado ao consumidor
e insatisfação dos clientes (ADEBANJO; MANN, 2011). Entretanto, com o
compartilhamento de informações, a demanda pode ser mais precisa e os
problemas das promoções neutralizados (SMÅROS, 2007). As previsões de
demanda baseada nas informações do varejista possuem uma forte influência
positiva na precisão da previsão, além de orientar a tomada de decisão (EKSOZ;
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MANSOURI, 2012). Isso ocorre, pois o varejista está mais próximo do consumidor, o
que aprimora a qualidade da previsão da demanda (AVIV, 2007; TAYLOR; XIAO,
2010). Entretanto, para que isto aconteça, o compartilhamento de informações
precisas do varejista é essencial (EKSOZ; MANSOURI, 2012).
Além da melhor precisão da demanda em períodos promocionais, a utilização
dos dados de vendas do varejista contribui para a previsão de venda de novos
produtos. Ao aplicar o compartilhamento de informações e a previsão conjunta da
demanda no setor de mercearia da Europa, Småros (2007) obteve resultados
positivos, sendo que a previsão da demanda de novos produtos foi melhorada em
7%.

Entretanto, Holweg et al. (2005) salienta que no caso de novos produtos,

simplesmente carregar a produção do fabricante com dados de vendas pode
aumentar os inventários do fabricante. Desta forma, a fim de obter uma imagem
mais realista da utilidade dos dados de vendas na gestão de introdução de produtos,
a previsão deve ser incluída no atual modelo de previsão. Além disto, os dados
devem primeiramente ser analisados quanto ao nível real de compra pelo
consumidor final (SMÅROS, 2012). Småros (2005) demonstra em sua pesquisa que
o acesso a dados de venda mesmo de um único cliente importante pode ser muito
valioso no gerenciamento de introduções de produtos.
Entretanto, o compartilhamento de informação por si só, não automaticamente
neutraliza os erros de previsão de demanda, sendo necessária a utilização de
mecanismos de análise e interpretação das informações (KAUFFMAN, 2009;
SMÅROS, 2005). Além do sistema de análise de dados, a empresa deve
implementar o compartilhamento de informações e o alinhamento dos processos
internamente (EKSOZ; MANSOURI, 2012). Ou seja, a organização precisa melhorar
o alinhamento dos principais processos dentro da empresa e entre as empresas, a
fim de aumentar a eficácia global (HADADAN, 2016). Além das falhas de
comunicação interna, os problemas na previsão da demanda estão relacionados a
organização da estrutura de previsão de demanda, precisão das informações
utilizadas e o software utilizado (MANN, 2011). Sem o aperfeiçoamento destes
aspectos, a troca de informações e a previsão conjunta da demanda não trazem
benefícios, pois estas informações serão distorcidas internamente (EKSOZ;
MANSOURI, 2012). Aviv (2007) acrescenta que o resultado da parceria colaborativa
depende também da capacidade de ressuprimento e resposta as variações de
demanda por parte da indústria. Além disto, longos intervalos de produção e falta de
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integração interna dificulta o uso eficiente do compartilhamento de informações
(SMÅROS, 2007).
A estrutura de suprimento da empresa pode ser um determinante crítico de
uma estratégia de compartilhamento de informações eficaz (KAUFFMAN, 2009). A
previsão da demanda é o processo chave que afeta todos os setores e, portanto,
deve ser preciso e sem flutuações. Entretanto as organizações geralmente não
possuem uma definição clara dos responsáveis por diferentes aspectos da previsão
da demanda (EKSOZ; MANSOURI, 2012). Os setores que geralmente são
responsáveis pela previsão da demanda são logística, vendas, marketing e
planejamento da produção. Entretanto, esta falta de estrutura quanto à previsão da
demanda resulta em conflitos internos e na mudança frequente das previsões
(HADADAN, 2016). Sendo assim, a empresa deve primeiramente implementar o
compartilhamento de informações internamente antes de estabelecer uma parceria
entre empresas (CARLINI, 2002). Outro problema frequente é a falta de treinamento
para a previsão da demanda, onde muitos apenas utilizam suas experiências, pois
não sabem explorar corretamente os softwares utilizados

(ADEBANJO; MANN,

2011).
Os softwares de previsão da demanda, segundo Mann (2011), são
geralmente adquiridos com o propósito errado. Eles são frequentemente escolhidos
pela TI (Tecnologia da Informação) com o intuito de suprir a necessidade de
previsão de demanda e quanto à facilidade de sua utilização. Entretanto, a qualidade
da previsão da demanda fornecida e a experiência dos especialistas em previsão da
demanda não são ponderadas. Além disto, a possibilidade de previsão da demanda
em períodos promocionais nem sempre é considerada (ADEBANJO; MANN, 2011).
O compartilhamento de informações entre o varejo e as outras empresas as
cadeia possibilita o aumento do faturamento para todas as empresas (EKSOZ;
MANSOURI, 2012). Entretanto, este benefício não é obtido apenas com o
compartilhamento de informações (AVIV, 2007). Ou seja, é essencial explorar
métodos de previsão da demanda e análise dos dados coletados. Os principais
sistemas que possibilitam a integração de dados e informações, contribuindo para o
processo de gestão colaborativa, são: Eletronic Data Interchange (EDI), Efficient
Consumer Response (ECR), Vendor Managed Inventory (VMI) e Collaborative
Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR). Todas estas ferramentas de
resposta rápida podem ser implementadas em redes atacadistas e varejistas, visto
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que estes setores trabalham com produtos de baixo prazo de validade e alto giro
(SOARES; LIMA, 2006).
O compartilhamento dos dados entre as empresas pode ser realizado através
do Intercâmbio Eletrônico de Dados (Eletronic Data Interchange - EDI). O EDI tem
como finalidade permitir a troca eletrônica de informações entre empresas parceiras,
possibilitando ações mais estruturadas e em tempo real, com redução de erros de
redigitarão e redução de custos (PIRES, 2004). O EDI aumenta a coordenação das
atividades entre as empresas e possibilita sua integração através da transmissão
das informações de computador para computador (HILL; SCUDDER, 2002).
Entretanto, Hill e Hscudder (2002) salientam que o EDI deve ser visto como uma
ferramenta para melhorar a eficiência na transferência de dados e não para facilitar
a integração da cadeia de suprimentos.
Eficiente Resposta ao Consumidor (Efficient Consumer Response - ECR), esta
prática visa o atendimento rápido da real demanda dos clientes através de um
sistema de reposição automática dos produtos vendidos nos pontos de venda. Para
que está técnica seja operacionalizada, uma comunicação rápida e estruturada deve
ser feita com o fornecedor através do EDI (PIRES, 2004).
Holweg et al. (2005) identificaram quatro tipos de colaboração da cadeia de
suprimentos: tradicional, com troca de informações, com vendedor gerenciando
estoque e com sincronização da cadeia, figura 4.

Sim

Tipo 1

Tipo 3

Cadeia de Suprimentos
Troca de Informações
Sincrinizada

Tipo 0
Não

Planejamento colaborativo

Figura 4 – Tipos de cadeia de suprimentos

Cadeia de
Suprimentos
Tradicional

Tipo 2
Vendedor Gerencia
Estoque

Não
Sim
Colaboração de inventário
Fonte: Holweg et al. (2005 pg 172)
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O tipo 0 refere-se a cadeia de suprimentos tradicional. O tipo 1 diz respeito a
troca de informações com previsão e planejamento conjunto. O tipo 2, por sua vez,
se refere ao controle de estoque realizado pelo vendedor. Por fim, o tipo 3 é
relacionado a sincronização da cadeia de suprimentos, com troca de informações,
previsão conjunta da demanda e controle de estoque sob responsabilidade do
vendedor.
2.1.2.1 Cadeia de Suprimentos com Planejamento Conjunto
Neste tipo de cadeia de suprimentos, o varejo continua fazendo seu pedido,
porém o varejo e o vendedor compartilham apenas o resultado de sua previsão da
demanda (HOLWEG et al., 2005). A ferramenta utilizada neste caso é o
Planejamento,

Previsão

e

Reposição

Colaborativa

(Collaborative

Planning,

Forecasting, and Replenishment - CPFR). O CPFR é um conceito da cadeia de
suprimentos para aprimorar o relacionamento das empresas no processo de
gerenciamento e transferência de informações (EKSOZ; MANSOURI, 2012). Esta
ferramenta objetiva o aprimoramento da produção e das decisões de suprimento
através do compartilhamento da previsão da demanda (TOKTAY ([s.d.]). Neste caso,
tanto o vendedor, quanto o varejista compartilhariam a sua previsão de demanda e
chegam a um acordo sobre a real previsão. Segundo Pires (2004), o CPFR constitui
uma extensão do ECR onde fabricantes e varejistas compartilham sistemas e o
processo de previsão de vendas. Esta ferramenta aborda questões como: influência
das promoções nas previsões de venda e na gestão de estoques; influência de
modificações no padrão de demanda; manutenção de estoques para garantir a
disponibilidade de produtos na prateleira, entre outras. Parcerias deste tipo são mais
fáceis de implementar e ajudam na maior visibilidade e precisão da demanda
(HOLWEG et al., 2005).
A previsão ou planejamento conjunto (Collaborative Forecasing-CF) é um
elemento do CPFR responsável pela ligação entre as empresas parceiras,
aprimorando seu processo de comunicação e criação da previsão da demanda
(EKSOZ; MANSOURI, 2012). O CF é uma prática de previsão conjunta da demanda
com o intuito de aprimorar a distribuição e previsão de demanda da cadeia de
suprimentos e consequentemente do aumento do seu faturamento (KURLULUS;
ÜLKÜ; TOKTAY, 2010). O CF reduz custos de transações, efeito chicote, perdas de
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inventário e melhora o desempenho da cadeia de suprimentos (EKSOZ;
MANSOURI, 2012). Esta ferramenta geralmente promove mais informação, aprimora
decisões e melhora processos (AVIV, 2007). Os melhores resultados desta parceria
são conquistados no caso de promoções e introdução de novos produtos (SMÅROS,
2005). Isso é devido as grandes variações de demanda que estes casos possuem e
dos altos custos envolvidos. O essencial na previsão da demanda conjunta, é que
ambas as empresas criem sua própria previsão da demanda baseada nas suas
próprias informações. A forma com que cada empresa realiza sua previsão da
demanda pode ser distinta, o importante é a comparação das previsões
(KURLULUS; ÜLKÜ; TOKTAY, 2010). Ou seja, o varejo fará uma previsão da
demanda melhor para a sua região, pois será baseada nas vendas locais e na
interação com o consumidor, enquanto que o vendedor se baseará na previsão de
toda a região que abastece.
Os fatores que favorecem o surgimento da CF são um preço de varejo mais
alto, uma tecnologia de previsão mais eficiente, uma maior capacidade de previsão
no fornecedor, uma menor capacidade de previsão no varejista e menos ruído de
sinal (KURLULUS; ÜLKÜ; TOKTAY, 2010). Além disto, o resultado da CF pode ser
muito bom, dependendo da capacidade de ressuprimento e resposta as variações
de demanda por parte da indústria e da qualidade das informações do varejo (AVIV,
2007).
Quando a empresa focal tem um alto poder de exploração a CF tem um
impacto negativo, pois ela é baseada em confiança e parceria (AVIV, 2007). Um
relacionamento próximo e parcerias são necessários, caso contrário, a CF não pode
ser aplicada (TAYLOR; XIAO, 2010). Se as empresas não tiverem objetivos em
comum e necessitarem da colaboração uma das outras, elas não podem firmar uma
CF, pois eles não dariam a atenção necessária, o que prejudicaria a precisão da
demanda (SMÅROS, 2007).
2.1.2.2 Cadeia de Suprimentos com Gerenciamento do Estoque do Cliente
Na cadeia de suprimentos com gerenciamento do estoque do cliente, o
vendedor assume a responsabilidade de manter o estoque do varejista, tendo livre
acesso ao estoque da loja.

O Estoque Gerenciado pelo Fornecedor (Vendor

Managed Inventory - VMI) é uma ferramenta focada no gerenciamento e reposição
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do estoque pelo fornecedor com o intuito de reduzir a distorção da demanda e
melhor atender o cliente (PIRES, 2004). O VMI é baseado na reposição de estoque
através de informações. O vendedor monitora o estoque e a venda de produtos no
varejo manualmente ou eletronicamente e determina a nova compra (LOIKKANEN;
SPENS, 2015). Entretanto, o vendedor deve manter sempre o mesmo nível de
produtos no estabelecimento baseado em um acordo pré-estabelecido entre as
partes, a não ser que o varejo deseje fazer alterações (HOLWEG et al., 2005).
O VMI é comum tanto em indústrias transformadoras quanto no varejo para
produtos não perecíveis de movimentação lenta, como papelaria (HOLWEG et al.,
2005). Esta ferramenta apresenta melhores resultados para produtos de baixa
frequência de reposição e demanda estável (SMÅROS, 2005). Uma relação de
parceria e confiança, juntamente com o compartilhamento intensivo de informações
em tempo real são as bases para o bom funcionamento do VMI (PIRES, 2004). O
compartilhamento de informação e frequência de reabastecimento tem um impacto
semelhante na produção do fabricante e na eficiência do controlo de inventário
(SMÅROS, 2005). Esses sistemas reduzem muito os custos de transação de
reabastecimento do estoque e, na maioria dos casos, são fáceis de estabelecer e
manter.
O VMI poderia considerar a variação da demanda através dos dados de
vendas e assim ser capaz de neutralizar o efeito chicote. Ou seja, basear o VMI com
as informações de vendas, ao invés de estoque definido. Combinando dados
tradicionais de pedidos com dados de venda disponíveis de clientes VMI, os
fabricantes podem se beneficiar mesmo quando apenas parte da base de clientes
está envolvida na partilha de dados de vendas a jusante (SMÅROS, 2005). Os
benefícios, entretanto, aumentam quando a adoção de VMI aumenta. Entretanto,
isso é considerado uma tarefa difícil sem um sistema apropriado, considerando as
muitas lojas atendidas (HOLWEG et al., 2005). Além disto, a pesquisa de Holweg et
al. (2005) mostra que em 2005, poucas empresas sabiam analisar as informações
de venda no Reino Unido, onde o processo crítico era incorporar as informações de
demanda do varejo nas previsões de demanda realizadas pela indústria.
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2.1.2.3 Cadeia de Suprimentos Sincronizada
A cadeia de suprimentos sincronização apresenta a troca de informações
para previsão conjunta da demanda e controle de estoque sob responsabilidade do
vendedor (VIEIRA; YOSHIZAKI; LUSTOSA, 2010).Está técnica é recomendada para
fornecedores locais de menor dimensão, onde o foco deve ser a sincronização com
os principais clientes em seu mercado (HOLWEG et al., 2005). Um dos principais
benefícios das operações em menor escala é o aumento da responsividade do
cliente ou a capacidade de resposta às necessidades locais ou específicas dos
clientes.
2.1.2.4 Práticas Colaborativas no Varejo
Compartilhar

informações

de

inventário

reduz

as

incertezas

de

abastecimento, trazendo benefícios tanto para o vendedor, quanto para o
comprador. Entretanto conflitos podem surgir em compartilhar informações. O varejo
fica inseguro em compartilhar suas informações, pois suas vantagens não são tão
claras

como

as

da

cadeia

de

suprimento,

por isto

deve-se

fazer

um

compartilhamento de benefícios (AVIV, 2007). Os principais fatores que possibilitam
a previsão conjunta da demanda é a confiança entre a indústria e o varejista,
compartilhamento de informações precisas do varejista e repasse de benefícios da
empresa focal (EKSOZ; MANSOURI, 2012).
Levando em conta que o compartilhamento parte do comprador, existe o
conflito de custo de aquisição de mercadorias, o que pode fazer com que o
comprador não aceite a parceria (KAUFFMAN, 2009). Um excesso de produção
acaba aumentando o faturamento do comprador em um curto período, pois ele
acaba pagando menos pela mercadoria. Porém, uma melhor previsão da demanda
tende a aumentar os lucros do vendedor (AVIV, 2007). Sendo assim, compartilhando
informação e firmando parcerias de ressuprimento, o varejo perde o poder de
compra. O varejista tem mais receio, quando tem vários vendedores para as
mesmas

coisas

(KAUFFMAN,

2009).

Para

que

o

comprador

aceite

o

compartilhamento de informações, ele precisa aumentar seu lucro e ter seus
benefícios ressaltados em um contrato de parceria (SMÅROS, 2007).
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A aplicação da CF na cadeia de suprimentos de alimentos apresenta algumas
restrições devido à incompetência na transferência de informações (EKSOZ;
MANSOURI, 2012). O investimento necessário em tecnologia de transferência e
análise de dados não é considerado um obstáculo pontual na aplicação em larga
escala da previsão conjunta da demanda (SMÅROS, 2007). Entretanto, a
capacidade de previsão da demanda do varejista é um obstáculo. O varejista
geralmente não tem um planejamento e previsão da demanda completa, para
fornecer a empresa focal uma previsão com o nível de detalhamento necessário
(HOLWEG et al., 2005). Isso se deve ao fato de que o varejista depende de
previsões simples de séries temporais e de compras manuais, ao passo que o
fabricante está usando uma combinação de previsão quantitativa e qualitativa
(SMÅROS, 2005). Sem o envolvimento do varejo na previsão da demanda, não
existe uma colaboração do estilo CPFR. Entretanto, isto não impede o
compartilhamento de informações. Sendo assim, a indústria vê o CPFR mais como
uma forma de obter uma noção melhor das vendas e aumentar o comprometimento
do varejo, do que uma previsão melhor da demanda (SMÅROS, 2007).
Problemas no suprimento de produtos levam a falta de produtos ou ao super
abastecimento. Isso é agravado em períodos de promoções, onde a demanda é
menos previsível. Os modelos VMI e CPFR não resolvem totalmente o problema,
pois o acesso apenas do nível de estoque e ponto de reabastecimento estipulado
entre as empresas pode causar falta de produtos no caso de uma venda anormal
(SMÅROS, 2012). VMI e CPFR foram criados para possibilitar a relação mais
próxima entre as empresas. O VMI é indicado para produtos que possuem uma
venda estabilizada, apresentando dificuldades frente a promoções e variações de
demanda (LOIKKANEN; SPENS, 2015). O CPFR é capaz de operar melhor em
variações de demanda. Entretanto, o CPFR exige muito envolvimento financeiro e
humano, além de que a indústria não tem acesso às vendas do varejo para realizar
sua projeção (HOLWEG et al., 2005; SMÅROS, 2005).

Outro problema é o

compartilhamento do inventário que pode não ser compartilhado pelo varejo ou não
ser preciso. Sendo assim, o planejamento da demanda nestas condições é
problemático (LOIKKANEN; SPENS, 2015).
Para prever a demanda com maior precisão é necessário analisar as
informações de venda do varejo, o estoque do varejo e as informações de
parâmetros que podem influenciar na demanda, como promoções (SMÅROS, 2012).
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As promoções possuem forte influência no consumo de produtos. Sendo assim, a
duração das promoções, bem como os produtos promocionais devem ser
compartilhados antecipadamente a empresa focal, pois influenciam diretamente a
duração da previsão da demanda (HOLWEG et al., 2005).
O modelo de colaboração sugerido por Loikkanen e Spens (2015) indicado
para o varejo que não possui estrutura necessária para a previsão qualificada da
demanda é uma adaptação do VMI. Nesse caso, o vendedor gerenciaria o estoque e
apresentaria varações de estoque de acordo com as variações de venda
observados. O varejo transferiria as informações das vendas para o vendedor que
as acrescentaria no seu sistema de previsão da demanda. Entretanto, o varejo deve
estar comprometido com a previsão da demanda e fornecer dados de venda e
estoque precisos (EKSOZ; MANSOURI, 2012; LOIKKANEN; SPENS, 2015).
Freitas,Tomas e Alcântara (2014) apontam que quando o foco das parcerias visa
apenas a eficiência logística através da redução de custos, apenas um
compartilhamento rápido e preciso de dados é necessário. Com o avanço da
tecnologia é possível que este compartilhamento de informações seja realizado via
internet. Usar a internet possibilita grande redução de custos, quando comparado
com o modelo tradicional EDI (EKSOZ; MANSOURI, 2012).
O modelo de reabastecimento chamado Collaborative Buyer-Managed
Forecasting (CBMF) criado e analisado por Loikkanen e Spens , (2015) cria uma
abordagem proativa de planejamento e uma plataforma para uma estreita
colaboração na cadeia de suprimentos. A previsão centralizada transforma os dados
de vendas do varejista em um plano que atende toda a cadeia de suprimentos,
criando uma previsão de ordem única. O modelo CBMF facilita o gerenciamento
eficiente da demanda, melhora a capacidade de resposta à demanda e promove
uma melhor disponibilidade de produtos nas lojas de varejo. O modelo parece ser
uma solução para as cadeias de suprimentos de varejo com parceiros dispostos a
compartilhar informações e confiar em um ator externo para conduzir o
planejamento. (LOIKKANEN; SPENS, 2015).
As principais vantagens da implementação do modelo para a indústria é o
tempo de resposta para as variações da demanda, melhorias no planejamento da
produção, redução da falta de produto e o aprimoramento do atendimento ao
consumidor (LOIKKANEN; SPENS, 2015). Os benefícios para o depósito são:
melhor planejamento de suas operações, redução de custos com estoque, aumento
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das vendas e novas formas de renda, além do melhor atendimento ao cliente. O
varejo por sua vez tem como vantagem o melhor atendimento ao cliente, maior
variedade de produtos disponíveis, redução de custos com estoque, melhor
disponibilidade de produtos, diminuição de desperdícios ou trocas, mais tempo para
se focar em atendimento ao consumidor, otimização de espaços e aumento de
vendas. Neste caso, o varejo pode se concentrar em organizar sua loja e atender o
consumidor ao invés de se preocupar em realizar a compra dos produtos. Os
benefícios para o consumidor são: maior disponibilidade de produtos, produtos
novos e em melhores condições, liberdade de escolha de produtos devido à redução
das faltas de produto e maior variedade de produtos. As vantagens para a cadeia de
suprimentos são: aumento da visibilidade e eficiência da cadeia, menor pressão em
aumentar preços, melhor previsão da demanda e da utilização dos recursos
(LOIKKANEN; SPENS, 2015).
2.2 TEORIA DAS RESTRIÇÕES
A teoria das restrições foi criada na década de 80 pelo físico israelense
Eliyahu M. Goldratt. Esta técnica é orientada sistematicamente através de uma série
de ferramentas lógicas que ajudam na identificação das principais restrições que
limitam a evolução do sistema. Segundo Goldratt (GOLDRATT, 1990), embora um
sistema tenha vários problemas, existem poucas restrições, também chamadas de
causas-raízes que limitam seu funcionamento. Assim, a devida identificação e
mitigação

destas

restrições

garantirá

o

aperfeiçoamento

do

sistema.

