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RESUMO 

 

Nos últimos anos o âmbito empresarial vem sofrendo muitas mudanças nas formas de 

gestão, isso se deve ao cenário globalizado e competitivo atual. Neste contexto de alto nível 

de concorrência as empresas começaram a buscar alternativas para atender melhor suas 

demandas. Uma das alternativas viáveis para permanecer competitiva ou até mesmo ampliar 

sua concorrência é a integração das empresas através da cadeia de suprimentos. Esta engloba 

várias funções complexas e importantes, dentre elas destaca-se a seleção de fornecedores, que 

consiste na escolha dos mesmos a partir de estratégias e objetivos. Desta forma, o presente 

trabalho busca investigar os critérios utilizados pelas indústrias pernambucanas para a seleção 

de seus fornecedores, especificamente as do setor consumidor de embalagens plásticas. A 

coleta dos dados foi realizada mediante a aplicação de questionários eletrônicos a uma 

amostra das empresas cadastradas na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 

(FIEPE). Utilizando-se uma abordagem descritiva e analítica dos dados pode-se obter o perfil 

das empresas consumidoras de embalagens plásticas analisadas, bem como o nível de 

relacionamento existente entre elas. Os resultados encontrados foram a predominância do 

objetivo custo na seleção de fornecedores, e a necessidade de investimentos em ambas as 

empresas, compradoras e fornecedoras.    

 

Palavras Chave: Cadeia de suprimentos; estratégias; objetivos de desempenho; seleção de 

fornecedores. 
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ABSTRACT 

 

Recently the business has undergone many changes in the forms of management, this is 

due to the current globalized and competitive scenario. In this context of highly competitive 

level, companies began to seek alternatives to better meet their demands. One of the viable 

alternatives to remain competitive, or even expand its competition is the integration of 

companies through the supply chain. This includes several important and complex functions; 

among which are the selection of suppliers, which consists in choosing them from the same 

strategies and objectives. Thus, this study aims to investigate the criteria used by Pernambuco 

industries to select their suppliers, specifically those of the plastic packaging consumer sector. 

Data collection was performed by the application of electronic questionnaires to a sample of 

companies registered with the Industries Federation of Pernambuco (FIEPE). Using a 

descriptive and analytical data approach, the profile can be obtained from the plastic 

packaging consuming companies analyzed, as well as the level of relationship between them. 

The results were the predominance of cost as the objective in supplier selection, and the need 

for investments in both buyer and supplier companies. 

 

Keywords: Supply chain; strategies, performance objectives, selection of suppliers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o âmbito empresarial vem sofrendo muitas mudanças nas formas de 

gestão, isso se deve ao cenário globalizado e competitivo atual, onde a tecnologia tem papel 

fundamental. Pois, se de um lado a tecnologia acarreta desenvolvimento e fácil acesso a várias 

informações e mercados em todo o mundo, por outro lado prepara o competidor para um alto 

nível de concorrência. 

Neste contexto de alto nível de concorrência as empresas começaram a buscar 

alternativas para atender suas demandas, agora mais complexa, onde os requisitos como 

preço, qualidade, flexibilidade e rapidez estão cada vez mais rigorosos. Tem-se que uma das 

alternativas viáveis para permanecer competitiva ou até mesmo ampliar sua competitividade é 

a integração das empresas através da cadeia de suprimentos. 

Conforme Lambert, Copper & Pagh (1998) a gestão da cadeia de suprimentos é definida 

como a integração dos principais negócios que produzem bens, serviços e informações através 

de uma cadeia de suprimento que agrega valor para os clientes e demais partes interessadas e 

envolvidas, chamadas de stakeholders.  

Assim como o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a logística, como parte interna 

da cadeia, também vem tornando-se importante no cenário atual competitivo. O conceito de 

logística pode-se resumir a junção de quatro atividades básicas: a de aquisição, 

movimentação, armazenagem e entrega de produtos, com o objetivo de atender às exigências 

dos clientes finais. Em outras palavras a logística é a parte do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e 

econômico dos produtos e serviços, desde o ponto inicial até o ponto de consumo, com o 

propósito de atender o cliente final (Council of Logistics Management, 2010). 