Consequentemente a aplicação da teoria das restrições resulta em melhorias
imediatas no resultado de uma organização (ZIRONDI, 2009).
A teoria das restrições foca na eficiência de todos os processos que
compõem um sistema e não na eficiência de cada processo individualmente. Isso é
justificado através da famosa frase de Goldratt “A soma dos ótimos locais não é
igual ao ótimo total”. Ou seja, todos os processos devem estar alinhados para o
cumprimento do objetivo global do sistema, pois se um processo não estiver
alinhado, o desempenho de todo o sistema será comprometido. Sendo assim, a
TOC visa o aprimoramento contínuo das operações através do gerenciamento das
restrições, agindo sobre a causa dos problemas (SIKILERO; RODRIGUES;
LACERDA, 2008). A TOC ressalta ainda que o elo mais vulnerável e que possui
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maior impacto no global deve ser fortalecido (MOTWANI; KLEIN; HAROWITZ, 1996).
Consequentemente, todo aperfeiçoamento setorial deve contribuir para o alcance do
objetivo geral do sistema.
Inicialmente a Teoria das restrições foi aplicada apenas no setor produtivo.
Entretanto, esta metodologia vem sendo progressivamente aperfeiçoada e aplicada
na gestão de operações, cadeias de suprimentos, marketing, gerenciamento de
projetos e estratégia (MOELLMANN, 2008; STRATTON; KNIGHT, 2010). Ferreira
(2007) justifica está ampla utilização da TOC devido à eficácia da ferramenta em
identificar e resolver problemas, além de ser uma filosofia gerencial que quebra
paradigmas através da lógica de causa-efeito.
Existem duas formas diferentes da aplicação da TOC em uma organização,
que se diferencial de acordo com o tipo de restrição presente no sistema, restrições
internas ou externas (MOELLMANN, 2008). As restrições internas estão relacionas
aos aspectos teóricos e as restrições físicas do sistema. Este tipo de restrição é
analisado através do método Tambor-Pulmão-Corda. Já as restrições externas,
também conhecidas como restrições de demanda ou gerenciais, estão vinculadas a
aspectos genéricos de investigação, análise e resolução de problemas complexos
referentes às práticas gerenciais. As restrições gerenciais relacionadas às normas,
procedimentos e práticas da empresa, são resolvidas através do Processo de
Raciocínio ou Pensamento (Thinking Process – TP) (GUPTA, 1995).
O Processo de Pensamento utiliza a relação causa-efeito. A relação causaefeito foi criada por Louis Pasteur, quando concluiu que para eliminar as doenças
era necessário combater os germes descobertos por Leeuwenhoek, ou seja, a causa
das doenças (GOLDRATT, 1990). Desde então, o método causa-efeito é muito
utilizado em toda a ciência complexa. Através da utilização do método causa-efeito,
muitos efeitos naturais são explicados por poucas suposições, gerando muito poder
de persuasão (GOLDRATT, 1990).
Segundo Gupta (1995) a restrição, na maioria das empresas, não é física, e
sim gerencial, que são mais difíceis de serem identificadas e consequentemente
resolvidas (GUPTA, 1995). Isto ocorre, pois mudar uma organização leva muito
tempo e requer muito trabalho. Desta forma, muitos gerentes preferem tratar de
problemas menores, mascarando os grandes problemas (GOLDRATT, 1990). Além
disto, geralmente as empresas camuflam os grandes conflitos, que gerariam maior
retorno, pois desistiram de tentar resolvê-los. Entretanto, os grandes problemas
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possuem maior conexão com a causa-raiz e consequentemente são um caminho
mais curto para os grandes avanços do que problemas pequenos (GOLDRATT;
GOLDRATT-ASHLAG, 2013).
Muitas vezes o foco principal da implementação da TOC em uma organização
está na mudança de sua cultura e não na técnica em si. A TOC enxerga a empresa
como um sistema e integra todas as áreas, o que motiva as pessoas a se ajudarem
e a fazerem parte do sistema ativamente, evitando competição. Além disto, a TOC
proporciona o alinhamento da produção com a área contábil e simplifica a medição
do desempenho ganho, inventário e despesa operacional (FERREIRA, 2007).
Segundo Goldratt e Goldratt-Ashlag (2013), o maior obstáculo em restrições
externas é a crença de que a realidade seja complexa. Entretanto, os autores
afirmam que quanto mais complexa parecer à situação, mais simples será sua
solução. Sendo assim, a TOC utiliza a simplicidade inerente das relações causaefeito para resolver problemas de natureza complexa. Para se perceber a
simplicidade inerente é necessário persistir em encontrar uma resposta chave para a
pergunta de por que a causa existe. Intuitivamente, acredita-se que aplicar
sistematicamente o “por que” irá resultar em uma complexidade maior, enquanto que
o resultado é o oposto, pois o sistema converge. O sistema converge por ser
formado por causas comuns, chamadas de causas-raiz, que governam todo o
sistema através das relações causa-efeito. A convicção da simplicidade inerente
pressupõe a resolução de um conflito a partir da eliminação de um pressuposto
errôneo subjacente (GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013). Sendo assim,
através da distorção da realidade, acredita-se em uma complexidade inexistente que
pode ser simplificada através de uma análise de causa e efeito.
2.2.1 Processo de Pensamento da Teoria das Restrições
O Processo de Pensamento (TP) da TOC é uma metodologia com ampla
abrangência e flexibilidade (ZIRONDI, 2009) que objetiva o aprimoramento contínuo
das operações (SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008).

Este processo é

destinado à resolução de problemas complexos derivados de restrições políticas.
Restrições políticas são práticas adotadas pela organização por alguma situação
específica, porém acabaram se enraizando na cultura organizacional e se
transformando em limitadores de desempenho (ZIRONDI, 2009). Este tipo de
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restrição é mais difícil de ser identificada, pois parte de pressupostos errôneos
assumidos como válidos por toda a organização (GUPTA; BOYD, 2008). Além disto,
estes pressupostos muitas vezes não são explícitos e consequentemente raramente
questionados. Sendo assim, o processo de pensamento utiliza a relação causa e
efeito para desvendar e solucionar estas restrições políticas.
O Processo de Pensamento (TP) é composto por cinco ferramentas analíticas
formais que buscam responder três perguntas fundamentais de qualquer processo
decisório (GOLDRATT, 1990). Entretanto, pode-se usar só uma das ferramentas da
TP com sucesso (KIM; MABIN; DAVIES, 2008). As perguntas centrais que devem
ser respondidas são: “o que mudar”, “mudar para onde” e “como causar a mudança”.
A resposta para estas perguntas envolve as cinco ferramentas da TP: a Árvore da
Realidade Atual, o Diagrama de Resolução de Conflitos, a Árvore da Realidade
Futura, a Árvore de Pré-Requisitos e a Árvore de Transição. A síntese entre as
perguntas centrais e as ferramentas está ilustrada na tabela 1.
Tabela 1 - Cinco ferramentas do Processo de Pensamento.

Fonte: Sikilero, Rodrigues e Lacerda (2008 pg 4)

2.2.1.1 O que Mudar?
A Árvore da Realidade Atual (ARA) é utilizada para resolver a primeira
pergunta central “O que mudar?”. A ARA requer a criação de uma árvore lógica de
causa-efeito para diagnosticar o sistema na busca pelas poucas causas-raiz que
limitam o seu funcionamento. Esta ferramenta parte de dois pressupostos: um
problema

é

um

sintoma

de

uma

causa-raiz

onde

os

problemas

são
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interdependentes; e que o processo de otimização deve encontrar as poucas
causas-raiz que limitam o sistema.
Para a aplicação da ferramenta com êxito, primeiramente o objetivo deve ser
claramente identificado e suas condições/requisitos devem ser conhecidas para que
o problema ou restrições possam ser identificados. Um problema é comumente
conhecido como tudo que limita a alcance de um objetivo. O grande desafio desta
etapa é parar de acreditar que todas as respostas são conhecidas, pois isto impede
que a situação seja repensada e aperfeiçoada. Além disto, quando o problema é
definido claramente é possível obter sempre uma solução simples. Entretanto, a
verdadeira definição do problema só é formulada, quando uma resposta simples for
encontrada, caso contrário, o problema deve continuar sendo reformulando
(GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013).
2.2.1.2 Para o que Mudar?
Todo requisito parte de um pressuposto, ou pré-requisito. São através dos
diferentes pré-requisitos que um mesmo objetivo possui que geram os conflitos.
Sendo assim, antes de propor a solução para uma causa-raiz deve-se entender o
conflito existente e eliminar os requisitos conflitantes. Para resolver este problema, a
ferramenta do Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC) é utilizada (GOLDRATT,
1990). O DDC expõem requisitos conflitantes e realiza o falseamento de um ou mais
pressupostos fazendo uma injeção (solução inovadora) que vai expor a premissa
inválida.
Segundo Goldratt (2009), todo aprimoramento é uma mudança. Toda
mudança é uma ameaça à segurança ou conforto dos usuários. Toda ameaça gera
resistência emocional. Consequentemente, toda melhoria gera algum tipo de
resistência à mudança. Para se evitar a resistência à mudança, deve-se mostrar a
relação de causa-efeito que levaram a propor a mudança (GOLDRAT, 2011). Desta
forma, não se deve apenas focar no benefício principal, e sim considerar os
possíveis obstáculos e definir modos de contorna-los, além de identificar os prós e
contras em não fazer a mudança (ZIRONDI, 2009). Além disto, sempre que uma
solução é criada, deve-se avaliar seu desdobramento para que algo importante não
passe despercebido (GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013). A Árvore da

48

Realidade Futura (ARF) vem ao encontro desta necessidade, promovendo um
simulador das ações.
Quando as causas-raiz foram identificadas e os meios de trata-las foram
definidos deve-se utilizar a Árvore da Realidade Futura (ARF) para avaliar a solução
encontrada. A ARF faz uma investigação da solução mostrando os possíveis efeitos
das injeções para verificar se os efeitos indesejados serão removidos e que novos
efeitos não serão criados. Sendo assim, a ARF faz uma análise simultânea dos
efeitos e das injeções de forma cronológica.
2.2.1.3 Como promover a mudança?
Árvore de Pré-Requisitos (APR) é utilizada para identificar os obstáculos à
mudança. Para isto, os passos da mudança devem ser divididos em ideias primárias
e secundárias, onde primeiramente devem-se inserir os obstáculos encontrados e,
em seguida, introduzir os objetivos intermediários. Segundo Zirondi (2009), a APR
permite a observação cronológica do sequenciamento lógico dos objetivos
intermediários das injeções. A APR também pode ser utilizada para simplificar a
criação da ARF.
Depois que os obstáculos à mudança foram identificados, a Árvore de
Transição (AT) é criada. A Árvore de Transição descreve detalhadamente as
mudanças necessárias na forma de um cronograma lógico alocando as pessoas
responsáveis por cada etapa (ZIRONDI, 2009). Sendo assim, a AT é um plano de
implementação das injeções analisadas e validadas na ARF.
2.2.2 Aplicação da Teoria das Restrições em Serviços
As empresas de serviços estão atrasadas na aplicação e utilização de
ferramentas gerenciais e desconhecem que podem potencializar a excelências nas
operações que desempenha (COX; SCHLEIER, 2013). Isso se deve ao fato da
aplicação de projetos de melhoria de valor na área de serviços serem mais
complexa e necessita de um método bem estruturado (COX; SCHLEIER, 2013).
Sendo assim, a aplicação da TOC, método simplex, em serviços facilmente gera
benefícios devido à defasagem existente na utilização de métodos de gerenciamento
(MOTWANI; KLEIN; HAROWITZ, 1996).
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A TOC ressalta a importância de definir e entender claramente o objetivo geral
da organização. Quando os objetivos não estão claros para cada setor geram
objetivos individuais e independentes, resultando na ineficiência do sistema
organizacional. Entretanto, as organizações de serviço não possuem um objetivo
claramente definido. Sendo assim, o primeiro passo é definir o objetivo da empresa
com os donos (REID; CORMIER, 2003). Além disto, é importante criar o
empoderamento e compromisso entre os funcionários, pois o alinhamento das
decisões diárias de cada setor com o objetivo do serviço é essencial para o sucesso
(REID; A., 2007).
Como empresas de serviço não fabricam produtos, apenas interação de
processos, é difícil mensurar os benefícios da TOC (MOTWANI; KLEIN; HAROWITZ,
1996). O resultado das empresas de serviço não é físico, possui grande
variabilidade, nem sempre possuem metas claras, além de não apresentar controle
e medição trivial (COX; SCHLEIER, 2013).
2.2.3 Alterações Sugeridas do Método da Teoria das Restrições
Apesar da TOC ser considerada por vários autores um método simples e fácil
de aplicar em qualquer lugar e em qualquer tempo pois exige habilidades que todos
possuem (TAYLOR III; ORTEGA, 2004; TAYLOR III; THOMAS, 2008), alguns
autores cotejam o método, sugerindo algumas modificações. Estas modificações
geralmente estão relacionadas com a forma de obtenção das restrições que serão
utilizadas na criação da ARA.
Reid e Cormier (2003) sugerem a construção da ARA através da Evaporação
das nuvens para que a sua construção seja mais rápida e direta. Segundo Lacerda,
Cassel e Rodrigues (2010) a melhor construção da ARA é obtida através da
utilização do Processo de Engenharia como ponto de partida. Para (GUPTA, 1995),
uma empresa precisa da combinação da TOC para identificação das restrições,
MRP para organizar o tempo e JIT para maximizar o throughput. Outros autores por
sua vez integram os métodos Seis Sigmas (EHIE; SHEU, 2005), Value Stream
Mapping (PEREIRA LIBRELATO et al., 2014) e Total Quality Management- TQM
(SIMATUPANG; HURLEY; EVANS, 1997) no método da teoria das restrições.
Conforme Barnerjee e Mukhopadhyay (2012) a TOC apresenta três
limitações: não possui um método matemático para ajudar a identificar as restrições
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com maior grau de importância; está susceptível a erros de empatia e a tomada de
decisão; e a formação de ideias são limitas a participação dos trabalhadores. Os
autores justificam estas limitações devido às dificuldades encontradas em ordenar
as inúmeras restrições encontradas na aplicação da TOC na cadeia de suprimentos.
Entretanto, os autores não contestaram a eficiência do método, pois a aplicação das
cinco ferramentas do processo de pensamento reduziu retrabalhos, aumentou o
faturamento, reduziu custos de operação, reduziu o acúmulo de pedidos e melhorou
o relacionamento com o cliente.
Agami, Saleh e Rasmy (2012), por sua, vez sugerem que a identificação dos
pontos críticos, restrições, deve ser feita através da utilização de outros métodos
como systems thinking, strategic planning, balanced scorecards, SCOR model. Os
autores justificam esta sugestão devido à dificuldade de criação da ARA sem a
utilização de uma ferramenta inicial.
2.3 TEORIA DAS RESTRIÇÕES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Geralmente as empresas tentam maximizar suas vendas aos clientes
sucessores e explorar vantagens financeiras. Isto não é diferente para as empresas
pertencentes às cadeias de suprimento. Entretanto, este visão limita o sistema
logístico, pois as empresas estão focadas nos resultados individuais (MOELLMANN,
2009). Para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos como um todo é
necessário à aplicação da TOC, para eliminar dois dilemas que estão
profundamente enraizados (SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008). Um dilema
está vinculado com a colaboração entre as empresas pertencentes a uma cadeia de
suprimentos (Figura 5), enquanto que o outro é referente à redução de custos
(Figura 6).
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Figura 5 – Dilema da colaboração da Cadeia de Suprimentos

Fonte: Sikilero, Rodrigues e Lacerda (2008 pg 7)

O relacionamento entre fornecedores e clientes da cadeia de suprimentos é
distante e individualista (SIKILERO; RODRIGUES; LACERDA, 2008). Ponte et al.
(2016) explica que a visão global da cadeia de suprimentos não é muito difundida
devido à dificuldade em adotar práticas colaborativas. Existe a falta de objetivos em
comum interno e externo da cadeia de suprimentos (RAHMAN, 2002a). Entretanto,
para serem competitivas, as cadeias de suprimentos necessitam buscar o ótimo
local da cadeia através de parcerias colaborativas (CARLINI, 2002). Segundo
Christopher (1997) o desafio é integrar os elos da cadeia, para enfrentar a
competitividade atual que passou a ser entre cadeias de suprimentos.
Figura 6 – Dilema da Redução de Custos

Fonte: Sikilero, Rodrigues e Lacerda (2008 pg 8)
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A falta de colaboração entre os elos da cadeia de suprimentos originam o
efeito chicote, descrito no item 2.1.1. O efeito chicote por sua vez atenua o segundo
dilema da cadeia de suprimentos, a redução de custos. Este dilema se referre ao
tamanho dos estoques. Se por um lado pretende-se aumentar o faturamento com a
diminuição dos custos através da redução de estoque. Por outro lado, se deseja
aumentar o estoque para proteger as vendas e, assim, aumentar o faturamento.
Entretanto, a raiz do problema, neste caso, é a dificuldade em prever a demanda
futura com exatidão, considerando o tempo necessário para ressuprimento
(GOLDRAT, 2011). Para melhorar a previsão da demanda é importante manter a
maior parte do estoque onde o nível de previsão for melhor, em depósitos centrais.
Além disto, através de um ressuprimento rápido e eficiente, direcionar a mercadoria
para o local onde ela realmente é necessária.
Toda empesa possui uma previsão da demanda que é precisa em apenas um
período de tempo. Clientes ou lojas fazem suas compras considerando um período
de ressuprimento. Mesmo que eles fizessem seu pedido para o ano todo, eles
poderiam muda-lo. Consequentemente, qualquer previsão além dos pedidos é pura
suposição e não estatística (GOLDRATT, 1990).
Partindo-se do pressuposto de que o que não é visto no varejo, não é
comprado, o varejo passa a ter altos níveis de estoque. O varejista passa a ter altos
níveis de estoque de produtos de giros relativamente baixos devido à falta de
estrutura para compras (GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013). Para que este
produto não fique obsoleto, o varejista desenvolve estratégias para aumentar sua
venda, por exemplo, deixando faltar os produtos de alto giro. Outro mecanismo
utilizado é melhorar o display destes produtos.
Como os mercados trabalham com bens de consumo, a solução da TOC
aplicável é a Solução de Distribuição, ou seja, aumentar a frequência de pedidos e
ou entregas (GOLDRATT; GOLDRATT-ASHLAG, 2013). A solução da reposição
impacta diretamente nas vendas. A reposição correta diminui o estoque de produtos
de baixo giro e quase elimina as rupturas. Além disto, menor quantidade de produtos
de baixo giro resulta em mais espaços livres nas prateleiras que possibilitam a maior
diversificação de produtos. A maior diversidade de produtos resulta no aumento das
vendas.
A aplicação da TOC mostra que os dois dilemas da cadeia de suprimentos
estão relacionados entre si. Como o objetivo da cadeia de suprimentos e da TOC é o
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retorno financeiro, a solução é estabelecer praticas colaborativas entre as empresas
para reduzir as incertezas de demanda e diminuir os níveis de estoques sem afetar
as vendas (CARLINI, 2002). O objetivo geral é minimizar a perca de vendas devido
ao desabastecimento ou a obsolescência de produtos para garantir o aumento do
faturamento. Com uma previsão melhor de demanda as rupturas serão minimizadas,
as vendas serão maiores (maior variedade de produtos e menos rupturas), o
faturamento será maior (sem necessidade de promoções ou perca de produtos por
obsolescência) e o estoque continuara sendo o mesmo (GOLDRATT; GOLDRATTASHLAG, 2013).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para o
desenvolvimento deste trabalho e alcance dos objetivos propostos. Inicialmente,
serão descritos o método científico, método de pesquisa e todo o sequenciamento
lógico do método de trabalho. Em seguida, serão abordadas as técnicas utilizadas
para a coleta e análise de dados.
A presente pesquisa está inserida no contexto de pesquisa em gestão.
Segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015), a aproximação da teoria com a prática
deve ser conduzida de maneira estruturada para garantir seu rigor e relevância.
Sendo assim, os mesmos autores sugerem a estruturação da pesquisa através da
metáfora de um pêndulo. Esta estrutura é baseada no sequenciamento lógico das
atividades, onde cada decisão tomada desencadeia a próxima, gerando assim,
resultados confiáveis. Os dois primeiros passos do método, justificativas e objetivos
da pesquisa, foram explorados nas seções 1.2 e 1.3 respectivamente. Os demais
passos serão abordados no decorrer deste capítulo.
3.1 MÉTODO CIENTÍFICO
O método científico se refere ao princípio abordado para a construção do
conhecimento através dos objetivos e justificativas da pesquisa. O método escolhido
foi o método científico indutivo, pois este considera a construção da teoria através da
observação repetitiva de dados. Estas observações, tanto da realidade concreta,
quanto das constatações pessoais, geram descobertas importantes que são
fundamentadas na experiência e relação entre os dados (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR., 2015).
3.2 MÉTODO DE PESQUISA
O método de pesquisa ajuda a nortear e delimitar a pesquisa. Dentre os
diversos procedimentos existentes, esta monografia se enquadra em uma pesquisaação devido à relevância da interação do pesquisador com o problema, que
apresenta um cunho importante para a pesquisa. A pesquisa-ação utiliza a
estratégia metodológica da pesquisa social, na qual exige uma ampla e explícita
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participação do pesquisador direcionada a situação social e resolução de seus
problemas, realizando um acompanhamento das decisões, com o intuito de
aumentar o conhecimento (THIOLLENT, 2011). Neste caso, o pesquisador não se
limita a estudar aspectos bibliográficos e burocráticos, mas através da observação
prática gera conhecimentos válidos tanto para a prática quanto para a teoria
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR., 2015). Por se tratar de uma pesquisa em
contexto real, onde o pesquisador e pesquisado possuem voz ativa na pesquisa,
esta deve possuir caráter de investigação científica para reduzir riscos de
manipulação de resultados e evitar ambiguidades (THIOLLENT, 2011). Todo o
caráter qualitativo da pesquisa-ação que envolve a compreensão da situação,
seleção do problema, busca por soluções e a aprendizagem dos participantes vão
ao encontro da pesquisa científica devido a seu plano metodológico (THIOLLENT,
2011). As fontes de dados deste método podem incluir entrevistas, pesquisas,
questionários, observações in loco, dentre outras (DRESCH; LACERDA; ANTUNES
JR., 2015). Sendo assim, o método de pesquisa utilizado será uma pesquisa-ação,
com múltiplas fontes de coleta de dados, incluindo entrevistas, observação direta da
realidade e sua análise aprofundada com participação ativa do pesquisador.
3.3 MÉTODO DE TRABALHO
O método de trabalho se refere ao sequenciamento lógico dos passos
seguidos para realização da pesquisa. Todas as decisões tomadas e descritas no
método de trabalho devem ser justificadas e sua contribuição para as conclusões
apontadas, para assegurar a confiabilidade da pesquisa (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR., 2015).
A presente pesquisa seguiu o método de trabalho ilustrado na figura 7
baseado no modelo proposto por Thiollent (2011). Thiollent (2011) defende que o
planejamento da pesquisa ação deve ser flexível, devido às adaptações necessárias
referentes à dinâmica deste método.

Entretanto o autor sugere uma ordem

cronológica que foi dividida em seis etapas que serão descritas no quadro 3, a
seguir.

56

Quadro 3 - Método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O método de trabalho foi composto por seis fases. A primeira etapa foi a fase
exploratória, que possui o intuito de conhecer a situação atual e estabelecer os
objetivos, temas e problema de pesquisa. A próxima etapa foi referente à revisão
sistemática da literatura, abordando aplicação da teoria das restrições, cadeias de
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suprimentos e parcerias colaborativas. Na sequência ocorreu a coleta de dados da
pesquisa ação.
A coleta de dados foi realizada através da observação direta do pesquisador
na empresa e através de entrevistas. Estas entrevistas foram realizadas
individualmente através de perguntas abertas com duração de aproximadamente
uma hora. Depois da coleta de dados, estes foram analisados na fase quatro. A
análise dos dados e o conhecimento obtido através da pesquisa bibliográfica foram
utilizados para a elaboração da Árvore da Realidade Atual (ARA). Em seguida, a
ARA foi apresentada aos colaboradores, que fizeram suas considerações e a ARA
foi validade. Posteriormente, a fim de analisar os conflitos identificados, foi
construído o Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC). Ainda foi realizada a
análise das injeções necessárias para promover uma solução dos conflitos
possibilitando soluções conciliadoras e a criação da Árvore da Realidade Futura
(ARF). Sendo assim, nesta etapa, as perguntas “O que mudar?” e “Para o que
mudar?” foram respondidas através da criação da ARA, DDC e ARF.
Na fase cinco, ocorreu à implementação do plano de ação e a pergunta
“Como promover a mudança?” foi respondida através da criação da Árvore de PréRequisitos (APR) e da Árvore de Transação (AT).
O trabalho foi concluído na fase seis, onde os resultados obtidos foram
analisados. Os resultados obtidos na fase exploratória através das entrevistas com
as cadeias focais e seus distribuidores indicaram a possibilidade ou não de se firmar
parcerias colaborativas. Os dados da pesquisa ação avaliaram a capacidade do
varejo em fornecer informações precisas. Através da possibilidade de firmar
parcerias, da precisão de informações e das informações obtidas na revisão
bibliográfica, a possibilidade de firmar parcerias para o atendimento da demanda foi
verificada. Por fim, o relatório da pesquisa foi gerado.
3.3.1 FASE 1: Fase Exploratória
Nesta primeira etapa, o objetivo foi realizar um diagnóstico da real situação, o
campo de atuação da pesquisa, sua viabilidade, os interessados e suas
expectativas. Para a realização desta etapa, o pesquisador deve estar familiarizado
com a pesquisa ação para aceitar o desafio da pesquisa sem falsas expectativas
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(THIOLLENT, 2011). Segundo Thiollent (2011), as seguintes perguntas norteadoras
devem ser respondidas para diagnosticar a situação, ilustrada no quadro 4 :
Quadro 4 – Questões para diagnosticar a situação

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Thiollent (2011).