A partir destes conceitos, as análises das atividades das cadeias de suprimentos, como 

gestão de estoque, distribuição, gestão e avaliação de fornecedores, tornaram-se bastante 

relevantes no contexto atual. 

Em relação à gestão de fornecedores, a tendência atual das empresas é de priorizarem a 

produção de suas competências centrais e transferir para outras empresas as atividades não 

essenciais. Esse processo denominado de terceirização ou desverticalização é baseado numa 

relação de confiança e respeito mútuo, visando basicamente obter vantagem competitiva na 

negociação (MORAIS, 2008). De acordo com Faria & Vanalle (2006) esta vantagem pode ser 

econômica através da redução de custos; estratégica com parcerias que favoreçam maior 
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flexibilidade e confiabilidade nas atividades; qualitativa por meio do ganho de qualidade, com 

parceiras especializadas nas atividades terceirizadas e gerencial através da redução da 

estrutura funcional ou quadro fixo da empresa, ou o conjunto destas vantagens. 

Deste modo, uma das etapas para a implantação da terceirização em uma empresa é a 

seleção de fornecedores, onde selecionar o fornecedor correto significa reduzir os riscos e os 

custos de transação, aumentando assim a competitividade da cadeia de suprimentos. Para que 

a etapa de seleção de fornecedores seja eficiente, originando assim uma parceria de sucesso 

entre comprador e fornecedor, faz-se necessário determinar os critérios de seleção a serem 

considerados em cada processo. Pois, são os critérios de seleção que vão determinar quais 

pontos devem ser confrontados entre os fornecedores interessados na parceria ofertada. Esses 

critérios devem ser delimitados com base nas prioridades e exigências das empresas, de modo 

que crie uma identidade junto ao mercado de fornecedores. 

O presente trabalho busca investigar os critérios utilizados pelas indústrias 

pernambucanas para a seleção de seus fornecedores, especificamente as do setor consumidor 

de embalagens plásticas, com o propósito de gerar conhecimentos e contribuir para o 

aperfeiçoamento do fornecedor local de Pernambuco.  

1.1 Justificativa  

Surgido há um século e meio, o plástico evoluiu da posição de material substituto à 

matéria-prima essencial para um sem número de produtos. Raros foram os materiais 

tradicionais que não sentiram a competição do plástico ou mesmo não perderam sua liderança. 

A borracha sintética substituiu o cautchu; as fibras de nylon e outras competem com o 

algodão, a seda, a lã e o couro; a baquelite, a galalite, o polopás, o poliestireno, o 

polipropileno e outros tantos ocupam a posição até então indisputada da pedra, da madeira e 

do ferro; a melamina concorre com a louça e a cerâmica; o PVC, o poliéster e o policarbonato 

substituem o vidro. Versátil e numeroso, o plástico aparece em todos os campos das 

atividades dos nossos dias e não há quem possa prognosticar as fronteiras das suas 

perspectivas. (DONATO, 1972). 

Enfatizando a importância do plástico, pode-se dizer que não existe atividade ou 

produto em que o plástico não tenha seu lugar, às vezes modesto, mas em geral prioritário. Ele 

está presente nos remédios, brinquedos, carros, computadores, embalagens e outros, além de 

possuir inúmeras vantagens, tais como: ser um material higiênico e asséptico, ótimo isolante 

térmico, ser leve e flexível, durável e resistente, e por fim, reciclável. (DONATO, 1972). 
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Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico (Abiplast), o setor 

do plástico está crescendo aceleradamente, contudo, nota-se que este crescimento vem se 

destacando principalmente, pelas suas principais características, tais como: baixo custo, peso 

reduzido, elevada resistência, variação de formas e cores, além de apresentar, muitas vezes, 

um desempenho superior ao de outros polímeros, por exemplo, a borracha. 

Ainda com base na Abiplast, os planos de investimentos do setor no atual período são 

da ordem de US$ 3 milhões, estimando ainda um crescimento de 20% nas exportações. Em 

relação à geração de emprego e renda, a cadeia produtiva do plástico emprega 

aproximadamente 324 mil pessoas e conta com aproximadamente oito mil empresas, cujo 

faturamento se encontra na casa dos R$ 45 bilhões/ano. A demanda per capita de produtos 

plásticos no Brasil ainda é muito baixa (25 kg/hab/ano), porém pelo tamanho e características 

do mercado, nota-se um grande potencial de crescimento (Revista do plástico moderno, ago. 

2009). 

De acordo com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de Pernambuco 

(SIMPEPE), este Estado é um dos pioneiros no ramo de transformação de plástico, 

aparecendo como o segundo no ranking nacional em termos de desenvolvimento de atividades 

neste setor, com a fundação de sua primeira fábrica de embalagens, a cinco décadas. Baseado 

ainda no SIMPEPE, as indústrias de transformação de plástico encontram-se distribuídas por 

todo território pernambucano, estando a maioria localizada na Região Metropolitana do 

Recife. Atualmente, tem-se aproximadamente 450 empresas (micro, pequenas, médias e 

grandes), que atuam em diversos segmentos, como: sopro, injeção, rígido, extrusão, 

moldagem e termoformagem. Tendo como maior percentual de participação, no mercado de 

plástico, a área de extrusão, que se divide em rígidos e flexíveis, sendo essa última 

responsável por 60% de todo mercado.  

 Especificando o setor de embalagens plásticas, tem-se que ao longo do tempo, o mesmo 

vem mostrando grande versatilidade e crescimento nas mais variadas áreas da economia, 

tomando espaço e importância no mercado mundial. Este segmento é caracterizado por ser o 

setor que mais emprega no Brasil, totalizando , em junho de 2010, 110.545 mil empregos 

formais, correspondendo a 52,95% do setor (Associação Brasileira de Embalagens- ABRE, 

2010). 

 No aspecto das estratégias utilizadas por empresas locais do setor de embalagens 

plásticas, observou-se uma forte tendência das mesmas buscarem como fator competitivo na 

seleção de seus fornecedores fatores baseados no custo. Embora isso possa parecer divergente 
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daquilo que se observa nas práticas gerenciais correntes, por exemplo o Sistema Toyota de 

Produção, que sugere o desenvolvimento de fornecedores de forma a reduzir lead times de 

processo e melhorar a qualidade dos produtos, oportunidade para desenvolvimento de 

fornecedores locais que por estarem geograficamente próximos podem desempenhar suas 

funções reduzindo os tempos de ressuprimento e executando suas operações com mais 

flexibilidade, uma vez que não possuem grandes estruturas, normalmente mais rígidas, mas 

que de qualquer forma permitem ganhos de escala e custos reduzidos. 

 Portanto, com base nos dados apresentados, o presente trabalho pode ser justificado 

levando-se em conta um aspecto, a relevância teórica e prática do estudo. A relevância teórica 

se evidencia por meio das contribuições que se pretende estabelecer ao se discutir abordagens 

teóricas para o gerenciamento e análise de uma cadeia de suprimentos, considerando as 

características do setor de plástico de Pernambuco. E a relevância prática se apóia na 

aceitação do tema no meio empresarial.   