Mediante a análise do diagnóstico da situação através das questões
norteadoras do quadro 4, a viabilidade da pesquisa foi verificada e foram definidos o
tema e o problema da pesquisa. O problema surge do interesse em aumentar o
faturamento do varejo de médio porte, bem como possibilitar seu gerenciamento
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eficiente através do melhor controle de estoque. Entretanto, quando observado que
o problema do varejo é uma pequena parcela de um problema maior, que
possibilitaria ganhos para toda a cadeia de suprimentos, a pesquisa foi
redirecionada. Depois da definição clara do tema da pesquisa, foi definida a
problemática que justifica o tema da pesquisa, que é a colaboração entre os elos da
cadeia para melhor atender a demanda. Em seguida, os objetivos foram formulados
para melhor atender o problema da pesquisa.
A aplicabilidade da compreensão do compartilhamento da demanda
compartilhada é baseada em dois aspectos: precisão das informações no varejo e a
aceitação das cadeias de suprimento em firmar práticas colaborativas com o varejo
de médio porte. A pesquisa ação aplicada no varejo mostra a confiabilidade das
informações fornecidas mediante a aplicação do Processo de Pensamento. A
aceitação da parceria pelas cadeias de suprimentos foi realizada através do
entendimento da estratégia utilizada pelas empresas focais e seus distribuidores.
Para isto, entrevistas foram aplicadas com os distribuidores e representantes das
cadeias focais selecionadas e identificadas no item 1.3 desta monografia.
As entrevistas realizadas com os representantes das empresas focais e seus
distribuidores possuíram um caráter investigativo e pertence à parte de diagnóstico
da situação. O quadro 5 apresenta as questões norteadoras utilizadas nas
entrevistas. O tipo de entrevista utilizado foi a entrevista aberta, para possibilitar
respostas mais detalhadas e completas. O objetivo das entrevistas foi averiguar a
situação atual de previsão de demanda, o que vem sendo feito para torná-la mais
precisa e saber sua opinião a respeito da pesquisa em questão e assim identificar a
possibilidade de firmar parcerias colaborativas para atendimento da demanda. O
mesmo questionário foi aplicado tanto para os representantes das empresas focais
quanto para seus distribuidores a fim de obter pontos de vista diferentes. Além disto,
isso possibilita verificar se a empresa e o seu distribuidor possuem o mesmo
entendimento da parceria que eles possuem.
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Quadro 5 – Perguntas Norteadoras para Empresas Focais e seus Distribuidores.

Empresas focais e Distribuidores
Pergunta

Justificativa

1- Você sabe qual é a importância do

Verificar a interligação do setor

conhecimento do comportamento da de vendas com o de produção.
demanda?
2- Quais são os problemas enfrentados
pela

empresa

devido

ao

efeito

chicote?
3- Quais são os métodos utilizados

Obter

informações

sobre

os

para compreender o comportamento métodos utilizados.
da demanda?
4- Que tipo de parceria vocês possuem

Obter

informações

sobre

a

entre os atacados/distribuidores e a estratégia de logística utilizada.
empresa focal?
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

As perguntas 1 e 2 descritas no quadro 5 possuem o intuito de verificar a
interligação entre os setores de venda e produção. A pergunta 3, por sua vez, visa
conhecer o método de previsão de demanda utilizado pelas empresas. Estas
perguntas foram realizadas, pois, muitas cadeias de suprimento ainda possuem sua
estratégia de produção baseada no nível de estoque e não na utilização de sistemas
para prever a demanda e gerenciar a cadeia de suprimentos (PONTE et al., 2016;
RAHMAN, 2002). Desta forma, os setores trabalham de forma independente, sem
utilizarem as informações do sistema para a tomada de decisão, resultando em uma
ineficiência global.
Além disto, através das entrevistas com os representantes das empresas
focais e seus distribuidores é possível observar se as cadeias de suprimentos
analisadas possuem algum tipo de tomada de decisão integrada. Um indício para
isto são os entrevistados da área de vendas entenderem a importância da previsão
da demanda. Segundo Rahman (2002) se os dados das vendas forem devidamente
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analisados, eles podem ser utilizados para prever a demanda e ditar a produção,
aumentando assim, a eficiência da cadeia de suprimentos.
Depois da aplicação das entrevistas, ocorreu a análise de dados e a
identificação das semelhanças e diferenças entre as estratégias das empresas.
Nesta etapa, foi possível verificar quais seriam os fatores facilitadores e
dificultadores da aplicação da previsão compartilhada da demanda.
3.3.2 FASE 2: Revisão Sistemática da Literatura
Nesta etapa, foi realizado o mapeamento da literatura através de uma revisão
sistemática que foi detalhada no item 1.2.2 desta monografia. O objetivo desta
revisão foi compreender melhor o problema do ponto de vista teórico, bem como
promover a sua justificativa acadêmica.
Segundo Thiollent (2011), a pesquisa ação não é limitada em aspectos
práticos e as medições teórico-conceituais são fundamentais durante todas as fases
de desenvolvimento da pesquisa. Entretanto, paralelamente ao conhecimento
teórico, deve-se fazer a resolução dos problemas práticos de maneira coletiva,
justificando assim a utilização da pesquisa-ação.
3.3.3 FASE 3: Coleta de Dados da Pesquisa Ação
A terceira fase consiste em definir a amostragem e realizar a coleta de dados.
Nesta pesquisa, toda a população, funcionários e donos do mercado foram
analisados, devido ao tamanho da população ser considerado pequeno. Segundo
Thiollent (2011), quando amostra é pequena, toda ela deve ser analisada para
melhorar acuracidade dos dados.
A coleta de dados foi composta por duas ferramentas, a observação in loco e
a aplicação das entrevistas no varejo. Entrevistas são definidas como um momento
de encontro entre pessoas com o objetivo de obtenção de informações (ROESCH,
2005). Considerando a variação do grau de instrução dos entrevistados, o roteiro
das entrevistas utilizou elementos explicativos destinados à obtenção de
informações esclarecidas por parte dos entrevistados. Ou seja, antes da aplicação
da entrevista, a pesquisa foi apresentada, ressaltando sua importância e seus
objetivos. Além disto, a importância de ter o produto disponível para atender a
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demanda foi apresentada, com o intuito de fornecer um conhecimento prévio do
assunto. Depois disto, todos os funcionários puderam fazer perguntas para melhor
entender o assunto. Esta técnica foi sugerida por Thiollent (2011) que afirma que
estas explicações geram respondentes com papel ativo, ou seja, que compreendem
e refletem sobre o assunto antes de responderem. Sendo assim, a qualidade
máxima qualidade das respostas é alcançada. Em seguida ocorreu a aplicação das
entrevistas.
A matriz das entrevistas, bem como o objetivo de cada pergunta, foi
elaborada considerando as características da empresa. Sendo assim, as perguntas
realizadas em cada entrevista serão justificadas no item 3.3.3.1.
As observações in loco possuíram quatro objetivos básicos, identificar o
desempenho de cada setor, a existência de parcerias entre a empresa focal e a
distribuidora, a proximidade da empresa focal com o varejo e o nível de
envolvimento com a mudança dos funcionários do varejo (quadro 6).
Quadro 6 – Roteiro das Observações in loco da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Primeiramente, ocorreu a observação do desempenho das atividades
desenvolvidas por cada setor, quanto à organização do local, qualidade do
atendimento, organização e divisão das tarefas no horário de trabalho, realização do
trabalho esperado, harmonia no setor, qualidade do trabalho desenvolvido e
utilização correta dos equipamentos e materiais de trabalho. Em seguida, observouse a presença de parcerias entre empresa focal e distribuidora sob a ótica do varejo.
Estas observações foram referentes à variação do preço das mercadorias e
disponibilidade de produtos de alto giro no estoque entre atacado e distribuidor. Isto
foi realizado, visto que, quando uma empresa aceita a distribuição de uma marca,
ela deve possuir o menor preço em seus produtos e ter disponível todos os produtos
que representa. Outro ponto observado foi à proximidade da empresa focal com o
varejo, ou seja, seu repasse de benefícios e interesse em fidelizar o varejo. Por fim,
foi verificado o nível de envolvimento dos funcionários e proprietários a respeito da
mudança.
Considerando as características do varejo estudado, um dos fatores
dificultadores da aplicação da previsão compartilhada da demanda é a acuracidade
das informações da demanda do varejo. Sendo assim, a aplicação das cinco
ferramentas do Processo de Pensamento da TOC foi realizada. Através da árvore de
transição AT, foi elaborado o plano de ação para estabelecer o controle de estoque
no varejo e os responsáveis em cada etapa. Por fim, a avaliação das informações
fornecidas pelo controle de estoque foi analisada. Através da comparação das
estratégias das empresas e da acuracidade das informações fornecidas pelo varejo,
à viabilidade da previsão compartilhada da demanda foi realizada.
3.3.3.1 Entrevistas no Varejo
A coleta de dados no varejo foi realizada a partir de observações in loco e de
entrevistas realizadas com os empresários e com os funcionários de cada setor. Por
se tratar de uma pesquisa com mudanças profundas na empresa, é essencial o
consentimento e participação ativa dos empresários (Thiollent, 2011). Além disto, é
necessário o estímulo da administração participativa para maximizar os resultados
da implementação da teoria das restrições, o que implica na participação dos
funcionários (AMARU, 1993). O tipo de entrevista utilizado foi a entrevista aberta,
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para possibilitar respostas mais detalhadas e completas. O mesmo questionário foi
aplicado para os funcionários a fim de obter pontos de vista diferentes.
As perguntas destinadas a entrevista com os empresários possuem o objetivo
principal de avaliar o conhecimento das técnicas de gestão utilizadas pela empresa
e listar os problemas enfrentados no varejo. Verificar a mentalidade do varejista
quanto às práticas de gestão que serão implementadas é importante para se
entender a dificuldade de aplicação do modelo no varejo de pequeno e médio porte.
Segundo Fernandes et al (2004), empresas pequenas e médias dão baixa
importância para aspectos estratégicos e não possuem maturidade para extrair
benefícios de sistemas de informação. Além disto, isto possibilita a utilização de
ferramentas adequadas para fazer à mitigação da resistência a mudança. O quadro
7 contém as perguntas norteadoras da entrevista com os empresários e seus
objetivos.
Quadro 7 – Perguntas Norteadoras para Empresários

Empresários
Pergunta

Objetivo

Vocês sabem da importância do controle de Verificar a mentalidade do varejista quanto
estoque e de ter procedimentos para à aplicação destas práticas muito utilizadas
atender a demanda?
Vocês

sabem

da

nas empresas de manufatura, além de
importância

das observar

possível

resistência

à

implementação destas técnicas no varejo.

parcerias?
Vocês

a

sabem

da

importância

dos

funcionários possuírem o conhecimento do
seu papel na empresa?
Possibilitar a avaliação da empresa antes e

Como vocês veem a empresa?
Quais

os

problemas

que

depois da implementação do método.
a

empresa Verificação dos problemas para aplicação

possui?

do Processo de Pensamento da TOC.

O que melhoraria o trabalho de vocês?
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Como o varejo é um setor de serviços, a qualidade percebida pelo cliente
deve estar presente em todos os setores. Desta forma é importante disseminar a
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ideia de qualidade total, onde a qualidade é responsabilidade de todos (AMARU,
1993). A colaboração de todos quanto à qualidade do serviço prestado é
conquistada, segundo Amaru (1993) através do operador responsável. O operador
responsável é aquele que responde pela qualidade de seu serviço sem a
necessidade de supervisores. Entretanto, para que isto seja possível, o funcionário
deve saber da importancia das atividades que desempenha e das consequencias da
falta de qualidade. Thiollent (2011) complementa a ideia do operador responsável,
justificando que a utilização do método participativo melhora o relacionamento entre
organizadores e executores, gerando o aumento de produtividade e melhoramento
das condições de trabalho.
Além disto, se os trabalhadores são forçados a seguir uma estratégia ditada,
o seu comprometimento é afetado e resulta na resistência à implantação
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). Segundo Goldratt (2011) mesmo que
os resultados para a mudança sejam confortáveis, ou até mesmo excelentes, eles
sempre provocam algum tipo de resistência devido às formas distintas de
compreensão dos riscos e benefícios resultantes. Algumas pessoas se sentem
confortáveis com a situação atual, outros apenas veem as dificuldades da
implementação e suas consequências, enquanto que outros apenas se concentram
nos benefícios.

Consequentemente, para evitar os dois tipos de resistência,

desvalorização da ideia e o de apontar os obstáculos (GOLDRATT, 2011) e
estimular a colaboração dos executores, foram realizadas entrevistas com os
funcionários.
Os funcionários foram entrevistados individualmente para reduzir as
ambiguidades de estrutura de poder e permitir a máxima exploração dos problemas
enfrentados e observados por cada um (THIOLLENT, 2011; LUBITSH; DOYLE;
VALENTINE, 2005). Barnerjee e Mukhopadhyay (2012) complementam com a ideia
de que desta forma os entrevistados podem apresentar insights para a pesquisa,
pois conhecem detalhadamente cada função que desempenham Desta forma, as
entrevistas individuais ajudam a reduzir à resistência a mudança, estimulam a
participação dos funcionários e contribuem para uma análise mais aprofundada da
situação. O quadro 8 ilustra as perguntas realizadas a cada funcionário, bem como
seu objetivo.
Quadro 8 – Perguntas Norteadoras para Funcionários
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Funcionários
Pergunta

Justificativa

Como você vê a empresa?

Avaliar a empresa sobre a ótica dos
funcionários.

Quais os problemas que a
empresa possui?

Observação detalhada dos problemas
com

profundidade

para

aplicação

do

Processo de Pensamento da TOC.
Você sabe da importância

Introduzir a importância da mudança.

do controle de estoque e do
atendimento da demanda?
Vocês sabem a importância
das

atividades

que realizado e a importância de prestar um bom

desempenham?
Como

vocês

Promover a auto avaliação do trabalho

trabalho.
avaliam

o

trabalho que realizam?
O que melhoraria o trabalho
de vocês?
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O intuito das entrevistas com os funcionários foi de avaliar a empresa como
organização sobre a ótica dos funcionários e de se estabelecer a necessidade de
mudança para um método ganha-ganha, para empresa e funcionário, através da
aplicação do Processo de Pensamento da TOC. Para a aplicação do Processo de
Pensamento da TOC, todos os funcionários tiveram a oportunidade de listar os
problemas que a empresa possui. Esta metodologia foi utilizada para garantir que
todos os interesses particulares de cada funcionário fossem observados e depois
comparados, evitando que a visão geral fosse limitada. Além disto, a pesquisa teve
como objetivo observar se os funcionários sabiam da importância de realizar suas
atividades corretamente, bem como os problemas que eles podem evitar com um
trabalho bem feito. Sem a colaboração e comprometimento dos funcionários não é
possível ter um controle de estoque preciso e assim, atender melhor a demanda.
Todos os dados coletados nesta etapa foram analisados fase 4.
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3.3.4 FASE 4: Analisar Dados
Na quarta etapa, ocorreu a análise de dados.

A análise dos dados da

pesquisa ocorreu através da análise de conteúdo dos dados coletados nas
entrevistas e nas observações in loco.
Depois da aplicação das entrevistas com as empresas focais e seus
distribuidores, ocorreu a análise de dados e a identificação das semelhanças e
diferenças entre as estratégias das empresas. O resultado das entrevistas,
juntamente com as observações in loco e a pesquisa bibliográfica possibilitaram a
verificação dos fatores facilitadores e dificultadores da aplicação de parcerias para o
atendimento da demanda.
As entrevistas com os funcionários e proprietários do varejo foram utilizadas
para a aplicação do Processo de Pensamento da TOC no estabelecimento. A
aplicação do Processo de Pensamento utilizou as três questões lógicas e
norteadoras, “O que mudar?”, ”Para o que mudar?” e “Como promover a mudança?”
(DETTMER, 1997).
Através das entrevistas individuais realizadas com todos os funcionários e
proprietários do varejo, foi resolvida a primeira pergunta “O que mudar?” com a
criação de uma Árvore da Realidade Atual (ARA). Para a criação da ARA, todos os
problemas listados tiveram primeiramente a linguagem informal transferida para a
formal, os problemas iguais, porém descritos de outra forma foram unidos. Isso foi
realizado, os participantes conhecem os problemas das situações nas quais vivem e
o relatam em detalhes, porém cheio de crenças. Sendo assim, Thiollent (2011)
sugere um procedimento para relacionar o saber informal com o formal. Depois da
remoção dos problemas iguais, eles foram separados por grupos de acordo com sua
origem. Os grupos criados foram compras, rupturas, informação, reposição, controle
de estoque e outros. Na sequência, foi construída a ARA, sendo que cada grupo foi
analisado separadamente e só depois foram unidos. Em seguida, a ARA geral foi
apresentada para todos, que tiveram a oportunidade de realizar suas considerações
e validar a ARA.
Na etapa de “Para o que mudar?”, os conflitos gerados foram discutidos
através da utilização da ferramenta do Diagrama de Dispersão do Conflito (DDC).
Após a resolução dos conflitos, a Árvore da Realidade Futura (ARF) foi criada, para
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identificar os possíveis efeitos colaterais da mudança e possibilitar sua mitigação. A
etapa de “Como promover a mudança?” foi realizada na fase 5 da pesquisa.
3.3.5 FASE 5: Implementar Plano de Ação
Considerando as características do varejo estudado, um dos fatores
dificultadores da aplicação da previsão compartilhada da demanda é a acuracidade
das informações da demanda do varejo. Sendo assim, a aplicação das cinco
ferramentas do Processo de Pensamento da TOC foram realizadas. A Árvore de
Pré-Requisitos (APR) e Árvore de Transição (AT), foram construídas para indicar a
melhor forma de implementar a solução e promover a transição de forma harmônica.
Por fim, a avaliação das informações fornecidas pelo controle de estoque foi
analisada.
3.3.6 FASE 6: Avaliar resultados e Gerar Relatórios
Através da comparação das estratégias das empresas e da acuracidade das
informações fornecidas pelo varejo, à viabilidade de parcerias para o atendimento da
demanda foi verificada.
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4 CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA
Neste capítulo serão discutidos o cenário atual do varejo de médio porte de
modo geral. Em seguida será identificado as características do varejo estudado
nesta pesquisa.
4.1 VAREJO DE MÉDIO PORTE
Os supermercados de pequeno e médio porte vêm reestruturando seus
processos administrativos com o objetivo de se tornarem mais competitivos. Uma
das principais ferramentas utilizadas é o uso da tecnologia da informação (TI) para
automação do frente de caixa (POLESE, 2013). A automação comercial compreende
um sistema de transferência eletrônica de dados que registram o pagamento de
mercadorias para atender o fisco estadual, através da emissão de cupom fiscal e
leitores de código de barras (PICK; DIESEL; SELLITTO, 2011). Este sistema, se
utilizado de modo correto, sem possuir apenas o intuito de cumprir a legislação,
poderia gerar o controle de estoque e, assim, aperfeiçoar o processo decisório
(PICK; DIESEL; SELLITTO, 2011).
O varejista e atacadista podem desempenhar o papel de identificação das
necessidades do consumidor e da produção da cadeia, visto que, são o último elo do
sistema de distribuição. Sendo assim, mesmo sem chegar a um nível sofisticado de
utilização, o sistema interno do varejista pode tornar a previsão da demanda mais
precisa (PICK; DIESEL; SELLITTO, 2011). Segundo os autores, várias informações
importantes são geradas diariamente nas empresas varejistas através da venda dos
produtos.
Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), empresa de médio porte é classificada por sua Renda Anual Bruta e
pelo número de funcionários. Se a receita anual bruta for maior que R$3.600.000,00,
e o número de funcionários entre 100 e 499 empregados para indústria, ou 50 a 99
empregados para comércio, ela é enquadrada como médio porte. Outros critérios
que também definem uma empresa de médio porte são os critérios qualitativos. Uma
empresa de médio porte não pode pertencer e nem ser controlada por outra
empresa, se as duas empresas juntas ultrapassarem o limite de faturamento de uma
empresa de médio porte. Outra característica é quando o proprietário é também
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encarregado pela administração do estabelecimento, que é então chamado de
“proprietário dirigente”. Esse então toma decisões que põe em risco seu próprio
dinheiro, fazendo uma administração da sua maneira, colocando suas ideias e sua
personalidade sobre a empresa.
Entretanto, Pick, Diesel e Sellitto (2011) classificam os supermercados de
acordo com suas características. Minimercados são localizados em bairros,
possuindo apenas um check-out. Os supermercados compactos apresentam uma
linha completa e compacta de produtos com dois a seis check-outs. Os
supermercados de médio porte possuem boa variedade de produtos e estão ligados
a redes.
4.2 O VAREJO
O estudo foi realizado no mercado de nome fantasia “Supermercado da
Economia” localizado no bairro Jardim Luciana em São Leopoldo. Este
estabelecimento é enquadrado como empresa de médio porte, com apenas uma
loja. Devido ao fato dos donos e administradores do mercado possuírem pouco
estudo, quinto ano do ensino fundamental, pouco uso de ferramentas logísticas e
tecnológicas foi verificado, sendo o mercado gerenciado apenas com as
aprendizagens de acertos e erros posteriores, visto que o mercado está em
funcionamento há 22 anos.
O supermercado em estudo apresenta as características tradicionais de
supermercados de pequeno e médio porte, não possuindo doca de recebimento de
produtos e sem a utilização de janela de entrega, possuindo assim filas de espera
dos fornecedores para descarregarem seus produtos. As compras são realizadas de
forma não estruturada, diretamente com o vendedor de distribuidoras, atacados e
empresas de pequeno porte principalmente, visto que grandes fornecedores
possuem pedido mínimo.
O sistema operacional utilizado no mercado é fornecido pela empresa Weber
Informática que atua no ramo de automação comercial, especializada em aplicativos
comerciais para supermercados e varejos em geral. O software utilizado é capaz de
gerenciar o cadastro de produtos, as compras, o estoque, financeiro, contábil, frente
de caixa e utilidades, gerando relatórios e transmissões de dados online. A empresa
fornece cursos gratuitos de utilização do software, que no caso de gerenciamento de
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estoques inclui o entendimento do conceito de estoque e as etapas para fechar o
estoque: Entrada de notas, Vendas, NF-e, Importar com coletor, Inventário Fiscal e
SPED Inventário. Entretanto, o supermercado em estudo apenas utiliza o
cadastramento de produtos com seu valor de compra e preço de venda dos cerca de
6000 itens cadastrados.
O Supermercado da Economia utiliza a técnica de postergação da produção.
Esta ferramenta é utilizada na padaria com o preparo dos pães e cucas que são
feitos dentro do horário de funcionamento do mercado e armazenados na câmera
fria do estabelecimento, sendo removidos e assados no horário de maior movimento.
Isto proporciona vários benefícios, tais como redução de custos produtivos, maior
aproveitamento da capacidade produtiva, redução de desperdícios e garantia da
satisfação dos clientes. A redução do custo de produção ocorre, pois os funcionários
trabalham