1.2 Objetivos do trabalho 

Neste item serão descritos os objetivos que impulsionam a pesquisa, os mesmos serão 

divididos em objetivo geral e específicos.  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os objetivos priorizados pelas empresas 

consumidoras da cadeia de plástico do estado de Pernambuco e com isso caracterizar o 

ambiente no qual os fornecedores de produtos de plástico estão inseridos. Através desta 

análise, contribuir para o desenvolvimento dos fornecedores locais de primeira camada na 

região. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Coletar dados sobre as prioridades estratégicas das empresas a jusante para a seleção 

de seus fornecedores; 

 Analisar os dados coletados sobre as prioridades estratégicas destas empresas;  

 Traçar um perfil do setor consumidor de embalagens plásticas do estado, através da 

delimitação de suas características; 

 Constatar as relações existentes entre empresa e fornecedor da cadeia de embalagens 

plásticas de Pernambuco, ou seja, a existência de parcerias/alianças;  
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 Verificar quais os objetivos de produção, dentre eles, custo, entrega, flexibilidade, 

qualidade e credibilidade, priorizados na escolha de um fornecedor de primeira ordem; 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação possui 6 capítulos, nos quais serão estruturados a seguir: 

No primeiro capítulo destaca-se a parte introdutória ou inicial do assunto, onde se 

evidencia a justificativa, a descrição do problema de pesquisa e os objetivos almejados, 

dividindo-se em geral e específicos. 

Logo após, segue-se o capítulo referente a base conceitual, abordando conceitos 

imprescindíveis para o entendimento deste trabalho, tais como: estratégias de produção, 

logística, cadeia de suprimentos, atividades logísticas, setor de compras na cadeia de 

suprimentos, seleção de fornecedores e parcerias. 

O terceiro capítulo faz um panorama da Indústria do Plástico, ressaltando as 

características gerais da indústria, o perfil da cadeia de plástico no Brasil e os aspectos 

econômicos do setor específico de embalagens, bem como demonstra o cenário atual da 

cadeia do plástico no estado de Pernambuco, evidenciando a região em termos de localização, 

população e outros aspectos socioeconômicos. 

A seguir, o quarto capítulo descreve a metodologia utilizada para alcançar os objetivos 

de pesquisa. Nesta parte ocorre a descrição de cada uma das etapas do processo do estudo de 

campo, da revisão bibliográfica, do perfil da amostra, do método utilizado para a coleta de 

dados, dentre outros.  

O quinto capítulo apresenta a análise dos dados coletados, expondo parcialmente 

algumas conclusões, como também fazendo algumas analogias ou comparações entre os 

dados. 

E por fim, o sexto capítulo aborda as conclusões obtidas nesta pesquisa e sugestões para 

trabalhos futuros na área de logística e cadeia de suprimentos.  
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2 BASE CONCEITUAL  

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos imprescindíveis para o entendimento 

deste trabalho, tais como: estratégias de produção, logística e cadeia de suprimentos. Além 

disso, destacam-se também as atividades logísticas e a importância do setor de compras na 

cadeia de suprimentos, bem como os critérios utilizados na seleção de fornecedores. 

2.1 Estratégias de Produção 

Entende-se por estratégia o padrão global de decisões e ações que posicionam a 

organização em seu ambiente e tem a finalidade de fazê-la atingir seus objetivos de longo 

prazo. (SLACK, 2007). 

Estratégia de manufatura pode ser pensada e conceituada como uma seqüência de 

decisões sobre a acumulação e combinação das unidades de produção ativos tangíveis e 

intangíveis (recursos, capacidades), que são necessários para conseguir um ajuste sustentável 

da empresa com seu ambiente (ADAMIDES; POMONIS, 2009). 

De acordo com Slack (2007) a estratégia de produção é, claramente, uma parte da 

estratégia geral da empresa, porém muitos autores que tratam do assunto possuem visões e 

classificações diferentes. Ainda segundo Slack (2007), existe quatro perspectivas sobre 

estratégia da produção, são elas: 

 A estratégia é um reflexo “de cima para baixo” (top-down) do que o grupo ou 

negócio todo deseja fazer; 

 A estratégia é uma atividade “de baixo para cima” (bottom-up), em que as 

melhorias da produção cumulativamente constroem a estratégia; 

 A estratégia da produção envolve traduzir os requisitos do mercado em decisões 

da produção, ou seja, quando os requisitos do mercado constroem a estratégia; 

 A estratégia da produção envolve explorar as capacidades dos recursos da 

produção em mercados eleitos. 

 

Para um melhor entendimento, a figura 2.1 mostra claramente as quatros perspectivas e 

suas descrições mencionadas anteriormente: 
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Figura 2.1. Estratégias de Produção 

Fonte: A Autora. 

         Neste aspecto, tais perspectivas ajudam a entender como empresas devem posicionar-se 

em relação às estratégias ou decisões a serem tomadas no ambiente global, econômico, 

político e social.  

     No cenário atual, para ser competitiva no segmento de indústria a que pertence, uma 

empresa deve diferenciar-se de seus concorrentes, através da escolha de suas estratégias e 

objetivos de manufatura. De acordo com Corrêa & Gianesi (1996) existem cinco prioridades 

competitivas, baseada nas quais a manufatura pode contribuir para a competitividade da 

empresa: 

 Fazer os produtos gastando menos que os concorrentes, obtendo vantagem no 

objetivo custo; 

 Fazer produtos melhores que os concorrentes, conseguindo vantagem em qualidade; 

 Fazer os produtos mais rápido que os concorrentes, obtendo vantagem em rapidez; 

 Entregar os produtos no prazo prometido, obtendo vantagem em credibilidade de 

entrega; 

 Ser capaz de adaptar-se rapidamente a mudanças, alcançando vantagem em 

flexibilidade. 

 

Em síntese, pode-se dizer que as empresas decidem suas estratégias procurando 

satisfazer seus clientes, priorizando dessa forma os objetivos de desempenho de acordo com a 

preferência dos mesmos. Por exemplo, se os consumidores valorizarem produtos de baixo 
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preço, a empresa dará ênfase a seu desempenho em custos, do mesmo modo ocorrerá com os 

demais objetivos (SLACK, 2007). 

Corroborando com a idéia de Slack, Rosenzweig et al. (2003) ressalta que uma análise 

das capacidades ou estratégias, tais como qualidade,  entrega, flexibilidade, credibilidade e 

custo, podem contribuir positivamente para o desempenho do negócio ou organização, seja 

isoladamente ou em conjunto com outras capacidades. 

Desse modo nota-se que os objetivos de manufatura são fatores imprescindíveis para se 

sobressair no mercado globalizado e competitivo, percebendo assim que todas as escolhas 

feitas na cadeia de suprimentos da indústria, como por exemplo, a escolha do fornecedor, 

perpassam a escolha da estratégia de manufatura a ser priorizada. 

2.2 Logística 

2.2.1 Evolução da Logística 

A percepção sobre logística advém de muitos anos atrás, portanto, nesta seção tenta-se 

fazer uma breve cronologia sobre a evolução da logística. 

De acordo com Souza (2002) a logística originou-se no século XVIII, no reinado de 

Luiz XIV, onde existia o posto de Marechal (General de Lógis) responsável pelo suprimento e 

pelo transporte do material bélico nas batalhas. 

Ainda conforme Souza (2002), a logística desenvolveu-se com o intuito de abastecer, 

transportar e alojar tropas, objetivando assim, que os recursos certos e necessários as mesmas, 

estivessem no local e tempo certo, contribuindo dessa maneira para a vitória das tropas em 

guerra. 

Restringindo-se as décadas, percebem-se a existência de marcos importante em cada 

uma delas, onde tais marcos são imprescindíveis para um melhor entendimento da logística, 

desde seus primórdios até os dias atuais. 

Ching (2001) ressalta que antes de 1950 a logística permaneceu latente, não havendo 

nenhuma teoria influente. Nessa época, as atividades principais da logística eram divididas 

por áreas, onde o transporte estava sob responsabilidade da gerência de produção, os estoques 

ficava a cargo do setor de marketing, finanças ou produção e o processamento de pedidos era 

controlado por finanças ou produção. Estas divisões setoriais causavam conflitos de objetivos 

e responsabilidades para as atividades logísticas. 