apenas

no

horário

normal,

utilizando

a

capacidade

produtiva

adequadamente, aproveitando os momentos ociosos para a pré-fabricação dos
produtos. O desperdício é reduzido e a satisfação do cliente é garantida, pois o
cliente encontra sempre produtos frescos, que são preparados conforme a variação
da demanda verificada no momento. Além disso, a flexibilidade em preparar o que
os clientes querem no momento que desejam.
Quando a empresa foi fundada, o objetivo principal era criar pequenas lojas
destinadas ao atendimento dos bairros, objetivando competir com os poucos
estabelecimentos locais e da região. Por ser uma empresa de pequeno porte e não
possuir poder de negociação, o supermercado estudado não conseguia comprar das
grandes empresas e recorria aos atacadistas e distribuidores, que representavam
cerca de 75% dos seus fornecedores. Entretanto, com o surgimento de vários
estabelecimentos pequenos que aumentaram a sua competição, a empresa se viu
pressionada a estabelecer uma estratégia logística. Como a empresa não consegui
competir por custos, optou-se na competição por diferencial. Como os fundadores e
administradores do mercado possuíam um alto conhecimento agrícola e de
pecuária, por terem passado grande parte de sua vida trabalhando no campo, o
diferencial escolhido foi qualidade e preço baixo em carnes bovinas.
O diferencial na venda de carnes bovinas foi conquistado através da
expansão da empresa. O mercado de pequeno porte passou a ter o seu próprio
fornecimento de carnes, comprando o animal vivo de boa qualidade para abate em
frigorífico. Com essa estratégia de negócio, os custos diminuíram e a qualidade
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aumentou. Sendo assim, o supermercado garantiu uma vantagem competitiva sobre
seus concorrentes. A venda de carnes passou a ser um critério ganhador de pedido,
quando o assunto é carne bovina.
O mercado em análise também utiliza a ferramenta VMI (Vendor Managed
Inventory - Estoque Gerenciado pelo Fornecedor), onde o fornecedor é responsável
pelo controle de estoque dos seus produtos. Esta estratégia foi utilizada para que o
mercado não necessite monitorar os produtos que não são estratégicos, como ervamate, pão fatiado, bolachas, salgadinhos e produtos naturais. Estes produtos são
comprados diretamente do fabricante, que os repõe de acordo com a quantidade
máxima pré-estabelecida entre as empresas. Este critério de decisão (Sistemas de
informação e gerenciamento) permite o controle do estoque através do sistema.
Assim não é necessária a visita dos fornecedores até o ponto de venda para realizar
o pedido. Entretanto, como as informações do varejo não são precisas, este
processo não é realizado via sistema e o vendedor necessita visitar a loja para fazer
o pedido. Se estas informações fossem precisas, este processo poderia ser
expandido para os distribuidores, que garantem o melhor preço nos produtos das
empresas focais que representam.
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5 RESULTADOS DA FASE EXPLORATÓRIA DA PESQUISA AÇÃO
Na fase exploratória da pesquisa ocorreu a análise e diagnóstico da real
relação da empresa focal com sua distribuidora e da proximidade destas empresas
com o varejo. Esta etapa teve como objetivo principal estudar as cadeias de
suprimentos e verificar a possibilidade de se estabelecer parcerias colaborativas.
Estas parcerias seriam relacionadas mais ao controle de estoque, constância de
preços, repasse de promoções e auxílio nas vendas. Sendo assim, foi necessário
verificar a forma com que as cadeias de suprimento trabalham e, assim, averiguar a
viabilidade de se expandir esta parceria entre empresa focal e distribuidora para o
varejo.
As cadeias de suprimento analisadas foram aquelas relacionadas com as
empresas focais Focal 1, Focal 2, Focal 3 e Focal 4. Esta análise foi realizada
através dos dados coletados nas entrevistas individuais e das observações
realizadas no varejo. As entrevistas foram realizadas com um representante da
empresa focal e outro da distribuidora para possibilitar a verificação da simetria entre
as empresas. As autorizações de gravação das entrevistas e de publicação dos
dados coletados sem a identificação das empresas se encontram no anexo 1.
Entretanto, não foi possível entrevistar nenhum representante da Focal 2 e de
suas distribuidoras. Este ocorrido pode estar relacionado ao fato da cadeia de
suprimentos Focal 2 ser mais fechada que as demais e/ou da dificuldade em
conseguir o contato dos representantes. O contato dos entrevistados foi obtido
através dos vendedores que atendem o varejo. Desta forma, o tipo de
relacionamento que o varejo possui com os vendedores pode ter influenciado e
dificultado a obtenção do contato dos representantes.
Da mesma forma, não foi possível entrevistar nenhum representante da Focal
4. Isto ocorreu, pois durante o período da pesquisa houve a troca do funcionário da
empresa que atuava diretamente dentro da distribuidora Distri.1. Sendo assim, este
representante da Focal 4 ainda estava se habituando na distribuidora e seu contato
não foi obtido.
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5.1 ENTREVISTAS DA EMPRESA FOCAL 1 E SUAS DISTRIBUIDORAS
A empresa Focal 1 possui duas distribuidoras autorizadas a fornecer produtos
para o varejo em estudo, localizado em São Leopoldo. Estas distribuidoras são o
Distri. 5, responsável pelas vendas de checkout, e o Distri. 6, que vende produtos de
fundo de loja. Conforme o entrevistado da Focal 1: “Tanto o Distri. 6 quanto o Distri. 5
são considerados mini Focal 1 e seguem as mesmas políticas da empresa”. Para
assegurar a veracidade desta afirmação, a Focal 1 possui um programa de
certificação com os distribuidores. Este programa está baseado em auditorias
constantes nos distribuidores.
Conforme o vendedor da Distri. 5, a empresa focal não tinha controle do que
está sendo vendido e, portanto, da real demanda. Ele explica que a distribuidora
possui metas de compra de mercadorias da empresa focal, para permanecer com a
distribuição da marca. Além disto, a empresa focal envia os produtos de acordo com
a sua previsão de venda e estoque de produtos que a mesma possui, sem
considerar o estoque ou necessidade de compras da distribuidora. Ou seja, o
distribuidor não tem poder de escolha quanto aos produtos comprados por ele.
Desta forma, segundo o vendedor, em um ano, a distribuidora recebeu um vídeo de
reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado, pelo crescimento da venda
da marca na região e pelo cumprimento das metas. Entretanto, a distribuidora
estava com seu estoque lotado, sem saber o que fazer com ele, porém, continuava a
cumprir as metas impostas para não perder a distribuição.
Um fator que fortalece esta submissão da distribuidora é o contrato que ela
possui com a empresa focal de possuir um comercializar exclusivamente esta marca
e cumprir as metas de pedidos mínimos pré-estabelecidas. Sendo assim, a
distribuidora se sentiu pressionada a manter estoques altos, sem comunicar a
situação da baixa nas vendas para a empresa focal, com o receio de perder a
distribuição. A perda da distribuição poderia acarretar no fechamento da empresa,
devido ao fato de ela trabalhar com apenas uma cadeia de produtos.
Quando a empresa focal foi entrevistada, esta esclareceu a situação. “Muitas
vezes, o distribuidor se estocava de produtos para conseguir uma condição
comercial e por ser parceiro da Focal 1.” explicou o entrevistado 1. Entretanto,
quando a empresa percebeu o problema de excesso de estoque nas distribuidoras,
ela decidiu implementar o programa VMI. O VMI é responsável tanto por evitar altos
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níveis de estoque, quanto por aumentar a disponibilidade de produtos. O Estoque
Gerenciado pelo Fornecedor (Vendor Managed Inventory - VMI) é uma ferramenta
focada no gerenciamento e reposição do estoque pelo fornecedor cujo intuito é
reduzir a distorção da demanda e melhorar o atendimento ao cliente (PIRES, 2004).
Desta forma, a Focal 1 está mudando sua forma de operar de uma cadeia de
suprimentos tradicional para uma cadeia de suprimentos do tipo 2, com o vendedor
(empresa focal) gerenciando o estoque da distribuidora. Entretanto, a Focal 1 não
está seguindo o modelo tradicional de VMI explicitado por Holweg et al.(2005), onde
o vendedor deve manter sempre o mesmo nível de produtos no estabelecimento
baseado em um acordo pré-estabelecido entre as partes. A Focal 1 está
implementando o modelo sugerido por Småros (2005) e Loikkanen e Spens (2015),
onde a empresa focal é responsável pelos pedidos da distribuidora, baseado em seu
histórico de vendas monitorado via sistema. Esta modificação do VMI é indicada
para casos em que o foco das parcerias visa apenas à eficiência logística através da
redução de custos (FREITAS;TOMAS;ALCÂNTARA,2014).
O entrevistado 1 comenta que a distribuidora praticante do programa VMI
possui vários benefícios. Os benefícios incluem desde o ajuste do estoque, até a
prioridade nos pedidos. Segundo ele:
“Os clientes do VMI, por terem a necessidade de ajuste de estoque
totalmente saudável ele não pode ser prejudicado pela falta de produto.
Então, eles entram também como prioridade. Logo, se entrou algum
pedido deles, ele passa na frente e fatura porque eles não estão com o
estoque total deles. Ele passou uma parte do controle de estoque e este
processo da confiança para eles.”(Entrevistado 1)
Sendo assim, quando o distribuidor Focal 1 é VMI, ele possui um nível
saudável de estoque e prioridade nos pedidos. Em contrapartida, eles devem
informar seus estoques e as informações de venda diariamente. Isto vem ao
encontro da afirmação de Aviv (2007) de que a formação de parcerias colaborativas
depende da capacidade de ressuprimento e resposta as variações de demanda por
parte da empresa fabricante.
A precisão destas informações é essencial, pois segundo o entrevistado 1,
“Quanto mais ele tiver o estoque correto e as informações de vendas corretas
melhor a empresa consegue entregar os pedidos dele corretamente.” Ou seja, a
precisão nas informações é fundamental para a implementação do sistema de
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gerenciamento do estoque pelo fornecedor. Isto comprova a afirmação de que o
compartilhamento de informações precisas é um obstáculo para a criação de
parcerias com o propósito de atendimento da demanda (EKSOZ; MANSOURI,
2012). As falhas de precisão das informações transferidas são observadas através
de KPI’s, indicadores, onde a falha é geralmente identificada através da falta de
produtos.
Todas as informações de estoque e vendas da distribuidora são transferidas
para um sistema online, que faz a mineração dos dados e estabelece a previsão de
demanda. Estas informações são processadas pelo site da NeoGrid que oferece
informações gerenciais com um delay de 2 dias. Isto vai ao encontro das pesquisas
realizadas que informam a existência de técnicas de coordenação da cadeia de
suprimentos baseada na troca de informações (KAUFFMAN, 2009) para se entender
melhor o comportamento da demanda e possibilitar vantagens competitivas
(EKSOZ;

MANSOURI,

2012).

Entretanto,

estas

informações

devem

ser

primeiramente analisadas antes de serem integradas na previsão da demanda
(AVIV, 2007) para evitar a ocorrência de distorções (HOLWEG et al., 2005).
Para poder implementar o VMI e reduzir o estoque dos distribuidores de 90
para 60 dias, a empresa focal teve que intervir e estruturar melhor suas
distribuidoras. Segundo Cox e Schleier (2013), as empresas de serviço estão
atrasadas quando comparadas as indústrias quanto à aplicação e utilização de
ferramentas gerenciais. Isso foi comprovado devido à necessidade de intervenção
da empresa focal na distribuidora, para alavancar suas vendas. Este processo de
alavancar as vendas dos distribuidores foi necessário para impedir que o
faturamento da empresa focal fosse comprometido com a diminuição dos estoques
nas distribuidoras.
O processo de implementação do VMI foi realizado de maneira escalonada,
iniciando com o distribuidor Distri. 6 e depois com o Distri. 5. “Nós três primeiros
meses foi realizado a redução de 10 dias de estoque. Nos três meses seguintes,
outros 10 dias foram reduzidos. O objetivo de 60 dias de estoque foi obtido apenas
depois de 8 meses de implementação do programa.” explica o entrevistado. O
distribuidor Distri. 5 está neste processo há apenas três meses. Sendo assim, o seu
estoque ainda está sendo reduzido. Este processo de redução de estoque é longo,
pois a redução imediata só pode ser alcançada com redução de faturamento, o que
não é visto como opção pela empresa focal. Segundo o entrevistado 1:
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“Se hoje ele tem 90 dias de estoque e eu quero que ele tenha 60 dias, o
correto seria eu não vender mais para ele, que dai, ele vai vender um mês
e chegar nos 60 dias. Mas eu tenho que vender para ele, então eu preciso
criar mecanismos, campanhas e estratégias para que ele acelere suas
vendas.” (Entrevistado 1)
O mecanismo criado inicialmente para reduzir os estoques do Distri. 6 foi a
promoção das cestinhas realizadas no final de novembro. A promoção em questão
era relacionada à compra de um mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00) em barras de
chocolate, para a bonificação de cerca de 130 cestinhas diversas.
“A estratégia das cestinhas foi muito legal. Ela foi uma estratégia em
conjunto para direcionar algumas ações. Essas ações são direcionadas
às vezes só para os grandes, porém isso não teria um grande impacto.
Então, a opção foi ir para os clientes menores, tirar o produto da
distribuidora e fazer com que tudo aqui na ponta gire mais rápido também.
Porque, se não transferir as promoções, o varejo fica com estoque por um
bom tempo, e a empresa fica sem vender.” (Entrevistado 1)
O varejo analisado participou desta promoção e relata que o resultado foi
muito positivo. O responsável pelas compras relatou que foi a primeira vez que o
estabelecimento possuiu este tipo de promoção. Ele acrescenta que por ter ocorrido
perto do natal, os clientes adoraram e a promoção foi um sucesso.
Outro programa que a Focal 1 está criando é o programa fidelidade loja
perfeita. Neste programa o histórico de compras do varejo é considerado para
estabelecer uma meta de compras e alguns itens prioritários. Desta forma, é
projetado um crescimento saudável das vendas tanto da distribuidora quanto do
varejo.
A proposta realizada pela distribuidora Distri. 5 foi de realizar compras
durante três meses que totalizassem um mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00). Caso
esta meta seja atendida, o varejo recebe um cartão de débito com o valor de
trezentos reais. Isto representa uma redução de custo de aquisição de mercadorias
de vinte por cento (20%). Além disto, o vendedor da Distri. 5 irá auxiliar o varejo
quanto à exposição dos produtos, mix de produtos mais vendidos e estratégias de
venda.
O fato da empresa focal observar a necessidade de transferir promoções,
mostra que ela compreende a necessidade de firmar parcerias com o varejo e assim
alavancar as vendas para toda a cadeia de suprimentos. Conforme os autores

78

Loikkanen e Spens (2015) a formação de parcerias com o varejista traz benefícios
para todos os elos da cadeia de suprimentos. Enquanto que o varejista reduz os
custos com estoque, melhora disponibilidade de produtos, reduz a necessidade de
trocas de mercadorias; as cadeias de suprimentos além de aumentam sua
visibilidade, eficiência e vendas no varejo, elas aprimoram o seu atendimento ao
consumidor final (LOIKKANEN; SPENS, 2015). Entretanto, segundo Småros (2007)
estes benéficos só são adquiridos se as empresas possuírem objetivos em comum e
necessitarem da colaboração uma das outras, caso contrário, elas não dariam a
atenção necessária a continuidade das parcerias.
A parceria colaborativa existente entre a empresa focal e suas distribuidoras
foi avaliada positivamente tanto pelo Distri. 5, quanto pelo Distri. 6. Segundo o
entrevistado do Distri. 6, a parceria que as duas empresas possuem é muito
próxima, onde a Focal 1 fornece todo o auxílio necessário para realizar as vendas.
Segundo o entrevistado 4:
“Nós não trabalhamos com muitos itens, então, dificilmente nós temos
problema com algum produto que esteja sobrando em estoque. Mas se
isto ocorrer, nós fazemos alguma ação para eliminar este produto. Neste
caso, a Focal 1 nos envia uma verba e nós centralizamos ela neste item
específico. Eles nós ajudam a tirar os produtos de estoque e fazer alguma
ação, em algum item que temos um estoque maior. Além disto, tem toda a
parte de incentivo de venda e premiação de clientes que nós ajudam a
alavancar as vendas.” (Entrevistado 4)
O entrevistado da distribuidora Distri. 5 confirma e complementa esta
proximidade da parceria existente entre a Focal 1 e a distribuidora. Para ele, esta
proximidade é vista como essencial para garantir com que o produto chegue
adequadamente ao consumidor final. Ou seja, não existe uma submissão ou
dependência da distribuidora com a empresa focal, pois ambas as empresas sabem
que dependem uma da outra para atingirem seu objetivo em comum, vender
produtos da empresa Focal 1 ao consumidor final.
“A Focal 1 é a fábrica. Esta parceria tem que ser muito aberta e boa para
ambas as partes. Pois como ela é a fabrica e nós o distribuidor, se não
houver uma parceria aberta, um enlace entre as duas empresas, o
produto não vai chegar no consumidor final. A Focal 1 depende da Distri.
5 e das outras distribuidoras que ela possui dentro do Brasil todo, para
que o produto dela chegue no consumidor final. Onde este consumidor
final não é o varejista, e sim o shopper, ou seja, é quem vai passar no
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mercado, no caixa, e fazer a compra do produto para consumo. Esta
parceria tem que funcionar de uma forma aberta e clara para que ambas
as empresas se comprometam com o essencial, distribuição, para que o
nosso produto Focal 1 chegue ao shopper.” (Entrevistado 5)
Esta visão apresentada pelo entrevistado da distribuidora Distri. 5 sobre o tipo
de parceria que eles possuem com a Focal 1 foi observada por vários autores.
Segundo Ponte et al.(2016) e Rahman (2002a), todas as decisões tomadas devem
considerar a necessidade e capacidade de todos os elos da cadeia de suprimentos,
para que sejam eficientes. Ou seja, se a empresa focal deseja aumentar suas
vendas, ela deve estruturar e criar mecanismos para alavancar as vendas dos outros
elos. Caso contrário, o seu objetivo não será conquistado, pois o produto pode não
chegar no consumidor final. Sendo assim, as decisões estratégicas tomadas, devem
considerar desde fornecedores até os pontos de venda ao cliente final (CARLINI,
2002).
Além disto, a aplicação do processo VMI foi bem vista por ambas as
distribuidoras. Segundo o entrevistado da Distri. 5, a Focal 1 vem desenvolvendo na
distribuidora o mesmo trabalho que a distribuidora tenta realizar de forma indireta no
varejista.
“Como distribuidor, quando nós chegamos no ponto de venda nós
cuidamos de tudo para o cliente, cuidamos do pedido e da estocagem. As
vezes cuidamos do estoque dos clientes, para não ter muito produto, ou
rupturas, cuidamos da validade dos produtos e realizamos trocas no caso
de avaria. Tudo isto é realizado em clientes que tem nosso expositor e
são atendidos pelos nossos vendedores. Cuidamos de tudo para que não
ocorra nada de excepcional, que sobre produto, muito menos que falte. É
isto que está sendo implementado na distribuidora pela Focal 1, através
do VMI. Este programa está sendo muito positivo.” (Entrevistado 5)
Este comprometimento do vendedor da distribuidora Distri. 5 é observado
positivamente pelo varejista. No varejo analisado, existem expositores nos
checkouts da Distri. 5. Sendo assim, toda vez que o vendedor vem, ele organiza os
produtos, abastece o expositor, verifica os itens faltantes e faz uma sugestão de
compra, informa o comprador quanto as promoções vigentes e lançamentos.
Quanto algum item possui validade baixa ele é trocado por outro de maior
validade. Segundo o vendedor, este item de menor validade será colocado em outro
ponto de venda, que possui um giro maior. Desta forma, se evita que produto venha
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a vencer e ter que ser descartado. Este processo só é possível, pois o vendedor do
Distri. 5 possui os produtos à pronta entrega. Ou seja, o vendedor também realiza o
papel do entregador.
5.1.2 Observações da Empresa Focal 1 e suas Distribuidoras
Durante o período de observações no varejo, verificou-se que um atacado
muitas vezes possuía melhores preços do que a distribuidora Distri. 6, sendo que
esta diferença chegava a R$ 0,83 centavos em um produto de alto giro, o que
correspondia a 14,4%. O mesmo foi constatado com a distribuidora Distri. 5 em
outros produtos.
Quando o vendedor do atacado foi questionado sobre o motivo desta
diferença, ele revelou que o atacado possui vantagem comercial sobre a
distribuidora. O atacado exerce pressão na indústria para adquirir uma grande
quantidade de produtos por um valor pré-estabelecido por eles. Caso a indústria não
diminua este valor, a negociação poderá ser realizada com o produto da
concorrência.
Além disto, o atacado trabalha com uma linha mais variada de produtos, que
possuem margem variada. A distribuidora, por sua vez, trabalha geralmente com
toda a linha de produtos de uma única indústria. Dentre estes produtos, estão
inclusos inúmeros produtos de baixo giro, que a distribuidora é forçada a repassar
aos clientes. Desta forma, os atacados exercem um poder de barganha maior que
as distribuidoras e podem, portanto, algumas vezes, apresentar preços mais baixos
nos produtos de alto giro.
Segundo o entrevistado 1, isto ocorre pois os atacados operam com custos
mais baixos do que as distribuidoras. Geralmente o vendedor do atacado é um
vendedor RCA, ou seja, ele é representante comercial e não possui vínculo
empregatício com o Atacado. Além disto, ele trabalha com diversos produtos e não
está focado com a indústria como o distribuidor. O distribuidor além de vender os
produtos deve organizar as prateleiras, melhorar a exposição dos produtos, checar a
validade dos produtos e orientar os clientes quanto a estratégias de venda. Tudo isto
gera um custo para o distribuidor. Entretanto, a empresa focal sempre tenta fazer a
equalização da tabela de preço, mas às vezes isto não é possível devido à diferença
da margem utilizada pelos atacados.
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A Focal 1 demonstra um interesse em se aproximar do varejista. Ao decorrer
da pesquisa, várias ações de aproximação da empresa Focal 1 foi identificado. Um
deles foi a promoção “Natal sem Crise”, onde a cada compra da Distri. 5 o varejo
ganhava um cupom para concorrer a cinco mil reais. Outra ação de aproximação
realizada foi o programa “Focal 1 amigo do negócio”, onde o varejo ganhou dez reais
de bônus para o celular ao responder um quiz com cinco perguntas pelo telefone.
Estas perguntas eram relacionadas as características da loja e se o varejo adquiria
os produtos da Focal 1 somente através do Distri. 5. Depois desta promoção, o
celular que recebeu os bônus de celular passou a receber mensagens informando
promoções, tendências, novos produtos e dicas de aumentar as vendas. Os
comprovantes destas duas ações de parcerias estão ilustrados na figura 7.
Figura 7 – Ações de aproximação da Focal 1

Fonte: Elaborada pelo autor
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5.1.3 Entrevistas da Empresa Focal (Focal B) e sua Distribuidora
A empresa Focal 3 divide suas vendas em diversos canais. Estes canais de
venda são: canal de vizinhança, canal direto para empresas como o Zaffari e o
Bourbon, canal cash que é o caso dos atacados, canal farma, entre outros. Para
cada um destes canais, a Focal 3 destina alguns produtos. O canal de distribuição
que a Focal 3 atende de modo indireto através de um distribuidor é chamado de
vizinhança. Sendo assim, a demanda das produções das fabricas é realizada por
uma estimativa baseada no histórico dos últimos meses de venda de cada canal.
Baseado nesta estimativa, as distribuidoras recebem seus produtos diretamente da
Focal 3 sem exercer o poder de escolha do pedido.
“A Distri.2 gosta de trabalhar com o produto x, que é um item que eles
sempre querem muito. Só que a Focal 3 não tem capacidade de vender
toda a quantidade de produto X que a Distri. 2 gostaria de comprar dentro
do mês. Pois a gente tem uma determinada demanda que fala que para o
canal de vizinhança a Focal 3 consegue disponibilizar uma parcela X de
um determinado item. Isso é tudo baseado em estudos e estimativas, do
que o canal vendeu.” (Entrevistado 2).
Baseado no exposto, entende-se que mesmo se a distribuidora Distri. 2 queira
aumentar suas vendas através da maior comercialização de um produto de alto giro,
isto não é permitido. Isto pode estar relacionada com o tipo de contrato de parceria
realizado por ela, onde seu papel principal é alavancar as vendas dos produtos de
baixo giro no canal vizinhança. A comercialização dos produtos de alto giro deve ser
dividida entre a distribuidora e os atacados que fornecem produtos para este canal.
Entretanto, segundo o mesmo entrevistado, a Focal 3 possui um programa de
parceria com a Distri. 2, cuja finalidade é aumentar as vendas de ambas as
empresas. Segundo o entrevistado da Distri. 2, esta parceria existente entre as duas
empresas é muito próxima.
“Esta parceria é tão próxima, que a Focal 3 tem duas pessoas
contratadas por ela que atuam exclusivamente no negócio Distri. 2. Então
tem 2 pessoas que vivem este mundo Distri. 2-Focal 3, só para suprir esta
necessidade de demanda da Distri. 2 e projetar um crescimento. Então
esta parceria tem uma relação muito próxima e já vem de uma parceria de
cerca de 10 anos desenvolvendo a Distri. 2 como distribuidor Focal 3.
Então, este é um negócio que começou com 1 milhão e hoje já está na
casa dos 11 milhões/més só com a Distri. 2.” (Entrevistado 6)
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Além disto, mesmo sendo necessário um vendedor exclusivo para a
distribuição Focal 3, a Distri. 2 opera com custos reduzidos de operação. Esta
redução de custos é relacionada
“A Distri. 2 trabalha com 98% dos seus vendedores são representantes
autônomos. A gente tem uma parcela entre 2 a 5 % dos vendedores que
são vendedores CLT, estes atuam em algumas áreas mais difíceis e
menores. Também, algumas pessoas que se destacaram dentro da
empresa, que demonstraram um bom desempenho profissional, eles
acabam sendo promovidos para vendedores CLT.” (Entrevistado 6)
Para possibilitar o crescimento de ambas as empresas, a Focal 3 conta com
um programa de incentivo para distribuição de um mix de produtos e preços
considerados corretos por ela. Este mix de produtos é baseado em um estudo que
identifica o tipo de mix apropriado para cada tipo de loja com o intuito de minimizar
os problemas de sortimento de itens que não saem muito e ficam estocados. Este
programa é nomeado “Tamo Junto Focal 3”. O papel da Distri. 2 no programa é ser
responsável pela positivação deste mix nas lojas. Se isto ocorrer, ela recebe um
retorno para poder investir em preço de produtos e aumentar suas vendas, enquanto
que o lojista recebe uma remuneração por estar atendendo o programa.
O programa “Tamo Junto Focal 3” objetiva a fidelização do cliente através da
maior proximidade com os lojistas, o aperfeiçoamento da comunicação e do
relacionamento entre eles. O Banco de Eventos é a empresa responsável pela
idealização, criação e execução do programa desde 2010. Através do programa, a
empresa já conseguiu aumentar a distribuição e os espaços de exposição dos
produtos Focal 3 nas lojas, o que acelerou e consolidou as inovações da empresa.
Nos dois primeiros anos do programa, houve um grande avanço no relacionamento
com os lojistas e em sua fidelização, sendo que as lojas participantes apresentaram
um crescimento de aproximadamente 33% em seu faturamento. Em 2012, haviam
18.000 lojistas cadastrados, número que vem crescendo rapidamente, com mais de
50.000 lojas inscritas em todo o território nacional.
Atualmente a Focal 3 está investindo no canal e-commerce, através da
criação do seu site. Este site possibilitará mais uma opção de compra para o canal
de vizinhança, além das compras através dos vendedores.
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“Esta ferramenta do site é só mais uma forma de você poder fazer a tua
compra na hora que você quiser. Neste site vai ter ofertas exclusivas. Na
primeira vez que você comprar por lá, depois de se cadastrar, você vai
receber 5% de desconto. Depois a Focal 3 vai te sugerir uma lista de
compras, que geralmente tem os itens mais vendidos da tua região. Se
você escolher esta lista de compras, você vai ganhar até 12% de
descontos. Depois tem algumas promoções, que são pontuais, válidas por
um dia, onde eles vão te dar até mais 15% de desconto. Tudo isto está
bem informado no site e você vai conseguir visualizar certinho todos os
descontos e tudo mais. Esta é uma ferramenta nova que não esta em
funcionamento ainda. Acho que você já consegue se cadastrar, mas para
comprar ainda não. Ela vai entrar em funcionamento só a partir de 1 de
maio.”(Entrevistado 2).
A finalidade deste canal e-commerce é de apenas possibilitar outra
possibilidade de realização das compras. Segundo o entrevistado 2, não é de
interesse do programa substituir a presença do vendedor na lojas. Sendo assim, o
vendedor continuará realizando as visitas semanalmente e acompanhando a
disponibilidade dos produtos Focal 3, prestando sua consultoria de organização,
realizando ações para acelerar as vendas dos produtos estocadas por um período
longo e realizando as vendas. Entretanto, o vendedor também possuirá o papel de
auxiliar nas compras online e motivar a utilização desta ferramenta.
Este programa viabiliza a formação da parceria entre o lojista e empresa
focal, onde o lojista pode sim se tornar um elo da cadeia de suprimentos. Mesmo
que o lojista não transfira as informações de estoque para o elo anterior, ele poderá
ter uma confiança maior e assim, reduzir seu estoque. Isto é resultado da
possibilidade de realizar as compras a qualquer momento, com um bom preço e
adquirindo apenas algumas unidades dos produtos que ele precisa.
“A gestão de estoque, a Focal 3 não tem como fazer. Entretanto, quando
algum varejista tem algum produto estocado que eles não vendem, o
vendedor esta instruído a fazer alguma ação, colocar um ponto extra na
loja ou realizar um rebaixo de preço para tentar vende-lo. Pois, não é
interessante, nem para o vendedor, nem para a Focal 3 que o varejo fique
com um produto estocado, podendo ter comprado outros itens.”
(Entrevistado 2).
Entretanto, segundo o entrevistado da distribuidora Distri. 2, além de realizar
rebaixos de preço, a empresa conta com promotores em lojas parceiras. A função
destes promotores é de obter informações para evitar rupturas e aumentar as
vendas. Isto está de acordo com Småros (2005) que ressalta que o acesso a dados
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de venda mesmo que de um único cliente importante pode ser muito valioso no
gerenciamento das rupturas.
“Dentro de um painel de cerca 1000 lojas que a Distri. 2 atua com a Focal
3 e com um cliente parceiro, umas 400 a 500 lojas possuem promotores
circulando e realizando esta leitura de ruptura de gôndola diariamente.
Eles acompanham o preço de venda, como estão as inovações. Então
diariamente a Focal 3 está sendo informada sobre esta situação. Então é
feito um acompanhamento nas lojas maiores e mais parceiras, onde nós
mantemos uma campanha de parceria e fidelidade.” (Entrevistado 6)
Sendo assim, a formação de parcerias com a Focal 3 pode ser realizada
através de ações conjuntas destinadas a alavancagem de vendas. Pois, conforme
exposto pelo entrevistado, a Focal 3 não tem condições de realizar a gestão de
estoque do varejista. Entretanto, esta gestão poderia ser realizada pelo distribuidor
que possui um porte menor de empresa e possui o varejista como seu cliente direto.

5.1.4 Observações Empresa Focal 3 e sua Distribuidora
Durante o período de observações, a Focal 3 ligou para analisar o
atendimento da distribuidora Distri. 2 quanto ao programa “Tamo Junto Focal 3”. A
pesquisa possuía três perguntas. Uma questionava a forma de aquisição dos
produtos Focal 3 através do programa sendo as alternativas: por telefone ou pela
distribuidora. Como a resposta foi pela distribuidora, a segunda pergunta foi a
respeito do repasse de benefício da categoria em que o mercado se encontra, se era
através do desconto de 15% na nota, bonificação de produtos ou se isto era
desconhecido. A resposta fornecida foi que a empresa desconhecia a forma de
repasse de benefícios. Por último, foi questionado o interesse do estabelecimento
em fazer as compras através do site da empresa, com os devidos descontos da
categoria. A resposta para esta pergunta foi que havia interesse, pois algumas vezes
a distribuidora não possui estoque dos produtos solicitados. Ao fim da entrevista, a
atendente informou que em breve a Focal 3 entraria em contato com novidades.
Depois de alguns meses, a novidade foi a possibilidade de compras através do site.
Estas perguntas levam a crer que existe interesse por parte da indústria
quanto ao melhor atendimento, formação de parcerias e compras on-line. Além
disto, isto mostra que a Focal 3 pode não possui controle suficiente do repasse de
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benefícios oferecidos por ela para a fidelização de clientes de médio e pequeno
porte.
O varejo em estudo realizou uma compra através do site disponibilizado pela
Focal 3 e comprovou a eficiência deste novo sistema de compras. Depois de ser
alertado pelo vendedor da oferta do produto x no site e da liberação de um prazo
maior de pagamento, o varejo decidiu efetuar a compra. Por se tratar da primeira
compra, o vendedor forneceu todo o auxilio necessário para realizar o pedido e
conquistar o desconto de primeira compra. Entretanto, o pedido apenas foi realizado
às 19:35 de quinta-feira. Surpreendentemente, o pedido foi recebido na sexta feita,
no momento em que o estabelecimento abriu, ou seja, às oito horas da manhã. Isto
mostra a eficiência e sincronização do site com o sistema de logística utilizado pela
distribuidora Distri. 2.
No dia 22 de maio, o varejo analisado recebeu via correio o seu cartão
fidelidade Focal 3. A correspondência ilustrada na figura 8 informa que o varejo
agora é cliente VIP Focal 3 e ressalta que “ VIP é sinônimo de exclusividade.”.
Através deste cartão, a Focal 3 realça seu interesse em fazer parcerias com os
varejistas atendidos de forma indireta por ela e incentiva a compra de produtos
exclusivamente através de sua distribuidora autorizada.
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Figura 8 – Correspondência Focal 3

Fonte: Elaborada pelo autor

Segundo o entrevistado da Distri. 2, a Focal 3 possui o projeto mais
abrangente de parceria com o varejista do Brasil. Segundo ele, o corte do pedido via
tablete, ou vendedor é as 19 horas. Entretanto, como sistema está todo entregado, o
pedido via site passa direto sem corte. Além disto, os preços que eles estão
praticando no site é algo inovador e nunca visto na história da Focal 3 Brasil, onde a
empresa teve um investimento tão alto de desconto para o supermercadista.
5.1.5 Entrevistas da Empresa Focal 4 e sua Distribuidora
A Distri.1, dentro da região sul do Brasil, é o maior distribuidor da Focal 4.
Esta parceria é basicamente formada pela aquisição de mercadorias com preço
diferenciado e muito competitivo no mercado. Diferentemente das outras
distribuidoras analisadas nesta monografia, a Distri.1 possui controle sobre seus
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pedidos. Além disto, esta parceria de distribuição não conta com a necessidade de
vendedor exclusivo para os produtos da empresa focal.
A Distri.1 consegue um preço muito competitivo, pois possui um bom capital
de compra, conseguindo uma boa condição de pagamento, com desconto por prazo
reduzido. Além disto, o frete utilizado é do tipo FOB, ou seja, o frete é
responsabilidade do destinatário. Este modelo de frete é utilizado, pois devido ao
porte e quantidade de fretes utilizados pela Distri.1, ela consegue o melhor preço de
transporte. Sendo assim, a Distri.1 busca diretamente os produtos na empresa focal.
A Focal 4, por sua vez, disponibiliza um vendedor exclusivo para atender a
Distri.1. Este vendedor é responsável por fornecer todo o suporte necessário e
verificar diariamente o estoque e sua posição na empresa. Desta forma, segundo o
entrevistado, dificilmente ocorrem rupturas, a não ser que estas sejam da própria
indústria.
A Distri.1 já foi distribuidora da Focal 3, entretanto, esta parceria foi rompida
devido a falta de simetria entre as empresas. O entrevistado da Distri.1, explicou o
motivo deste rompimento:
“Quando você assume um projeto de ser distribuidor, você é nada mais
que uma engrenagem para a indústria. A fábrica tem um modo definido de
trabalhar e ela tenta colocar esta forma dentro do distribuidor, mas nem
sempre isto é possível. Sendo assim, às vezes, o distribuidor possui um
trabalho diferente, um controle de vendas e positivação diferente da
indústria. Desta forma isso ocasiona uma ruptura na estratégica entre as
duas empresas. Isto seja em colocação de produtos, aprovação de mix e
lançamentos de produtos. Hoje a Distri.1 trabalha com a Focal 3 e muito
forte, mas não no programa de distribuição. Vendemos os produtos Focal
3, mas não somos responsáveis por uma meta de positivação, de mix e
lançamento. Eles lançam um produto e eu não necessariamente sou
obrigado a cadastrar este produto. É claro, que eu sei que eu possuo um
preço diferente do distribuidor.” (Entrevistado 3)
A Distri.1 é muito forte quando o assunto é distribuição. Quanto à questão de
suprimento, hoje ela é a maior do Rio grande do sul, pois a empresa possui entregas
praticamente diárias e com um lead time baixo. Além disto, devido ao seu alto poder
de compras, deferente dos pequenos distribuidores, ela tem um estoque que
possibilita que o repasse de preço da fábrica demora a ser transferido para os
varejistas. Desta forma, ela possui uma constância de preços.
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Desta forma, a Distri.1 é favorável à formação de parcerias, pois ela possuiu
uma constância de preços e um lead time de entrega baixo. Isto faz com que o
varejista não precise ter um estoque muito grande, pois a Distri.1 tem condições de
fazer este ressuprimento rápido e com uma constância de preços. Estes são fatores
muito favoráveis à criação de parcerias colaborativas com os varejistas, pois
segundo Aviv (2007) o seu resultado depende também da capacidade de
ressuprimento e resposta as variações de demanda.
5.1.5 Observações da Empresa Focal 4 e sua Distribuidora
A Focal 4, embora não entrevistada, apresenta indícios de ser uma cadeia de
suprimentos apenas focada no primeiro elo à jusante. Ou seja, a empresa focal, até
o momento apenas está interessada em repassar seus produtos com um preço
reduzido a sua distribuidora. O papel de sua distribuidora é de apenas repassar
estes valores e de garantir uma distribuição adequada.
A Focal 4, não demonstra um interesse em realizar promoções conjuntas ou
de interferir no varejo para introduzir toda a sua linha de produção. Isto foi concluído,
pois a empresa focal não exige um vendedor exclusivo para a sua marca. Além
disto, o vendedor da Distri.1 não é responsável por checar a presença dos itens da
marca no varejo e sugerir a introdução de produtos novos. O atendimento do
vendedor prioriza os produtos em promoção, indiferente da marca. Desta forma, o
produto da concorrência pode ser oferecido ao invés dos produtos Ypê. Entretanto, a
Distri.1 possui um valor mais acessível de toda a linha da Focal 4.
5.1.6 Observações Empresa Focal 2 e suas Distribuidoras
A empresa Focal 2 demonstra ter uma cadeia de suprimentos fechada e
rigorosa sem se preocupar com o varejista. Nota-se constantemente no varejo
estudado, que várias empresas possuem preços similares ou menores que os das
distribuidoras. Entretanto, no final do mês, geralmente a distribuidora Distri. 3
apresenta promoções de queima de estoque. Devido a esta inconstância de preços,
juntamente com a falta de auxílio dos vendedores quanto aos produtos da marca, é
possível verificar a falta de parceria com o lojista.
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Durante o período de estudo, observou-se que houve uma reestruturação da
distribuição da Focal 2. Inicialmente, os produtos Focal 2 possuíam apenas como
distribuidora autorizada para o varejo em estudo a distribuidora Distri. 4. Entretanto,
a empresa Distri. 3 foi autorizada a distribuir a marca Focal 2. Notou-se que esta
reestruturação causou um descontentamento do vendedor da distribuidora Distri. 4.
Segundo ele, a distribuidora Distri. 4 perdeu a distribuição de vários produtos de alto
giro para a Distri. 3 e devido a isto, eles estavam enfrentando muita dificuldade em
atingir suas metas de venda. Considerando este relato, pode-se concluir que ao
invés de reestruturar as vendas da distribuidora atual, a Focal 2 optou em aumentar
suas vendas através da substituição parcial da distribuidora. Além disto, é possível
observar a falta de parceria entre a empresa focal e sua distribuidora inicial.
5.1.7 Parecer Geral das Cadeias de Suprimentos
A pesquisa mostrou que as empresas focais analisadas atuam distintamente.
Enquanto que as empresas focais Focal 2 e Focal 4 não demostram atividades de
inclusão do varejo como um elo ativo em sua cadeia, enquanto que, a Focal 3 e a
Focal 1 estão desenvolvendo programas de fidelização do varejo. Entretanto, a
Focal 4 apresenta uma constância de preços baixos, que por si só pode fidelizar o
cliente. O quadro 6 sumariza o comportamento das cadeias de suprimento.
A diferença existente entre as cadeias de suprimentos, presente no quadro 6,
pode estar vinculada a sua origem e tempo de atuação no mercado brasileiro. A
Focal 4 é uma empresa brasileira e, portanto, pode apresentar um comportamento
simplificado de cadeia de suprimentos, sem exigir vendedor exclusivo para
assegurar que toda a linha da empresa seja vendida, por ser brasileira e não
apresentar conhecimento internacional de cadeia de suprimentos. Desta forma, ela
se foca apenas em custos.
A Focal 2, por sua vez, está a pouco tempo, cerca de 29 anos atuando no
mercado brasileiro. Desta forma, devido a sua origem Americana e de estar atuando
a pouco tempo no mercado brasileiro, a empresa ainda não se adaptou a formação
prática de parcerias colaborativas com suas distribuidoras. Sendo assim, a empresa
demostra ser exigente quanto ao cumprimento das metas que estabeleceu, sem se
preocupar em desenvolver o distribuidor e fidelizar o varejista.

91

Quadro 9 - Resumo das Cadeias de Suprimento
Focal 1
Tempo de

Focal 3

Focal 2

Focal 4

104 anos

85 anos

29 anos

67 anos

Americana

Britânica

Americana

Brasileira

...uma extensão da empresa.

...uma forma de fidelizar o cliente com sua

...um

...um

marca e um atendimento diferenciado.

de vendas.

vendas.

•

•

•

atuação no
Brasil
Origem
Distribuidor é
considerado..
Obrigações do

•

Atender

exclusivamente

a marca da

empresa focal;

distribuidor

Atender exclusivamente a marca da

alavancador

Atender

da marca;

Organizar as prateleiras do varejo;

a

•

Orientar o varejo quanto a melhor forma

•

Orientar o varejo quanto a melhor forma

empresa focal;

quantidade;
•

Ser um contato direto do varejo com a

•

empresa focal;
•

Transferir benefícios e promoções da

•

•

Reduzir estoque do varejo através da

Transferir benefícios e promoções da

empresa focal.

validade

dos

produtos

e

Realizar ações com o varejo com o
intuito de aumentar as vendas de um

Realizar ações com o varejo com o intuito

item estocado há algum tempo;

estocado há algum tempo
•

promoções da

Verificar

Trocar de mercadorias vencidas.

•

Trocar de mercadorias vencidas.

•

Transferir

quantidade;

constância de preços.

de aumentar as vendas de um item

da

Introduzir novos produtos em pequena

qualidade das embalagens;
•

marca

benefícios

empresa focal;

empresa focal;
•

•

de expor os produtos;
•

custo

reduzido dos produtos

•

Introduzir novos produtos em pequena

um

exclusivamente

Organizar as prateleiras do varejo;

•

Apresentar

de

empresa focal;

•

de expor os produtos;

alavancador

e

Reduzir

estoque

do

varejo

através

da

constância de preços;
•

Trocar de mercadorias
vencidas.
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Focal 1

Focal 3

Estoque do

A empresa focal está implementando o

A empresa focal encaminha os produtos

distribuidor

controle total do estoque do distribuidor

para a distribuidora baseado na estimativa

compra dos produtos através

através do VMI e acesso a todas as

de venda da região para cada canal de

de um pedido realizado por

informações de vendas.

venda.

ela, e cujo frete é de sua

Além

representantes

disto,

ela

atuando

Focal 2

possui
dentro

Focal 4

Não informado

A

2
da

distribuidora

realiza

responsabilidade.

distribuidora.

disto,

ela

dentro

Além

possui

representante
da

a

um

atuando
distribuidora

responsável por controlar o
estoque e evitar rupturas.

Previsão da

Utiliza o site que faz mineração dos dados de

Utiliza uma série de dados anteriores, além

demanda

venda dos distribuidores através do Big Data

dos dados fornecidos pelos promotores para

para prever sua demanda.

prever sua demanda.

Elabora promoções e ações para fidelizar o

Programa de Fidelização “Tamo Junto Focal

Promoções

varejo.

3”.

queima de estoque

Relação com o
varejo

Não informado

Não informado

de

Constância

de

preços

e

entrega rápida.

no final do mês.

Prazo de

A distribuidora Distri. 5 realiza a entrega

A entrega ocorre em um período de

A

entrega dos

imediata do produto, no momento do pedido. A

aproximadamente 24 horas.

em um período de

período

aproximadamente 4

aproximadamente 24 horas.

pedidos

distribuidora

Distri.

6

demora

aproximadamente 4 dias úteis.

entrega

dias úteis.