Entre os anos 50 e 70 houve a decolagem da teoria e prática da logística, porém de 

forma incipiente, já que as empresas encontravam-se com concepções errôneas, pois 



Capítulo 2 Base Conceitual 

 19 

acreditavam que no negócio, a compra e venda eram mais importantes, deixando de lado a 

distribuição física, algo imprescindível para a logística de uma empresa (CHING, 2001).  

         A partir da década de 70 inicia-se uma visão integrada nas questões logísticas, incluindo 

a exploração de aspectos como custo total e abordagem de sistemas. O foco principal deixa de 

ser a distribuição física para englobar um espectro mais amplo de funções. É interessante 

observar que é neste período que se presencia o aparecimento, tanto no ensino quanto na 

prática da logística, de um gerenciamento consolidado das atividades de transporte de 

suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais 

(FIGUEIREDO & ARKADER, 1998). 

Com base nos mesmos autores, tem-se que meados da década de 80 até a atualidade, é 

marcada por uma ênfase estratégica, onde a logística é tida como elemento diferenciador, 

sendo capaz de criar caminhos para adquirir vantagens competitivas no mercado globalizado. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o campo da logística evoluiu de um tratamento mais 

restrito, voltado para a distribuição física de materiais e bens, para um escopo mais amplo, em 

que se considera a cadeia de suprimentos como um todo e as atividades de compras, 

administração de materiais e distribuição. Portanto, em outras palavras, a logística atual não 

se limita a uma única função, mas representa, de fato, uma área de integração de todas as 

atividades ou funções. 

2.2.2 Conceitos de Logística 

Após a evolução histórica descrita na seção anterior, esta tem como objetivo esclarecer 

e expor versões de logística na concepção de vários autores. 

Bowersox & Closs (2008) ressaltam que poucas áreas de operações envolvem a 

complexidade ou abrangem o escopo geográfico característicos da logística. O objetivo da 

logística é tornar disponíveis produtos e serviços no local onde são necessários, no momento 

em que são desejados.  

Conforme Pires (2004) o processo de globalização que marcou o Brasil desde o início 

da abertura comercial nos anos 90 originou uma forte competição global entre os setores 

industriais do país, fazendo com que as empresas buscassem meios para sobreviver a essa 

concorrência  global. Muitos autores acreditavam que um desses meios seria a logística 

empresarial, focada na redução dos custos e maximização dos lucros. Corroborando com a 

visão de Pires (2004), Christopher (1997) define logística como o processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de matéria-prima, peças, 
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produtos acabados e demais materiais da empresa, além dos fluxos de informações recíprocas, 

através da organização de seus canais de marketing, tornando possível a maximização da 

lucratividade através do atendimento dos pedidos dos clientes a custos reduzidos. 

 De acordo com Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(Council of Supply Chain Management Professionals, 2010), logística é a parte da cadeia de 

suprimentos responsável por realizar os processos de planejamento, execução e controle do 

fluxo eficiente e economicamente eficaz de bens, serviços e informações correlatas, desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos 

clientes. 

 Na visão de Burt et al.(2003), a logística trata da movimentação de bens, sendo 

responsável tanto pela entrada como pela distribuição dos bens para o próximo membro da 

cadeia de suprimentos e para o próprio consumidor final. Em outras palavras, BALLOU 

(2007) expõe que a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 

nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes, através de planejamento, 

organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que 

visam facilitar o fluxo de produtos. 

 Em síntese, todas essas definições convergem a refletir que a logística abrange todas as 

atividades envolvidas na movimentação de bens para o lugar certo no tempo certo, 

proporcionando um melhor nível de serviço, baixos custos e maior lucratividade. 