Fonte: Elaborada pelo autor.

ocorre

A entrega ocorre em um
de
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A Focal 3 e a Focal 1, mesmo possuindo origens distintas, estão atuando a
mais tempo no mercado brasileiro. Desta forma, elas já perceberam a necessidade
de desenvolver os seus distribuidores e fidelizar seus clientes. Consequentemente
estas empresas apresentam um relacionamento mais próximo com seus
distribuidores e varejistas considerados parceiros.
Ademais, a pesquisa mostrou que existe um interesse das empresas focais
analisadas em desenvolver e aperfeiçoar seus distribuidores com o intuito de
aumentar o faturamento de ambas às empresas. Isto pode ser comprovado com o
fato de todas as empresas entrevistadas apresentarem pelo menos um funcionário
da empresa focal atuando dentro das distribuidoras. A principal função deste
funcionário é de acompanhar as vendas dos produtos e se certificar do atendimento
da demanda.
No caso de distribuidoras menores, a empresa focal demostra uma atuação
mais agressiva. Neste caso, além da certificação do atendimento da demanda,
existe a reestruturação da distribuidora para que esta possa atender a política, os
objetivos e a estratégia da empresa focal. Quando a distribuidora já está consolidada
e possui uma forte atuação no mercado, no caso da Distri.1, esta estruturação não é
necessária. Desta forma, a parceria entre Distri.1 e as empresas focais ocorre
basicamente através do repasse de preços, visto que a Distri.1 é distribuidora da
Focal 4 e atua fortemente com a Focal 3 e a Focal 1.
Tanto a empresa focal Focal 3, quanto a Focal 1 demonstraram, nas
entrevistas, uma preocupação em evitar que o varejista fique com algum produto
estocado que não consiga vender. Neste caso, a instrução dada aos seus
distribuidores e vendedores é da realização de ações de rebaixo de preço e
promoções no varejo, para estimular a venda deste produto. Além disto, os
vendedores também são responsáveis pela organização dos produtos da marca.
Ainda, é função dos vendedores se certificar da disponibilidade dos produtos, sua
disposição adequada nas gôndolas e conservação da embalagem e validade dos
produtos.
Nesta etapa, observou-se também que na maioria das vezes a distribuição
conta com um vendedor exclusivo para as vendas dos produtos da empresa focal.
Isso ocorre, para que o vendedor possa se concentrar em toda a linha que a
empresa possui, inclusive os produtos de baixo giro. Isto é visto como essencial,
pois muitas vezes, o varejo desconhece a falta de algum item ou tem receio de
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introduzir novos produtos. Além do vendedor exclusivo, a entrega também é
realizada separadamente. Dentre as empresas analisadas, apenas a empresa focal
Focal 4, possui o mesmo vendedor e entrega para produtos da distribuição e do
atacado.
Entretanto, no decorrer da pesquisa algumas modificações neste processo de
venda e entrega exclusiva para a distribuição foram verificadas. Das três empresas,
Focal 3, Focal 2 e Focal 1 que realizavam esta prática, apenas a Focal 3 a manteve.
Tanto a Focal 2 quanto a Focal 1, passaram a ter as entregas de vendas da
distribuição, junto com as do atacado. Entretanto, as empresas continuam com um
vendedor exclusivo.
Depois da verificação da possibilidade de formação de parcerias entre
empresa focal, distribuidor e varejista, foi necessário estudar o varejo. Ou seja, foi
necessário estruturar o varejo de médio porte para que o mesmo possa realizar este
tipo de parceria. O varejo foi analisado através de uma pesquisa ação com o intuito
de identificar e resolver todas as causas básicas dos problemas existentes. Sendo
assim, foi aplicado o Processo de Pensamento da Teoria das Restrições junto aos
empresários (proprietários) e todos os empregados de um varejo de médio porte.
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6 APLICAÇÃO DO PROCESSO DE PENSAMENTO
A coleta de dados da pesquisa no varejo ocorreu através da aplicação de
entrevistas e das observações in loco. Através da análise dos resultados das
entrevistas foi possível dar continuidade a pesquisa ação e realizar a aplicação das
cinco ferramentas do Processo de Pensamento da TOC.
Como visto no item 2.2.1 desta monografia, o Processo de Pensamento é
composto por cinco ferramentas analíticas formais que buscam responder três
perguntas fundamentais de qualquer processo decisório. Estas perguntas são: “O
que mudar?”, ”Para o que mudar?” e “Como mudar?”. Cada uma desta perguntas
será desenvolvida nos tópicos seguintes.
6.1 O QUE MUDAR?
A etapa do Processo de Pensamento da TOC “O que mudar?” consiste na
construção e validação da Árvore da Realidade Atual (ARA). Nesta etapa serão
abordados a construção da ARA, sua leitura, validação e identificação das causas
básicas.
6.1.1 Construção da ARA
Através dos dados coletados no item 2 das entrevistas, referente aos
problemas que a empresa possui, foi elaborado o primeiro passo da construção da
ARA. Esta etapa consistiu na formação da lista de problemas que a empresa possui.
Para a criação da ARA, todos os problemas listados tiveram primeiramente a
linguagem informal transferida para a formal. Este procedimento foi sugerido por
Thiollent (2011), pois os participantes conhecem os problemas das situações nas
quais vivem e o relatam em detalhes, porém cheio de crenças. Depois da remoção
dos problemas repetidos, eles foram classificados e ordenados por grupos de acordo
com sua origem. Os grupos criados foram: (I) gerencial, (II) reposição de produtos,
(III) compras, (IV) ambiente de trabalho, (V) controle de estoque e (VI) outros. Desta
forma, foi possível criar a lista de efeitos indesejados para a criação da ARA que se
encontra no quadro 10.
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Quadro 10- Efeitos indesejados
Efeitos indesejados
•

Tempo excessivo para a realização das compras

•

Os proprietários não possuem suporte dos fornecedores para realizar boas promoções

Grupo 1

•

Os proprietários não planejam com antecedência as promoções

Gerencial

•

Os proprietários não negociam as condições de compras impostas pelos fornecedores

•

Os proprietários realizam compras maiores para evitar compras semanais

•

Os proprietários não confiam no trabalho dos funcionários sem supervisão

•

Falta de produtos nas prateleiras

Grupo 2

•

Mistura de produtos na prateleira

Reposição de

•

Falta de organização das prateleiras

Produtos

•

Desconhecimento de produtos em estoque

•

Desorganização do estoque

•

Compra de produtos em excesso

•

Produtos vencidos

•

Muitos produtos para organizar

•

Lixo em local impróprio

•

Setor desorganizado

•

Falta de limpeza

•

Desorganização pessoal

•

Atendimento lento

•

Falta de cronograma de folgas

•

Falta de cobrança do cumprimento do horário

•

Falta de atenção

•

Falta de cronograma

•

Falta de combos de venda e encarte de promoções

•

Conflitos dentro do setor

•

Falta de controle sobre item vendido

•

Leitor de códigos de barra nem sempre detecta e registra o código

Grupo 3
Compras

Grupo 4

Ambiente de
Trabalho

•

Produtos não cadastrados

Grupo 5

•

Produtos cadastrados incorretamente

Controle de

•

Sistema não é utilizado de maneira completa

Estoque

•

Falta de procedimento para troca de mercadorias

•

Falta de controle de produtos utilizados pelos setores

•

Falta de controle de produtos vencidos

•

Pesagem incorreta

•

Funcionários mandam uns nos outros

•

Balança para frutas e verduras no caixa

•

Clientes querem fazer crediário mesmo sabendo que o estabelecimento não oferece

Grupo 5

esta opção

Outros
•

Organizar o layout do açougue para possibilitar a utilização das duas serras

•

Falta de ralo na câmera fria grande

97
•

Algumas tomadas em local impróprio

•

Falta de veículo especifico para o mercado

•

Pagamento dos salários em dinheiro vivo

•

Falta de cadeira no caixa e cadastramento

•

Funcionário quer fazer coisas mais lucrativas ao invés de limpar e organizar seu
ambiente de trabalho

•

Falta de atendimento padrão aos clientes

•

Falta de comunicação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Depois da listagem e tradução dos problemas apontados nas entrevistas, os
dados foram analisados quanto a sua semelhança e a ARA foi elaborada.
Entretanto, os itens colocados na classificação “Outros” foram desconsiderados.
Esta ação foi tomada, pois estes problemas foram considerados muito específicos
ou relacionados apenas a forma com que o trabalho é prestado no mercado. Mesmo
que eles estejam relacionados aos outros problemas da empresa, o peso de suas
consequências foi considerado pequeno ou irrelevante ao propósito desta pesquisa.
Entretanto, eles serão considerados para a realização de melhorias no local de
trabalho.
Para facilitar a leitura e compreensão da ARA (Apêndice A) os grupos dos
efeitos indesejados foram numerados segundo uma lógica estabelecida pelo autor.
Além disto, estes grupos foram identificados com cores diferentes.
6.1.2 Validação da ARA
A validação da ARA ocorreu através da leitura da ARA para os funcionários do
varejo em uma reunião individual. Nesta reunião, a relação causa e efeito da ARA foi
exposta e cada funcionário pode dar sua opinião e incluir ou excluir algum efeito
indesejável. Durante a reunião também foram esclarecidas dúvidas a respeito da
ferramenta.
A apresentação e leitura da ARA para os funcionário apresentou uma boa
aceitação e compreensão. Além disto, não houve contestações sobre o conteúdo da
ARA, adição ou exclusão de efeitos indesejados. Sendo assim, a ARA foi validada e
não sofreu mais alterações.
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6.1.3 Apresentação Detalhada da ARA
Neste tópico será realizado a apresentação da ARA. A seção foi organizada
através da ordem dos grupos. O grupo 1 “Gerencial” iniciará a discussão da ARA,
que será finalizada com o grupo 5 “Controle de Estoque”.
6.1.3.1 Grupo 1- Gerencial
No grupo 1 serão abordados todos os efeitos indesejados relacionados a área
gerencial do varejo. Os problemas do gerenciamento do estabelecimento estão
relacionados com a falta de equilíbrio dos trabalhos operacionais e gerencias
realizados pelos proprietários. Desta forma, eles não possuem tempo para planejar a
estratégia da empresa (1.8).
Os proprietários não tem tempo para planejar a estratégia da empresa. Isso é
resultante do tempo dedicado a realização de trabalhos operacionais e de
supervisão (1.5). Isto ocorre, pois o trabalho dos funcionários sem supervisão possui
um rendimento menor (1.1). Consequentemente, os proprietários não confiam no
trabalho dos funcionários sem supervisão (1.3).
Outro fator que contribui para o aumento do trabalho operacional dos
proprietários é a realização das compras. Os proprietários precisam de muito tempo
para realizar as compras manualmente e através da observação de produtos nas
prateleiras e em estoque (1.4). As compras são realizadas desta maneira, pois as
informações do estoque dos produtos não são precisas (1.2). A realização das
compras manualmente (1.4) também é responsável por pedidos maiores e menos
frequentes. Para se evitar a utilização de um tempo excessivo durante as compras
manuais, os proprietários realizam compras maiores evitando assim, a compra
semanal (1.7). Entretanto, devido a falta de informação da demanda dos produtos
(1.6) e da frequência menor dos pedidos, há uma probabilidade maior de que nem
todos os produtos necessários sejam comprados (1.9). Consequentemente, poderá
haver a compra em excesso de alguns produtos (3.2) e a falta de outros (2.9). A
figura 9 ilustra os efeitos indesejados deste grupo, que possui coloração laranja,
alocados na ARA.
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Figura 9 – Imagens dos efeitos indesejados do grupo 1 - Ruptura da ARA

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Como pode ser visto na figura 9, além do excesso de tempo utilizado nas
compras manualmente, estas estão sujeitas a erros. Como as compras partem da
visualização de produtos que não estão perfeitamente organizados, podem ocorrer
tanto a compra em excesso, quanto a falta de produtos. Ainda, pode ocorrer a
diminuição do faturamento. Isso é resultante da falta de cotação dos produtos
vendidos por várias empresas. Quando a falta de um produto é verificada
juntamente com o vendedor, este fornece o seu custo, desde que o produto esteja
dentro da margem das compras anteriores, o produto é comprado sem a realização
das cotações com os outros fornecedores. Entretanto, isto não significa que este
seja o melhor custo de aquisição do produto.
Devido ao fato dos proprietários utilizarem grande parte do seu tempo com
trabalhos operacionais, eles não conseguem planejar a estratégia da empresa.
Sendo assim, os proprietários não negociam as condições de compras impostas
pelos fornecedores (1.10). Se as condições de compra não são negociadas, elas
são aceitas (1.11). Se as condições de venda dos fornecedores são aceitas (1.11),
ou o varejo acaba pagando mais caro pelos produtos (1.14), ou os proprietários
acabam comprando produtos em excesso (1.13).
Além disto, os proprietários não possuem tempo disponível para planejar suas
promoções (1.15). Eles também não negociam estratégias conjuntas com os
fornecedores para aumentar as vendas, como, por exemplo por meio de encartes de
promoções (3.2). Sendo assim, os proprietários não possuem suporte dos
fornecedores para realizarem boas promoções (1.16). A falta de suporte por parte
dos fornecedores para realizar promoções conjuntas e a falta de planejamento
antecipado das promoções, levam o varejo a não possuir encarte de promoções
(1.17). Sem encarte de promoções, os clientes não são informados sobre as
promoções vigentes. Se os clientes não são informados das promoções do varejista
(1.18), mas são informados das promoções da concorrência (1.19), eles acabam
comprando seus produtos na concorrência (1.20). Em reflexo, a demanda de
produtos do varejo diminui (1.21) e consequentemente, seu faturamento (1.22).
6.1.3.2 Grupo 2- Reposição de Produtos
Este grupo está relacionado com os efeitos indesejados da reposição de
produtos. O principal problema contido neste grupo é a falta de produto nas
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gôndolas do supermercado. Esta falta de produtos na prateleira resulta na
diminuição da oportunidade de venda (3.13). O efeito indesejável da falta de
produtos nas prateleiras (2.9) é originado por dois motivos. Um motivo é a falta do
produto no estabelecimento ocasionada pela maior probabilidade de erro da
realização manual de compras (1.9). O outro motivo é referente a falta de reposição
de produtos na prateleira que estão disponíveis em estoque (2.7). A figura 10 possui
a representação do grupo 2 , de coloração roxa, na ARA.
Figura 10 – Imagens dos efeitos indesejados do grupo 2 - Reposição da ARA

Fonte: Elaborada pelo autor.

Devido ao esquecimento de produtos em estoque resultantes da dificuldade
de localizar eles (3.9) não há o conhecimento dos produtos que estão disponíveis
para reposição (2.4). A falta de precisão do controle de estoque (5.25) também é
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responsável por este efeito indesejável. Se não há o conhecimento dos produtos
disponíveis em estoque, então, há a falta de reposição destes produtos (2.7). Esta
falta de reposição de produtos nas prateleiras, juntamente com o desconhecimento
do estoque de produtos (2.4), resultam em uma nova compra sem necessidade
(2.8).
Com o intuito de deixar as prateleiras com um uma boa aparência, todo o
espaço observado nas prateleiras é ocupado com os produtos encontrados em
estoque (2.3). Sendo assim, as prateleiras são mantidas sempre muito cheias (2.5).
Além disto, devido a falta de atenção e coordenação dos supridores, ocorre uma
mistura de produtos (3.5). As prateleiras muito cheias (2.5) juntamente com a
mistura de produtos nas prateleiras (3.5) tornam difícil a visualização da
necessidade de reposição de produtos (2.6). Se há necessidade de reposição do
produto não é identificada facilmente (2.6) em conjunto com o desconhecimento dos
produtos em estoque (2.4), então há a falta de reposição de produtos em estoque.
O estoque do varejo não apresenta local definido para cada produto (2.1).
Esta falta de local definido resulta na desorganização do estoque. A desorganização
do estoque (2.2) dificulta a localização dos produtos em estoque. Desta forma, não
há o conhecimento dos produtos em estoque. Consequentemente, quando espaços
vagos são observados na prateleira, nem sempre ocorre a reposição do item faltante
e disponível em estoque. O abastecimento deste espaço na prateleira é ocupado
com qualquer produto que os funcionários encontram no estoque.
6.1.3.3 Grupo 3- Compras
No grupo 3, serão abordados os efeitos indesejados ocasionados pelas
compras em excesso (3.2). As compras em excesso (3.2) são resultantes da
tentativa de se evitar perder venda com a falta de produtos (3.1) juntamente com a
probabilidade maior de que nem todos os produtos necessários sejam comprados
(1.9) devido as incertezas das compras manuais. Como as compras são realizadas
manualmente, devido a visualização física dos produtos, pode ocorrer um excesso
de compras devido a falta de atenção deste processo ou de não encontrar os
produtos no momento da compra. Além disto, elas são originadas pelas compras
sem necessidade (2.8). A nova compra de produtos sem necessidade (2.8) está
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vinculada aos problemas de reposição, onde os funcionários não encontram o
produto no estoque e assim não ocorre a sua reposição.
As compras em excesso ainda podem ocorrer devido ao aceite das condições
de venda impostas pelos fornecedores (1.11). Muitas vezes, para se conseguir um
preço mais atrativo nas mercadorias é necessário realizar uma compra maior que o
necessário, ou até mesmo, para fechar o pedido mínimo. Tanto a redução do preço
da mercadoria quanto o pedido mínimo estão incluídos nas condições de compra
(1.11). A Figura 11 ilustra detalhadamente os efeitos indesejados do grupo 4,
representado pela coloração azul na ARA.
Figura 11 – Imagens dos efeitos indesejados do grupo 3 - Compras da ARA

Fonte: Elaborada pelo autor.

As compras em excesso (3.2) resultam na dificuldade de armazenagem do
excesso de produtos (3.4). Esta dificuldade de armazenagem (3.4) juntamente com
a falta de local definido (2.1) de cada produto geram o armazenamento incorreto no
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estoque (3.6). A armazenagem incorreta, por sua vez, é responsável pelo extravio
de produtos (3.14) e pelo esquecimento de produtos no estoque (3.9). Quando os
produtos são esquecidos devido a sua dificuldade de localização, pode ocorrer uma
nova compra do produto sem necessidade (2.8) e o produto poderá vencer. Os
produtos vencidos (3.11) também são gerados pelo excesso de compras (3.2).
Quando os produtos vencem eles podem ser trocados pelo fabricante (3.15) ou são
descartados (3.16). Tanto o extravio dos produtos (3.14), quanto o descarte de
produtos vencidos (3.11), diminuem o faturamento do estabelecimento (1.22).
Além disto, as compras em excesso (3.2) ocasionam a ocupação excessiva
do mesmo produto na prateleira (3.8). Consequentemente, ocorre a diminuição do
mix de produtos expostos para venda (3.10). Com uma variedade menor de
produtos expostos, as oportunidades de vendas são reduzidas (3.13). As
oportunidades de venda também são afetadas pela bagunça nas prateleiras (3.5)
resultantes dos muitos produtos para organizar (3.3) relacionados as compras em
excesso (3.2).

Quando a oportunidade de venda diminui, o faturamento diminui

(1.22) respectivamente.
Ademais, quando ocorre a compra em excesso (3.2) o dinheiro disponível em
caixa diminui (3.7). Desta forma o estabelecimento fica descapitalizado. Caso uma
oportunidade melhor de investimento (3.12) surja, o estabelecimento não tem
dinheiro em caixa para realiza-la. Se isto ocorrer, o estabelecimento diminui seu
faturamento (1.22) por não poder realizar este investimento mais vantajoso.
6.1.3.6 Grupo 4 – Ambiente de Trabalho
O grupo 4 retrata o desempenho dos funcionários e os efeitos indesejados
relacionados ao ambiente de trabalho. O efeito indesejável do trabalho dos
funcionários é o atendimento impróprio ao cliente (4.18). Isto resulta na diminuição
da demanda (1.21). Quando a real demanda dos produtos não é conhecida, ocorre a
produção em excesso na padaria (4.2). A Produção em excesso (4.2) também é
resultante da produção em grandes lotes (4.19) realizada para diminuir os custos de
produção através da melhor utilização da capacidade dos equipamentos (4.17).
Entretanto, a produção em excesso (4.20) ocasiona a sobra de produtos fabricados
no estabelecimento (4.22). Devido a validade curta dos produtos (4.21) produzidos
internamente, ocorre a venda de produtos obsoletos (4.22). Os produtos velhos por
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sua vez, afetam a qualidade do atendimento e diminuem a demanda do varejo
(1.21).
Cabe destacar que o varejo em estudo não possui instruções de trabalho para
as atividades realizadas pelos trabalhadores (5.10). Da mesma forma, não há
cronogramas de trabalho informando o momento certo para a realização de cada
atividade (4.4) Sendo assim, os funcionários apenas recebem um treinamento
quando são contratados. Esta falta de cronograma e instruções de trabalho geram a
falta de preparação prévia do serviço (4.8). A falta de preparação prévia e a
desorganização pessoal (5.28) resultam em um atendimento lento, pois a
preparação do trabalho ocorre junto ao atendimento (4.16). Um atendimento lento é
considerado um atendimento impróprio ao cliente (4.18).
Além disto, vários conflitos ocorrem dentro dos setores e entre eles (4.9).
Estes conflitos estão relacionados a existência de funcionários mandando em outros,
sem autorização (4.5), há falta de cobrança do cumprimento do horário de trabalho
(4.7) e falta de definição antecipada de folgas (4.6). Isso ocorre devido a falta de
instruções de trabalho que informem exatamente as atividades de cada um. A falta
da definição das folgas, por sua vez, é gerada pela falta de cronogramas de trabalho
(4.4). Estes conflitos são os responsáveis pela falta de cooperação entre
funcionários durante os horários de maior movimento (4.13) e pelo atendimento
realizado sem a cordialidade e gentileza necessária (4.14). Tanto a falta de
companheirismo dos funcionários quanto a falta de gentileza no atendimento
resultam em um atendimento impróprio ao cliente (4.14). A figura 12 ilustra os efeitos
indesejados do grupo 4 alocados na ARA e identificados com a coloração marrom.
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Figura 12 – Imagens efeitos indesejados do grupo 4 – Funcionários da ARA

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como o varejo e um setor de serviço, a qualidade no atendimento é
primordial. Sendo assim, todos os funcionários devem fornecer um trabalho de
excelência. Caso contrário, a demanda diminui (1.21) e apresenta um impacto
negativo no faturamento do estabelecimento (1.22).
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6.1.3.5 Grupo 5- Controle de Estoque
O grupo 5 aborda todas as causas da falta de controle de estoque. A falta de
controle de estoque é originada, principalmente, por erros ocorridos na entrada ou
saída de produtos do estoque de produtos disponível no sistema.
A entrada de produtos no estoque disponível no sistema (5.23) da empresa
ocorre apenas pelo registro de notas. Quando a nota é lançada, o próprio sistema
calcula a quantidade de itens presentes e atualiza automaticamente o estoque do
estabelecimento. Desta forma, todas as notas devem ser lançadas no sistema até
mesmo as notas de bonificação.

Assim, erros no lançamento das notas fiscais

(5.22) são as causas da entrada de produtos no estoque (5.23) não ocorrer. As
falhas na registro das notas fiscais ocorrem devido a realização das atividades sem
a atenção necessária (5.26). Esta falta de atenção é resultante da falta de tempo
para a realização das atividades (5.27) decorrente da falta de organização (5.28). A
falta de organização é resultante da falta de instruções de trabalho (5.10).
A saída dos itens do estoque ocorre a partir das vendas realizadas. Ou seja,
depois que um item é vendido, ele é instantaneamente removido do estoque da loja.
Entretanto, para que isto ocorra, o item deve ser registrado corretamente.
Várias falhas podem ocorrer na venda de um produto e interferir na precisão
do controle de estoque. As causas destas falhas identificadas na ARA foram:
utilização indevida do sistema de multiplicação de itens (5.21), cobrança de produtos
sem a utilização do sistema (5.2), furtos de mercadoria (5.4), utilização de código
interno incorreto (5.6), falta de código interno válido (5.7), falta de utilização correta
do sistema para identificar produtos utilizados internamente (5.9) e produtos
trocados pelos clientes e fornecedores (5.11), cobrança do produto sem código de
barras (5.20) e pesagem incorreta de produtos (5.13). A figura 13 apresenta os
efeitos indesejados do grupo 5 ilustrados na ARA através da coloração verde.
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Figura 13 – Imagens efeitos indesejados do grupo 5 – Controle de Estoque da ARA