2.2.3 Atividades Logísticas 

Como enfatizado na seção anterior, a logística abarca toda a movimentação de 

materiais, dentro do ambiente interno e externo da empresa, compreendendo desde a chegada 

da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. Para atender os objetivos almejados 

pela logística, tais como: custo baixo, nível de serviço qualificado ao cliente e máxima 

lucratividade, é necessário atividades logísticas. Alguns autores dividem essas atividades em 

duas, são elas: primárias e secundárias ou de apoio.  

 CHING (2001) elenca e descreve essa divisão da seguinte forma: 

 Atividades Primárias: são essenciais para o cumprimento da função logística e 

contribuem com o maior montante do custo total da logística. Estas atividades 

diferenciam-se das demais por serem encontradas ao longo de todo o canal 

logístico, e as outras apenas ocorrerão, dependendo das circunstâncias, em apenas 

parte do canal logístico ou dentro de uma empresa particular.  
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São consideradas atividades primárias: 

 Transporte: Referem-se aos métodos de movimentar os produtos aos 

clientes, tais como: via rodoviário, ferroviário, aeroviário e marítimo. 

Destaca-se também por ser a atividade logística de maior importância, 

pois absorve grande parte dos custos logísticos. Em resumo, tal atividade 

é responsável por agregar o valor de lugar ao produto, permitindo a 

disponibilidade do produto no local desejado. 

 Gestão de Estoques: O ideal seria a perfeita sincronização entre a oferta 

e a demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques 

desnecessária, porém como isso não ocorre na prática, percebe-se que 

dependendo do setor em que a empresa atua e a sazonalidade temporal, é 

necessário um nível mínimo de estoque que atue como amortecedor entre 

oferta e demanda. 

 Processamento de Pedidos: Os custos com tal atividade-chave tendem a 

ser menores quando comparados aos custos das duas atividades 

anteriores. Contudo, o processamento de pedidos é uma atividade 

logística imprescindível, cuja importância deriva do fato desta atividade 

determinar o tempo necessário para a entrega de bens e serviços aos 

clientes. 

 Atividades Secundárias ou de Apoio: desempenham a função de suporte às 

atividades primárias na obtenção dos níveis de bens e serviços solicitados pelos 

clientes. 

  Armazenagem: Refere-se á administração do espaço necessário para 

estocar os produtos. 

 Manuseio de Materiais: Diz respeito à movimentação do produto no 

local de armazenagem. 

 Embalagem de Proteção: Tem como objetivo proteger o produto, ou 

seja, auxiliar na garantia da movimentação do produto sem quebras e 

danificações. Outro ponto importante na questão de embalagens é o apelo 

comercial muitas vezes inserido no produto. 

 Programação de Produtos: Refere-se a programação das quantidades 

que devem ser produzidas e quando e onde devem ser fabricadas. 
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 Manutenção de Informação: Consiste em ter uma base de dados para o 

planejamento e o controle da logística, pois nenhuma função logística 

dentro de um sistema poderia operar eficientemente sem necessárias 

informações de custo e desempenho.  

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que as atividades logísticas são no contexto atual 

imprescindíveis, pois uma gestão adequada e coordenada das atividades primárias e 

secundárias leva a logística a atender seus objetivos com sucesso, proporcionando aos seus 

clientes produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades, bem como permite a empresa 

ter um melhor controle e maior integração dos diferentes departamentos CHING (2001).  

2.3 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

      Com a crescente tendência de integração entres os mercados, ou seja, com a 

globalização, empresas cada vez mais buscam inserir-se ou sustentar-se na concorrência 

global. Acredita-se que uma das soluções possíveis para esta competitividade é maximizar 

atividades ou processos através do gerenciamento da cadeia de suprimentos, em inglês, 

Supply Chain Management (SCM), pois se espera que o mesmo proporcione uma fonte de 

vantagem competitiva, com uma posição de superioridade duradoura sobre os concorrentes, 

em termos de preferência do cliente. 