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A utilização indevida do sistema de multiplicação de itens ocorre quando o
operador de caixa multiplica produtos sem considerar suas especificações (5.21).
Um exemplo comum é a multiplicação de sucos de diferentes sabores. Quando isto
ocorre, o sistema não retira os itens corretos do estoque. Este problema operacional
ocorre devido a falta de instrução de trabalho (5.10) informando o procedimento
correto a ser seguido. Isto também ocasiona a falta de consciência sobre os
problemas gerados quando a instrução não é seguida.
O segundo problema é a cobrança de produtos sem a utilização do sistema
computacional (5.2). Isso ocorre quando falta energia elétrica (5.1) e o
estabelecimento funciona momentaneamente apenas com um gerador, que é
incapaz de operar o caixa de maneira segura. Sendo assim, a cobrança de
mercadorias ocorre com uma registradora convencional.
Quando os produtos não possuem códigos de barra (5.5), ou as embalagens
são abertas para possibilitar a venda de produtos fracionados, ou ainda, o produto é
fabricado internamente, ele possui um código interno. Se este código não for
cadastrado corretamente, pode ocorrer a falta de código interno (5.7). A falta do
código interno ou erros na digitação deste código (5.6), resultaram em falhas no
controle de estoque.
Outra

causa

da falta

de

precisão

do

controle

de

estoque

é

a

utilização/consumo de produtos internamente (5.9). Como estes produtos não
passam pelo caixa, sua baixa do sistema não ocorre. A troca de mercadorias (5.11)
compradas pelo cliente ou realizadas pelo fornecedor também não é realizada
através do sistema. Sendo assim, o item devolvido não volta para o estoque e o item
adquirido não é removido.
A cobrança de produtos sem o código de barras é outra causa da imprecisão
do controle de estoque. Quando um produto é cadastrado incorretamente (5.8), o
sistema informa código inválido (5.12) e apenas o valor do produto é digitado (5.20)
para efetuar sua venda. O mesmo ocorre quando o produto apresenta um valor de
etiqueta divergente do sistema (5.19). Além disto, quando o vendedor é responsável
pelo abastecimento dos seus produtos pode ocorrer à falta de comunicação de
mudanças (5.15) tanto da mudança de código de barras (5.17) quanto da mudança
de preço (5.18). Quando ocorre a mudança do código de barras sem ser avisado
(5.17), o sistema informa código inválido (5.12) quando o item passar pelo caixa. Se
o produto teve seu preço modificado sem ser avisado (5.18) e houve demora no
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lançamento da nota fiscal (5.16), ocorre a divergência do preço da etiqueta com o
preço do sistema (5.19). Desta forma, para evitar reclamações, o produto é vendido
pelo preço da etiqueta e, novamente, apenas o seu valor e digitado (5.20).
Por fim, existe a pesagem incorreta de produtos (5.13). Quando um produto é
pesado no código errado e esta falha não é percebida pelo operador de caixa, o
controle de estoque fica comprometido. A pesagem de produtos no código incorreto
é originada pela falta de atenção na realização das atividades (5.26). Esta falta de
atenção é referente a falta de tempo na realização das atividades (5.27) devido a
desorganização pessoal (5.28). A falta de organização pessoal é originada pela falta
de instruções de trabalho (5.10). Sendo assim, a falta de instruções é responsável
por todos os efeitos indesejados referentes a erros operacionais.
6.1.4 Causas Básicas
A partir da leitura da ARA final, foi possível identificar as causas básicas dos
problemas identificados nas entrevistas do varejo. Entende-se por causas básicas,
as causas “raízes”, geradoras do problema. As causas “raízes” dos diversos
problemas listados no varejo são a falta de instrução de trabalho, a falta de
cronograma e a falta de controle de estoque. Sendo assim, comprova-se a teoria de
Oglethorpe e Heron (2013) de que as restrições presentes em empresas familiares
estão relacionadas às práticas pobres ou mais simples de gerenciamento utilizadas.
Ou seja, as restrições encontradas estão relacionadas à falta de estruturação e
organização das atividades desenvolvidas o que resulta em vários conflitos e
desentendimentos.
As causas básicas encontradas foram classificadas quanto ao limite de
atuação do sistema analisado. Cada causa básica foi classificada em interna,
externa ou fatos da vida. Quando a causa é externa, a empresa não possui a
autoridade para atuar nestas causas. As causas consideradas fatos de vida são os
pressupostos básicos considerados verdadeiros e sem possibilidade de mudança no
sistema em estudo (DETTMER, 1997).
Apenas quando a causa básica é considerada interna, ela é passível de
modificação e tratamento, pois, ela se encontra dentro do limite de atuação do
sistema. Sendo assim, a identificação das causas básicas internas fornecem os
pontos de alavancagem para a mudança que será desenvolvida na próxima etapa.
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As causas básicas “falta de luz” e “furtos de mercadoria” são causas básicas
externa. Entretanto, ações internas são possíveis para remover o efeito indesejável
causado por elas. Como estas causas não apresentam conflitos, elas podem ser
facilmente resolvidas sem a necessidade da elaboração do Diagrama de Dispersão
de Conflitos (DDC) (DETTMER, 1997). Para se eliminar o efeito indesejável da
impossibilidade de se utilizar o sistema se ocorrer falta de luz, o estabelecimento
pode comprar um nobreak. Sendo assim, é possível operar o sistema normalmente,
mesmo sem eletricidade. O efeito indesejável do furto de mercadorias pode ser
neutralizado ou minimizado através do aumento da fiscalização dos clientes nos
horários de pico e monitoração aleatória das câmeras de segurança.
Como pode ser visto no quadro 11, existem nove causas básicas internas.
Estas causas básicas foram relacionadas entre si e analisadas de acordo com a sua
dimensão. O propósito da classificação das causas básicas por dimensões foi de
facilitar a identificação de similaridades e da elaboração da próxima etapa. Desta
forma, foram identificadas cinco dimensões de atuação: (i) abastecimento de
produtos pelo fornecedor, (ii) aceite e seguimento das instruções e cronogramas de
trabalho, (ii) nível de estoque, (iv) divisão do trabalho dos proprietários em gerencial
e operacional e (v) manter as prateleiras sempre cheias para atrair mais venda.
Quadro 11 – Causas Básicas

Causas básicas

Limites
de
Atuação

Falta de luz (5.1)

Externa

Há furtos de mercadoria (5.4)

Externa

Falta de instrução de trabalho (5.10)

Dimensão

Aceite e seguimento das
Interna

instruções e cronogramas de
trabalho

Há produtos adquiridos que não
possuem código de barras para realizar a

Externa

sua venda (5.5)
Há falta de comunicação de mudanças
dos produtos abastecidos pelo próprio
vendedor que são colocados na prateleira
antes do lançamento da nota (5.15)

Abastecimento de produtos pelos
Interna

fornecedores
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Causas básicas

Limites
de
Atuação

Há a falta de cronograma de trabalho
informando o momento certo para a

Dimensão
Aceite e seguimento das

Interna

realização de cada atividade (4.4)

instruções e cronogramas de
trabalho

O trabalho dos funcionários sem

Divisão do trabalho dos

supervisão possui um rendimento inferior

Interna

proprietários em operacional e

(1.1)

gerencial

Todo espaço observado nas prateleiras é
ocupado com os produtos encontrados

Uma prateleira cheia atrai mais
Interna

vendas e clientes

em estoque (2.3)
Não há local definido para a

Aceite e seguimento das

armazenagem de cada produto (2.1)

Interna

instruções e cronogramas de
trabalho

Comprar em grande quantidade para se
evitar perder venda (3.1)
Os clientes conhecem as ofertas da
concorrência (1.19)
Os produtos tem validade curta (4.21)

Interna

Externa
Fatos da vida

Há a utilização máxima da capacidade
dos equipamentos para diminuir o custo

Nível de estoque

Nível de estoque
Interna

de produção (4.17)
Há uma oportunidade melhor de

Externo

investimento (3.12)
Falta de local definido para cada produto
(2.0)

Divisão do trabalho dos
Interna

proprietários em operacional e
gerencial

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a identificação das causas básicas internas e suas dimensões, a
primeira etapa do Processo de Pensamento da TOC foi concluída. Na próxima
etapa, as injeções de mudança propostas serão apresentadas através da análise
critica das dimensões de atuação identificadas. Esta análise engloba a criação do
Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC) e a Árvore da Realidade Futura (ARF)
para resolver a questão “Para o que mudar?”.
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6.2 PARA O QUE MUDAR?
Nesta etapa objetiva-se responder a pergunta “Para o que mudar?”, através
da resolução dos problemas identificados na etapa anterior. Para isto foram
utilizados o Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC) e a Árvore da Realidade
Futura (ARF). Sendo assim, primeiramente os diagramas foram construídos com o
intuito de evidenciar os conflitos existentes e seus pressupostos. Em seguida, os
pressupostos inválidos foram removidos e assim, ocorreu à sua dispersão. Por fim,
foi criada a Árvore da Realidade Futura para evidenciar a existência de ramificações
negativas devido à mudança.
6.2.1 Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC)
O Diagrama de Dispersão de Conflitos (DDC) é uma ferramenta do Processo
de Pensamento da TOC que visa a identificação e dispersão dos conflitos. Estes
conflitos foram identificados na etapa anterior através das causas básicas e suas
dimensões evidenciadas pela ARA.
Conforme o quadro 9, uma das causas básicas é a falta de local definido para
a armazenagem de cada produto. Entretanto, acredita-se que esta causa é
facilmente removida com instruções de trabalho. Entretanto, o conflito existente é o
cumprimento ou não destas instruções. Desta forma, esta causa básica foi
identificada com a dimensão “aceite e seguimento das instruções e cronogramas de
trabalho”. O mesmo ocorreu com a causa básica da falta de local definido para cada
produto.
Quadro 12 – Causas Básicas Analisadas

Causas básicas

Dimensão

Não há local definido para a armazenagem de cada produto (2.1)
Falta de local definido para cada produto (2.0)

Aceite e seguimento das

Há a falta de cronograma de trabalho informando o momento

instruções e cronogramas

certo para a realização de cada atividade (4.4)

de trabalho

Falta de instrução de trabalho (5.10)
Todo espaço observado nas prateleiras é ocupado com os
produtos encontrados em estoque (2.3)

Uma prateleira cheia atrai
mais vendas e clientes
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Causas básicas
Há falta de comunicação de mudanças dos produtos abastecidos
pelo próprio vendedor que são colocados na prateleira antes do
lançamento da nota (5.15)

Dimensão
Abastecimento de produtos
pelos fornecedores

Comprar em grande quantidade para se evitar perder venda (3.1)
Há a utilização máxima da capacidade dos equipamentos para

Nível de estoque

diminuir o custo de produção (4.17)
O trabalho dos funcionários sem supervisão possui um
rendimento inferior (1.1)

Divisão do trabalho dos
proprietários em
operacional e gerencial

Fonte: Elaborada pelo autor.

Cada dimensão foi analisada com as causas básicas relacionadas para a
criação dos cinco Diagramas de Dispersão de Conflitos. O processo de elaboração
dos diagramas foi baseado no sequenciamento proposto Goldmeyer (2012) e
ilustrado na figura 14.
Figura 14 – Processo de construção dos diagramas

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Goldmeyer (2012 pg 104)
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As cinco dimensões identificadas explicitaram um contexto em que o conflito
existe. Uma possibilidade é o objetivo do diagrama ser o oposto da causa básica,
onde o objetivo é identificado pela letra A da figura 14. Entretanto, pode-se atuar
indiretamente na causa básica. Neste caso, a causa básica pode ter gerado o
conflito através de um dos pré-requisitos. Os pré-requisitos são identificados no
diagrama com as letras D e D’, enquanto que os requisitos possuem as letras B e C.
O diagrama pode ser construído tanto da direita para a esquerda, quanto
opostamente (DETTMER, 1997). Quando o conflito é óbvio, sua construção pode
partir da direita. Neste caso, o conflito é questionado quanto a sua origem, ou seja, o
que cada lado quer alcançar. Em seguida se observa o objetivo em comum de cada
parte. Quando o conflito não é facilmente identificado, a construção da esquerda
para a direita é mais fácil. Sendo assim, se inicia o DDC do objetivo.
Segundo Dettmer (1997), existem dois tipos de conflitos. Um tipo de conflito
parte de condições opostas. Enquanto que o outro apresenta alternativas diferentes
porém com caminhos mutuamente excludentes. Sendo assim, as injeções são
responsáveis por invalidar um pressuposto e, assim, permitir que apenas um ou
ambos os caminhos sejam seguidos sem conflito. As injeções podem ser tanto uma
ação ou quanto uma condição.
Para facilitar a identificação da injeção necessária para eliminar o conflito, é
necessária a utilização do maior numero possível de pressupostos. Um grande
número de pressuposto ajuda na visualização dos pressupostos inválidos.
Consequentemente a variedade possível de soluções é ampliada.
Depois da formação de cada diagramas, injeções são criadas para neutralizar
o conflito. O processo de construção das injeções é baseado em três etapas
(DETTMER, 1997). Primeiramente se deve conferir se os requisitos B e C são
realmente essenciais para a realização do objetivo A. Além disto, deve se confirmar
se esta condição se mantém mesmo depois da invalidação de um pré-requisito.
Ainda, pode-se fazer uma lista com todas as formas de se alcançar o objetivo sem B
e C. O segundo passo é observar como é possível ter os requisitos B e C sem seus
pré-requisitos D e D’. A última etapa do processo é selecionar a injeção que quebra
o pressuposto mais crítico.
Os diagramas são fundamentais para auxiliar na identificação e resolução dos
conflitos. A formação de cada diagrama, bem como suas injeções, serão
exemplificada separadamente nas próximas seções.
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6.2.1.1 Diagrama – Aceitar e seguir instruções
No varejo estudado, frente à situação exposta na ARA, é necessário a
elaboração de instruções de trabalho e cronogramas para cada atividade.
Entretanto, o estabelecimento não possui estas ferramentas, pois se acredita que
elas não serão seguidas. Além disto, a solução iria provocar um tempo de
treinamento longo e visto como desnecessário para os funcionários. Desta forma, o
diagrama de dispersão de conflitos 1 aborda o conflitos da criação de instruções de
trabalho e cronogramas. Tanto o objetivo da criação ou não das instruções de
trabalho é o aperfeiçoamento do atendimento prestado aos clientes. A figura 15
representa o diagrama 1.
Figura 15 – DDC1 – Aceitar e seguir instruções

Fonte: Elaborada pelo autor.

O alicerce do conflito da elaboração dos cronogramas e instruções de
trabalho é o fato destes documentos serem ou não seguidos. Por um lado acreditase que estes documentos são fundamentais para organizar o trabalho dos
funcionários. Desta forma, os funcionários saberiam exatamente o que deveriam
fazer e quando fazer. Entretanto, por outo lado, entende-se que as instruções de
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trabalho só serão seguidas se a cobrança para o cumprimento correto das atividades
for intensificada. Contudo, entende-se que apenas com o aumento da cobrança
gerará o aprimoramento da qualidade do atendimento. Sendo assim, se tornam
desnecessários os documentos.
A elaboração de instruções de trabalho apresenta três pressupostos. O
primeiro pressuposto é permitir a realização prévia de atividades e serviços. Além
disto, estes documentos são vistos como essenciais para evitar a desorganização
pessoal. O último pressuposto está relacionado com o aprimoramento do ambiente
de trabalho. Este aprimoramento é responsável pela substituição das cobranças
pelos documentos. Considerando estes pressupostos, para que os funcionários
saibam exatamente o que fazer e melhorem a qualidade de seu atendimento, é
necessária a elaboração de instruções de trabalho e cronogramas.
Por outro lado, acredita-se que muito tempo será utilizado com a elaboração
de cronogramas e instruções de trabalho. As tarefas desenvolvidas são simples e
não requerem muita qualificação e instruções de trabalho. Desta forma, apenas um
treinamento curto é suficiente para orientá-los. Além disto, os cronogramas e
instruções de trabalho não serão seguidos sem o aumento da cobrança e
fiscalização. Se ocorrer o aumento da cobrança não é necessário a elaboração de
cronogramas e instruções de trabalho para se aperfeiçoar o trabalho.
Para que ocorra a dispersão do conflito de elaboração dos documentos, é
necessário analisar os pressupostos. Desta forma, alguns pressupostos conflitantes
foram invalidados.
Ao se analisar os dois lados do diagrama, observa-se que eles não são
mutuamente excludentes, apenas possuem os seus pressupostos mal formulados.
Subintende-se que as instruções de trabalho serão elaboradas pelos proprietários.
Desta forma, eles correm um alto risco de não serem seguidos, pois seriam
estratégias imposta. Além disto, se os trabalhadores são forçados a seguir uma
estratégia imposta, o seu comprometimento é afetado e resulta na resistência à
implantação (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
Sendo assim, a solução deste conflito ocorre com a participação dos
funcionários na formulação das instruções de trabalho para a sua função. Além
disto, para evitar cobranças e melhorar o ambiente de trabalho, os funcionários
devem ser avaliados por indicadores. Estes indicadores devem ser desenvolvidos
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pelos funcionários e seus gestores. Isto é importante, para que sejam perfeitamente
compreendidos e seguidos.
Como o varejo é um setor de serviços, a qualidade percebida pelos clientes
deve estar presente em todos os setores. Desta forma é importante disseminar a
ideia de qualidade total, onde a qualidade é responsabilidade de todos (AMARU,
1993). A colaboração de todos quanto à qualidade do serviço prestado é
conquistada, segundo Amaru (1993) através do operador responsável. O operador
responsável é aquele que responde pela qualidade de seu serviço sem a
necessidade de supervisores. Entretanto, para que isto seja possível, o funcionário
deve saber da importância das atividades que desempenha e das consequencias da
falta de qualidade. Thiollent (2011) complementa a ideia do operador responsável,
justificando que a utilização do método participativo melhora o relacionamento entre
organizadores e executores, gerando o aumento de produtividade e melhoramento
das condições de trabalho.
Baseado no exposto, a injeção necessária para a resolução do conflito foi
estabelecida. Sendo assim, para melhorar o atendimento prestado pelos
funcionários, é necessária a elaboração de instruções de trabalho e cronogramas.
Entretanto, estes documentos devem ser elaborados pelos próprios funcionários e
validados pelos proprietários. Desta forma, eles serão seguidos sem a necessidade
de cobrança e supervisão. Além disto, indicadores devem ser estabelecidos para
que a qualidade do atendimento seja analisada constantemente.
6.2.1.2 Diagrama - Manter prateleira cheia
O objetivo do segundo diagrama é aumentar as vendas através da exposição
dos produtos. O aumento da oportunidade de venda ocorre por dois requisitos, um
mix grande de produtos expostos e prateleiras bem organizadas e cheias de
produtos. O abastecimento da prateleira ocorre com os produtos em estoque ou com
os pedidos que são recebidos. O conflito presente neste diagrama é o
abastecimento instantâneo ou não da prateleira com os produtos disponíveis em
estoque.
Quando um espaço é observado nas prateleiras, ele é prontamente
substituído com os produtos disponíveis em estoque. Isso ocorre, pois uma
prateleira com poucos produtos apresenta um aspecto negativo para a venda de
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produtos. Entretanto, nem todos os produtos possuem estoque. Desta forma, esta
prática acaba diminuindo o mix de produtos. Com a diminuição do mix de produtos
exposto, ocorre a diminuição da oportunidade de venda. Além disto, como as
compras são manuais e baseadas na observação dos produtos na prateleira, a nova
compra do produto faltante pode ser de difícil visualização. O diagrama de dispersão
de conflito referente ao abastecimento das prateleiras se encontra na figura 16.
Figura 16 – DDC2 – Manter prateleiras cheias

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao se analisar o diagrama ilustrado na figura 16 observa-se que todos os
pressupostos estão certos. Desta forma, para se analisar e dissolver o conflito devese olhar o seu entorno.
O abastecimento instantâneo das prateleiras com os produtos em estoque
não é o responsável direto pela diminuição do mix de produtos. Isto só ocorre, pois o
estabelecimento não possui todos os produtos em estoque. Além disto, um produto
faltante na prateleira pode ser de difícil visualização. Consequentemente, sua
compra pode se prolongar ou nunca ocorrer.
O pressuposto “prateleiras muito cheias dificultam a visualização da falta de
produtos de baixo giro e resultam na diminuição do mix de produtos” é válido.
Entretanto, ele é apenas válido para a condição atual de compras em que o
estabelecimento se encontra. Entretanto, a compra deveria ser realizada de forma
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mais precisa através do histórico de demanda do produto e de seu estoque em loja.
Sendo assim, o pressuposto se torna inválido.
O conflito do ressuprimento das prateleiras ocorrer com os produtos
disponíveis em estoque é devido aos problemas que o varejo possui em efetuar
suas compras. Considerando que as compras podem ser realizadas semanalmente,
elas poderiam se tornar mais precisas e evitar a falta de produtos. Além disto, o
estabelecimento possui diversos atacados como fornecedores que vendem
praticamente o mesmo mix de produtos. Sendo assim, a entrega de produtos ocorre
vários dias da semana, de acordo com a data de entrega de cada fornecedor.
6.2.1.3 Diagrama - Abastecimento de produtos pelos fornecedores
Este diagrama refere-se ao conflito do abastecimento ou não de produtos por
seus vendedores. Quando os vendedores abastecem seus produtos nas prateleiras,
ocorre a diminuição do número de atividades desenvolvidas pelos funcionários. Isto
ocorre, pois não é necessário etiquetar e organizar o local na prateleira para colocar
os produtos.
Conforme demostrado na ARA, quando o fornecedor abastece seus produtos,
vários problemas podem ocorrer. Consequentemente, isto poderá gerar retrabalhos.
Se as mudanças de código de barras e valores não forem informadas, erros de
lançamento de notas fiscais e venda de produtos irão ocorrer. Ademais, o trabalho
realizado pelo fornecedor deve ser conferido. O fornecedor tende a colocar em maior
evidência seus produtos e, às vezes, os coloca na frente das outras marcas, para
aumentar as suas vendas. Desta forma, quando isto é identificado, a organização da
prateleira deve ser refeita. Consequentemente, o trabalho dos funcionários é
aumentado.
O fornecedor é a causa básica deste problema, porém ele é uma causa
externa. Ou seja, a empresa não possui controle sobre ele. Além disto, o fornecedor
não conhece perfeitamente as normas do estabelecimento e comete erros no
abastecimento.
Os produtos que atualmente são abastecidos pelos seus fornecedores são
pontuais e de venda exclusiva deles. Este é o caso de erva mate, pães, chás e
bolachas, massas e pizzas coloniais. Considerando que estes itens possuem
validade curta, eles são adquiridos semanalmente. Desta forma, o pedido destes
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itens é pequeno. Consequentemente, o tempo de lançamento das notas fiscais é
consideravelmente baixo. A figura 17 explana o diagrama da dispersão do conflito do
abastecimento de produtos pelos fornecedores.
Figura 17 – DDC3 – Abastecimento de produtos pelos fornecedores

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao se analisar os erros de venda devido a falta de mudança de código de
barras na ARA (APÊNDICE A), observa-se que eles ocorrem apenas se houver a
demora no lançamento da nota fiscal (item 5.16). Consequentemente, é possível
reduzir o número de atividades desenvolvidas pelos funcionários através da
diminuição do trabalho de reposição e com erros de lançamento das notas e
retrabalhos. Isto pode ser conquistado, através do lançamento das notas juntamente
com a conferência dos produtos, ou seja, no recebimento. Durante o período de
lançamento das notas fiscais, o fornecedor pode etiquetar os produtos, o que não
agregaria tempo em sua atividade regular. Depois disto, o fornecedor pode ser
orientado a colocar os produtos da forma correta na prateleira. Desta forma, todos os
pressupostos

de

D’

são

invalidados

devido

a

remoção

dos

erros.

Consequentemente, o fornecedor deve abastecer seus produtos nas prateleiras.
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6.2.1.4 Diagrama - Nível de estoque
O diagrama quatro refere-se ao conflito do volume de estoque. Por um lado,
deseja-se aumentar os estoques para proteger as vendas das rupturas. Enquanto
que, por outro lado, acredita-se que os estoques devem ser restringidos para se
reduzir os custos e perdas relacionadas a eles. Ambos os lados desejam aumentar o
faturamento da loja.
O volume de estoque está relacionado na ARA ao excesso de compras. As
compras por sua vez, estão relacionadas tanto com o desconhecimento da demanda
e imprecisão de estoque quanto com as condições de venda. Sendo assim, apenas
melhorar a precisão das informações não é fator limitante para garantir a redução
das compras. Portanto, o conflito do volume de estoques será analisado no DDC4
conforme a figura 18.
Figura 18 – DDC4 – Níveis de estoque

Fonte: Elaborada pelo autor.

Sumarizando, o diagrama da figura 18 permite concluir que adotar qualquer um
dos dois mecanismos, aumentar ou reduzir os níveis de estoque, originará uma
condição insatisfatória. Isso ocorre, justamente por que estas estratégias são
primariamente excludentes. Consequentemente, torna-se, essencial a análise
profunda de cada uma destas condições. Com análise e validação dos pressupostos
que suportam as duas estratégias pode-se alcançar o ótimo global.

123

Os pressupostos invalidados com uma análise aprofundada foram:
• “Compras demandam muito tempo”. Compras sem estrutura e baseadas
na visualização da prateleira demandam muito tempo. Entretanto, se o
sistema for corretamente utilizado, é possível verificar rapidamente os
produtos necessários.
• “Compras maiores evitam compras semanais”. As compras são baseadas
na observação dos produtos nas prateleiras e no estoque. Desta forma,
alguns produtos podem ser esquecidos e, portanto, é preciso conferir a
necessidade de compras com os fornecedores semanalmente.
• “Compras em maior quantidade diminuem os custos dos produtos”.
Nem sempre isto é válido. Se a mercadoria não for de alto giro, mesmo se
adquirindo a mercadoria por um preço menor, sua ocupação de espaço e
prateleira acabam aumentando o seu custo, invalidando o pressuposto.
• “A estimativa de venda não é precisa e a venda deve ser protegida com
excesso de estoque”. Produtos de baixo giro não precisam ter altos níveis
de estoque, pois sua venda é quase estável e pode ser observada
diretamente na prateleira. Sendo assim, estes produtos podem ter apenas seu
espaço de prateleira completado e reabastecido semanalmente, de acordo
com a venda efetiva da semana. Mesmo que a demanda dos produtos não
sejam precisas devido a flutuações de consumo, elas podem ser
consideravelmente neutralizadas com compras menores e mais frequentes
(MOELLMANN, 2008).

Para se atender ao mesmo tempo as vendas e a redução de custos é
necessário manter os estoques certos no lugar certo (SIKILERO; RODRIGUES;
LACERDA, 2008). A compra de produtos de alto giro em grandes quantidades
diminui o custo de aquisição dos produtos. O mesmo ocorre ao se comprar arroz,
feijão, açúcar e óleo de soja no período da safra para se vender durante o período
de entre safra. Entretanto, este benefício não é obtido com produtos de baixo giro.
Desta forma, produtos de alto giro devem possuir um estoque maior, enquanto que,
os de baixo giro devem possuir um estoque restrito.
Ademais, a formação de parcerias colaborativas com os fornecedores, através
da troca de informações, podem estabilizar os preços de aquisição de produtos e
diminuir a necessidade de altos níveis de estoque. Criando parcerias, o varejo pode
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maximizar seu faturamento através da redução dos erros na previsão da demanda
(KAUFFMAN, 2009), da maior variedade de produtos disponíveis e da redução de
custos com estoque (ALFTAN et al., 2015). Enquanto que, os fornecedores podem
utilizar as informações de venda do varejo para melhor gerenciar sua produção e
distribuição de produtos (CAO; BAKER; SCHNIEDERJANS, 2014), além de reduzir o
tempo de resposta para as variações da demanda (ALFTAN et al., 2015). Desta
forma, a formação de parcerias possibilita benefícios mútuos, além de aprimorar o
relacionamento entre as duas empresas, possibilitando futuras promoções conjuntas
(EKSOZ; MANSOURI, 2012).
6.2.1.5 Diagrama - Divisão do trabalho dos proprietários
O objetivo deste diagrama é aumentar o faturamento através do aumento das
vendas. Para isto é necessário um bom atendimento e boas promoções. Um bom
atendimento é resultante de uma fiscalização mais intensa do trabalho dos
funcionários pelo proprietário. Boas promoções são conquistadas através da
intensificação das negociações e parcerias com os fornecedores. Estas negociações
e parcerias são realizadas pelos proprietários para planejar as promoções. Desta
forma surge o conflito da divisão do trabalho dos proprietários. Se os proprietários
intensificarem a fiscalização e supervisão dos funcionários, eles necessitam diminuir
o trabalho gerencial do estabelecimento. Este conflito está ilustrado no diagrama de
dispersão de conflitos presente na figura 19.
Além da eliminação dos problemas identificados na ARA, deseja-se aumentar o
faturamento e se expandir o negócio. Entretanto, devido a todos os problemas
apresentados, os proprietários não se sentem seguros em deixar os funcionários
trabalhando sem sua supervisão. Contudo, eles estão sobrecarregados e não
possuem tempo para se concentrar na estratégia da empresa.
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Figura 19 – DDC5 – Divisão do trabalho dos proprietários

Fonte: Elaborada pelo autor.

O primeiro passo para resolução do conflito da divisão do trabalho dos
proprietários é definir o objetivo da empresa. No caso estudado, o objetivo é diminuir
o trabalho operacional e de supervisão dos proprietários sem diminuir qualidade e
rentabilidade do estabelecimento. Sendo assim é fundamental analisar e invalidar os
pressupostos que sustentam a necessidade de supervisão. Os pressupostos
invalidados foram os seguintes:
•

“Diminuir

a

fiscalização

do

trabalho

dos

funcionários

pelos

proprietários reduz a qualidade no atendimento”. A qualidade do
atendimento não está relacionada com a fiscalização do trabalho, e sim, com
as instruções de trabalho que cada funcionário possui. Para reverter isto é
necessário delegar tarefas e valorizar o trabalho dos funcionários através de
um programa de reconhecimento e recompensa.
• “Não é possível confiar no trabalho dos funcionários”. Através de um
cronograma de atividades e da implementação de um sistema de cobrança, é
possível confiar no trabalho dos funcionários, apenas observando seus
indicadores. Se os proprietários olharem apenas os indicadores de
desempenho de cada funcionário, não é necessário supervisionar todo o
trabalho desempenhado por eles.
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Considerando os pressupostos inválidos, pode-se evaporar o conflito da
divisão do trabalho dos proprietários com a construção de instruções de trabalho e
delegação de tarefas. Entretanto, indicadores devem ser criados para monitorar o
desempenho dos funcionários. Desta forma, os proprietários podem se concentrar
na estratégia da empresa.
O quadro 13 apresenta um resumo do processo de dispersão de conflitos. Na
figura pode ser evidenciado todas as injeções sugeridas para neutralizar os conflitos
apresentados.
Quadro 13 – Resumo do processo de dispersão de conflitos

Diagramas

Causas básicas

Injeções

Não há local definido para a
Aceite e
seguimento
das instruções
e cronogramas
de trabalho

armazenagem de cada produto (2.1)

Os funcionários juntamente com

Falta de local definido para cada

a

produto (2.0)

instruções

Há a falta de cronograma de trabalho

cronogramas e indicadores para

informando o momento certo para a

que a qualidade do atendimento

realização de cada atividade (4.4)

seja analisada constantemente.

gerência

devem

elaborar

de

trabalho,

Falta de instrução de trabalho (5.10)
Uma prateleira
cheia atrai
mais vendas e
clientes

Abastecimento
de produtos
pelos
fornecedores

Todo espaço observado nas

Aprimorar o processo de

prateleiras é ocupado com os

compras para garantir que

produtos encontrados em estoque
(2.3)

produtos faltantes na prateleira
sejam repostos durante a
semana.

Há falta de comunicação de
mudanças dos produtos abastecidos

Realizar o lançamento das notas
juntamente com a conferência

pelo próprio fornecedor que são

dos produtos e depois, orientar o

colocados na prateleira antes do

fornecedor a colocar os produtos

lançamento da nota (5.15)

da forma correta na prateleira.

Comprar em grande quantidade para

Manter os estoques certos no

se evitar perder venda (3.1)

lugar certo, produtos de alto giro

Nível de

Há a utilização máxima da

devem possuir um estoque

estoque

capacidade dos equipamentos para

maior, enquanto que, os de baixo

diminuir o custo de produção (4.17)

giro devem possuir estoque
restrito.
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Diagramas

Causas básicas

Injeções

Divisão do

O trabalho dos funcionários sem

Criar cronograma de atividades,

trabalho dos

supervisão possui um rendimento

indicadores

proprietários

inferior (1.1)

delegar tarefas e valorizar o

em operacional

de

desempenho,

trabalho dos funcionários através

e gerencial

de bônus.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Depois da dispersão dos conflitos apresentados através da injeções
propostas, é necessário avaliar as consequências destas ações. Para isto, é
construída a Árvore da Realidade Futura (ARF). A ARF será detalhada na etapa
seguinte.
6.2.2 Árvore da Realidade Futura (ARF)
A Árvore da Realidade Futura (ARF) permite a visualização das ramificações
negativas. As ramificações negativas são problemas oriundos das injeções aplicadas
para neutralizar as causas básicas analisadas. A ARF é construída a partir da
análise das injeções propostas nos DDC criados a partir da ARA.
A única ramificação negativa encontrada foi relacionada com a falta de
parcerias com os fornecedores. Sem a formação de parcerias com os fornecedores
(6.1), o varejo pode não conseguir firmar acordos de compra (6.2). A falta de
acordos de compra (6.2) poderá resultar na aquisição de produtos com valor mais
elevado (6.3). Consequentemente, o varejo terá uma probabilidade menor de
realizar promoções (1.23) e fazer encartes (1.17). Isto resultará em todo o problema
posteriormente descrito devido a falta de encartes.
Entretanto, mesmo com a falta de parcerias poderá ocorrer a elaboração dos
encartes resultantes da maior dedicação e gerenciamento dos proprietários. A
elaboração dos encartes, embora fundamentais para alavancar as vendas, realizam
flutuações maiores na demanda dos produtos (6.4). Assim, pode ocorrer uma venda
maior (6.6) ou menor (6.5) que o previsto. Uma venda maior que o previsto gera a
falta de produtos. A falta de produtos promocionais gera a insatisfação do cliente
(6.7), resultando na diminuição da demanda.
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A compra em excesso dos produtos promocionais (6.6) gera tanto a maior
probabilidade de produtos vencidos (3.11), quanto a prolongação das promoções
(6.8). Considerando que os clientes fazem estoque dos produtos promocionais, a
prolongação das promoções irá diminuir a margem de lucro de um produto que
passará a ter baixo giro por um período (6.9). Sendo assim, o lucro do varejo será
reduzido (6.11). Sendo assim, as promoções do varejo devem ser válidas por
períodos menores até que a variação da demanda de produtos promocionais seja
conhecida, visto que o varejo não possuía encartes atualmente.
Para se neutralizar as ramificações negativas é necessária a formação de
parcerias com os fornecedores, como injeção adicional. Estas parcerias devem ser
destinadas tanto aquisição de produtos promocionais e estimativa conjunta de
venda, quanto a garantia de entrega se um item promocional se esgotar
rapidamente. Sendo assim, o varejo deve acompanhar a venda dos itens
promocionais nos primeiros dias de oferta, para que se defina a necessidade ou não
do aumento do estoque disponível. Caso seja necessária uma nova compra, esta
pode ser solicitada antes da nova visita do vendedor pelo mesmo valor. Para isto, é
necessário se estabelecer parcerias de entrega com os fornecedores.
Além disto, os proprietários do varejo devem fazer cursos de aperfeiçoamento
para aprenderem a negociar com os fornecedores e a realizarem promoções. Os
cursos de aperfeiçoamento podem auxiliar o varejista a utilizar os dados de venda
para realizar promoções sem diminuir a receita. Ou seja, colocar um produto em
promoção e aumentar a margem de outro produto que é vendido juntamente com o
primeiro.
A ARF (Apêndice B) possui suas ramificações negativas ilustradas na figura 20.
Todas as ramificações negativas encontradas estão identificadas com a coloração
vermelha.
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Figura 20 – Árvore da Realidade Futura (ARF)- Ramificações Negativas

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Considerando que não houve outras ramificações negativas encontradas, o
próximo passo do método foi a elaboração do processo de implementação da
mudança. Este processo ocorre com resolução da pergunta “Como causar a
mudança?” através da elaboração da Árvore de Pré-Requisitos (APR) e da Árvore
de Transição (AT). Este processo será abordado detalhadamente no próximo tópico.
6.3 COMO CAUSAR A MUDANÇA?
Neste tópico, a última questão do Processo de Pensamento da TOC será
resolvida. Para isto, as ferramentas Árvore de Pré-Requisitos (APR) e a Árvore de
Transição (AT) foram criadas. A partir da análise destas ferramentas foi possível
criar um plano de ação cuja qual possibilitará a implementação estruturada das
mudanças necessárias. Estas mudanças estão relacionadas com a eliminação das
causas básicas dos problemas apontados pela ARA.
6.3.1 Árvore de Pré-Requisitos (APR)
A Árvore de Pré-Requisitos (APR) é uma ferramenta do Processo de
Pensamento da TOC que visa identificar todos os possíveis obstáculos encontrados
com a implantação da mudança. O presente trabalho realizou a construção de um
único APR seguindo a abordagem citada por Dettmer (1997). O processo de
elaboração do APR partiu da listagem dos possíveis obstáculos ou dificuldades da
implementação. A partir desta lista, foi criada a lista de objetivos intermediários,
capazes de neutralizar cada um dos obstáculos. A figura 21 ilustra a APR da
pesquisa.

131

Figura 21 – Árvore de Pré-Requisitos Geral

Fonte: Elaborada pelo autor.

A APR construída possui o objetivo de se realizar um trabalho de acordo com
as instruções de trabalho para se alcançar a precisão do controle de estoque. Este
procedimento foi realizado, pois todas as mudanças propostas dependem muito da
participação e envolvimento de todos os membros da empresa. Desta forma, a
colaboração e envolvimento dos funcionários com a mudança é primordial. Se um
funcionário não apoiar a mudança, durante a realização do seu trabalho, a precisão
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das informações de demanda e controle de estoque estarão comprometidas.
Consequentemente, o estabelecimento voltará a possuir todos, ou grande parte, dos
efeitos indesejados existentes.
Depois da identificação dos possíveis obstáculos e dos objetivos intermediários
para neutralizar cada obstáculo, a APR está concluída. Sendo assim, o próximo
passo é elaborar a Árvore de Transição para estabelecer o plano de ação que
orientará a mudança.
6.3.1 Árvore de Transição (AT)
A Árvore de Transição (AT) é a ferramenta responsável pelo plano de ação das
mudanças. Sendo assim, a AT finaliza o processo de melhoria do sistema analisado,
concluindo o Processo de Pensamento da TOC. Cada obstáculo identificado na
etapa anterior foi analisado nesta etapa e uma ação específica (AE) capaz de atingir
os objetivos intermediários foi criada. A figura 22 exemplifica a construção da Árvore
de Pré-Requisitos.
Figura 22 – Construção da Árvore de Pré-Requisitos

Fonte: Goldmeyer (2012 pg 148)

Considerando o modelo de construção da AT exposto, a AT da pesquisa foi
construída e está ilustrada na figura 23. As alterações realizadas devem seguir o
sequenciamento exposto na AT, para se evitar erros referentes à mudança de
hábitos. A leitura da AT é realizada de baixo para cima.
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Figura 23 – Árvore de Transição

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Antes da realização do inventário, para corrigir o estoque existente, é
necessário etapas de preparação dos funcionários quanto ao novo modelo de
trabalho proposto. Sendo assim, o primeiro passo da mudança é desenvolver uma
visão estratégia quanto ao problema. Isto foca o ganho global da empresa em
realizar o controle de estoque.
A implementação da mudança gerará benefícios para todos os setores. Sendo
assim, se estes benefícios forem adequadamente identificados, os funcionários se
sentirão mais motivados a realizarem as atividades necessárias. Além disto, o
Processo de Pensamento da TOC é um método participativo, onde todos os
funcionários contribuíram para a elaboração da Árvore da Realidade Atual.
Consequentemente, acredita-se que a compreensão dos benefícios obtidos com as
mudanças será obtida facilmente.
O segundo passo da mudança são cursos adicionais de capacitação do
funcionário para que os dados fornecidos pelo sistema sejam confiáveis. Os
funcionários precisam estar nivelados sobre o funcionamento do sistema, suas
potencialidades e formas de reverter possíveis problemas. Além disto, eles devem
saber exatamente o que devem fazer para garantir que o controle de estoque seja
preciso. Os treinamentos realizados fora da empresa pelo desenvolvedor do
software tem o potencial de motivar os funcionários e estimular o seu desejo de
querer saber mais.
O próximo passo é a conferência, manutenção e reposição de equipamentos
impróprios. Além disto, se deve avaliar o trabalho dos funcionários e delegar funções
considerando sua ociosidade. Este medida é necessária, para evitar que um
funcionário seja sobrecarregado.
Um dos fatores críticos da implementação da mudança é o interesse e
motivação dos funcionários. Para isto é necessário neutralizar os movimentos de
resistência ao novo modelo operacional. Sem isto, a longevidade do modelo estará
comprometida. Uma ferramenta utilizada para estimular a participação de todos os
funcionários é a gratificação pelo desempenho obtido. Desta forma, todos os
funcionários receberiam um bônus se desenvolvessem adequadamente suas
funções. Cada aspecto negativo observado apresentaria um valor a ser descontado
no bônus. Entretanto, se mesmo assim, o funcionário não desejar participar, ele
deverá ser substituído.
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Assim, concluiu-se o Processo de Pensamento da TOC, que objetivou conduzir
as mudanças necessárias para assegurar o controle de estoque e seus benefícios
no varejo. O próximo tópico está centrado em detalhar e enfatizar todas as
observações realizadas durante a utilização do método.
6.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PENSAMENTO DA TOC
Este tópico está centrado a uma analogia simplória da utilização do Processo
de Pensamento da TOC. A elaboração da ARA ajudou na conscientização das
vantagens de se possuir um controle de estoque preciso. Além disto, esta
ferramenta possibilitou o consentimento das ações que eles devem realizar para
assegurar a confiabilidade dos dados fornecidos. Através dos dados coletados nas
entrevistas observou-se que todos os funcionários conheciam as vantagens básicas
do controle de estoque. Entretanto, todos os funcionários e proprietários, excluindo o
responsável das compras, desconheciam as alterações necessárias na realização
do seu trabalho para garantir o sucesso do processo. Esta situação foi revertida
através da compreensão da ARA.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento desta pesquisa permitiu identificar a possibilidade de
formação de parcerias colaborativas entre o varejo de médio porte e as cadeias de
suprimentos cujas empresas focais são Focal 3, Focal 1, Focal 2 e Focal 4. Além
disto, ela também permitiu a identificação da origem dos principais problemas
limitadores da eficiência do varejo de médio porte através da aplicação das cinco
ferramentas do Processo de Pensamento da Teoria das Restrições. Ademais, o
presente trabalho possibilitou a identificação dos benefícios da utilização de uma
ferramenta participativa, que envolveu todos os funcionários e proprietários do
varejo, para a identificação e resolução de problemas.
Para a verificação de possibilidades de parcerias colaborativas com as cadeias de
suprimento, foram aplicadas entrevistas com os representantes das empresas focais
e suas distribuidoras. Depois da aplicação destas entrevistas, ocorreu a análise de
dados e a identificação das semelhanças e diferenças entre as estratégias das
empresas. Nesta etapa, foi possível verificar quais seriam os fatores facilitadores e
dificultadores da implementação de melhorias, como o controle de estoque, por
exemplo, em uma empresa varejista de médio porte.
Segundo as entrevistas e observações realizadas a empresa Focal 1
geralmente cede a pressão dos atacados, o que prejudica a formação de parcerias,
pois suas distribuidoras nem sempre possuem o menor preço. Entretanto, a empresa
está estruturando suas distribuidoras quanto as estratégias de venda e durante o
período de estudo, várias promoções foram realizadas entre as distribuidoras e o
varejo. Estas promoções possibilitaram um relacionamento mais próximo entre as
empresas, o que pode favorecer a formação de parcerias.
A empresa Focal 4 pode ser considerada favorável a elaboração de parcerias,
visto que o seu distribuidor sempre possui o menor preço dos produtos Ypê, que se
mantém geralmente estáveis. Devido a estabilidade de preços, o varejo se sente
mais confortável em diminuir seus estoques. Ou seja, o poder de barganha ou de
garantir um grande estoque quando o produto está com valor reduzido. Além disto, a
distribuidora Distri.1 possui entregas diárias, o que também viabiliza a redução de
estoque do varejista, pois ele não vai ficar desabastecido por um longo período.
A Focal 3 é considerada a empresa mais favorável a formação de parcerias,
pois ela possui um programa bem estruturado, fundado em 2010 e que vem
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trazendo retornos para a empresa, sua distribuidora e para o varejo de pequeno e
médio porte. Além disto, a Focal 3 está implementando em seu programa neste ano
a possibilidade de compras de produtos pela internet ou por aplicativo para celular.
Também, a empresa conta com uma distribuição muita rápida.
A Focal 2 demonstrou ser uma empresa bastante fechada e com vários
distribuidores. Não foram verificadas parcerias entre a empresa focal e sua
distribuidora, pois no período de estudo a distribuidora Distri. 4 perdeu a distribuição
de alguns produtos de alto giro para a empresa Distri. 3 e estava enfrentando
dificuldades em atingir suas metas de venda. Ademais, suas distribuidoras
estimulam a compra de grandes volumes de produtos no final do mês, através da
bonificação de produtos para quantidades. Por exemplo, a cada caixa de shampoo
ganhe uma unidade. Além disto, foi difícil conseguir o contato do representante da
Focal 2. Sendo assim, há indícios de que a formação de parcerias com esta cadeia
de suprimentos não é viável.
De modo geral, observou-se um interesse nas cadeias de suprimento em
controlar o estoque do seu distribuidor. Entretanto, apenas a Focal 3 e a Focal 1
demonstraram um interesse em formar parcerias com o varejo.
Quanto a aplicação da pesquisa ação, observou-se a viabilidade da aplicação
do Processo de Pensamento da Teoria das Restrições para identificar e resolver os
problemas encontrados no varejo estudado. O Processo de Pensamento da Teoria
das Restrições mostrou ser uma técnica simples, fácil de aplicar e muito vantajosa.
Através de sua aplicação foi possível identificar as causas raízes de todos os
problemas que o varejo possuía e estruturar o processo de mitigação. Além disto,
por ser um processo simples, lógico e visual, foi facilmente compreendido por todos,
independentemente do seu grau de instrução. Por ser uma técnica participativa,
motivou os funcionários a contribuir com o processo de mudança.
A pesquisa ação comprovou a afirmação de Oglethorpe e Heron (2013) de
que empresas familiares devido a práticas pobres ou mais simples de gerenciamento
acabam criando suas próprias restrições do sistema. Com base na elaboração e
análise da ARA, as restrições encontradas na pesquisa foram relacionadas às
limitações de gerenciamento. Elas estão relacionadas a falta de utilização de
técnicas gerenciais como cronogramas e instruções de trabalho. Ainda foram
verificados problemas relacionados ao desconhecimento da importância do controle
de estoque e da precisão de informações de venda.
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Além disto, verificou-se que o proprietário estava sobrecarregado com
trabalhos operacionais e de supervisão. Consequentemente, pouco tempo e atenção
eram empregados no gerenciamento da empresa. Isso confirma a afirmação de
Polese (2013) quanto aos problemas do proprietário como centro de todas as
decisões.
A construção da ARF ressaltou a importância da realização de parcerias
colaborativas no varejo. Mesmo depois do ajuste do controle de estoque e da
acuracidade das informações da posição de estoque e vendas de produtos, o varejo
pode continuar apresentando efeitos indesejados devido a ausência de parcerias.
Sendo assim, as parcerias são vistas como ideais para criação de promoções e
aumento de vendas. Essas parcerias também são importantes para cadeia de
suprimentos, pois a venda direta ao varejo aumenta sua margem de contribuição de
item vendido. Desta forma, a pesquisa apresenta um grande valor tanto para as
cadeias de suprimentos quanto para os varejistas. Enquanto que as cadeias de
suprimento aperfeiçoam a previsão da demanda e a sua margem de lucro, o
varejista reduz custo com excesso de estoque e aprimora suas técnicas gerenciais.
Sabendo-se que os efeitos indesejados identificados e eliminados na
pesquisa são comuns na maioria dos varejos, pois segundo Polese (2013), cerca de
80% do varejo de pequeno e médio porte possuem a informatização de sua loja e
utilizam apenas os recursos básicos de cadastro de produtos fornecidos pelo seu
sistema. Desta forma, os conhecimentos aqui apresentados poderão ser difundidos
para outros varejos.
Com base no exposto, através da aplicação das cinco ferramentas do
Processo de Pensamento da TOC no varejo de médio porte, foi possível ressaltar a
importância do controle de estoque. Esta importância está vinculada tanto a
viabilidade de implementação de práticas colaborativas, quanto na resolução de
problemas operacionais e gerenciais do varejo. Além disto, com a aplicação deste
processo foi possível identificar e analisar os fatores facilitadores e dificultadores da
implementação de mudanças no varejo.
O objetivo específico de gerar conhecimento quanto a aquisição estratégica
de mercadorias pode ser observado com a criação da ARF. A ARF foi criada com a
premissa de que todos os efeitos indesejados foram resolvidos e o controle de
estoque foi estabelecido. Através da análise das informações de venda e posição de
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estoque, o varejista pode realizar suas compras de forma estratégica, visando a
redução de custos tanto de armazenagem, quanto de aquisição de produtos.
Dada à importância do tema de formação de parcerias colaborativas, torna-se
necessário o desenvolvimento de projetos pilotos para averiguar na prática a
viabilidade de formação de parcerias. Sendo assim, trabalhos futuros podem realizar
um projeto piloto quanto a formação de parceria entre uma empresa focal, sua
distribuidora e o varejista. Desta forma, seria possível identificar as vantagens da
formação de parcerias fornecidas para cada elo da cadeia de suprimentos.
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APÊNDICE A – ARA GERAL

Fonte: Elaborada pelo autor
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APÊNDICE B – ARF GERAL

Fonte: Elaborada pelo autor
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