  Lambert et al. (1998) ressaltam que o termo SCM foi introduzido originalmente por 

consultores empresariais nos anos 80 e logo após começou a atrair atenção dos profissionais e 

acadêmicos atuantes na área. Em contraposição, Pires (2004) evidencia que não existe um 

marco histórico definindo a origem do termo Supply Chain Management (SCM), porém 

destaca que o mesmo teve sua ascensão em meados dos anos 90.  

      É imprescindível destacar que desde seu surgimento, a SCM tem sido em algumas 

vezes confundida com a logística, portanto sendo necessário diferenciá-los. O gerenciamento 

da cadeia de suprimentos é a integração dos processos de negócios desde usuário final até os 

fornecedores originais que providenciam produtos, serviços e informações que adicionam 

valor para os clientes e partes interessadas. Diferentemente da logística que como discutido 

anteriormente, define-se por ser a parte dos processos da cadeia de suprimentos que planeja, 

implementa e controla o fluxo de bens, serviços e informações desde o ponto inicial até o 

ponto de consumo, com o objetivo de abarcar as necessidades dos clientes (PIRES, 2004; 

BALLOU, 2001). 
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  De maneira clara, tem-se que o gerenciamento logístico está voltado para otimização de 

fluxos internamente, enquanto que o SCM é mais amplo e abrangente, abarcando a integração 

interna e externa, ou seja, o foco da logística concentrava-se na coordenação das atividades 

dentro da organização, enquanto que a coordenação das atividades da cadeia de suprimento se 

expandiu do âmbito intra-organizacional para o interorganizacional (BALLOU, 2006 apud 

VIANA, 2009).  

     Em relação aos fluxos da cadeia de suprimentos, Bowersox & Closs (2008) enfatizam a 

diferença existente entre os fluxos de produtos e de informação, onde o primeiro segue em 

direção aos consumidores, e o de informação faz o percurso inverso, parte dos consumidores 

até chegar ao alcance dos fornecedores. Poirier (2001) complementa que o objetivo é que cada 

membro desempenhe as tarefas relacionadas à sua competência central, evitando-se 

desperdícios e funções duplicadas, facilitando assim o gerenciamento holístico que permite 

aproveitar as sinergias produzidas. 

  Em outras palavras, uma tendência atual da cadeia de suprimentos é fazer com que as 

empresas participantes da cadeia atuem e explorem suas competências centrais e adquiram o 

restante necessário de fontes externas, ou seja, as empresas se concentrarão apenas nas 

atividades da cadeia de valor que elas acreditam promover a vantagem competitiva, enquanto 

outras atividades serão executadas por fornecedores externos, sejam eles parceiros ou 

fornecedores de curto prazo. (CHRISTOPHER, 1997). 

     Confirmando o conceito de SCM, Chopra & Meindl (2003) definem que uma cadeia de 

suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de 

um pedido de um cliente, ou seja, a cadeia de suprimento inclui todos os fabricantes, 

fornecedores, transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes.  

     Guarnieri (2006) acrescenta ainda que o componente essencial para que exista uma 

cadeia de suprimentos (CS) é a satisfação do cliente, em um processo que gere lucro para a 

empresa. Tal cadeia tem seu início no ato do pedido do cliente e término quando é efetuado o 

pagamento e entrega do produto ou serviço solicitado. Outros fatores indispensáveis para a 

existência e integração da cadeia são a troca de informação, a confiança mútua e o 

comprometimento entre os stakeholders, ou seja, entre as partes interessadas.  

          Na concepção de Moreira (2009) a nova visão do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, mais ampla e abrangente, incorpora no seu planejamento os clientes dos clientes 

e os fornecedores dos fornecedores, bem como se tem uma melhor consciência dos problemas 

e possibilidades e conseqüentemente uma maior complexidade gerencial, uma grande 
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sincronização dos processos e informações, sendo necessário e imprescindível a função da 

gerência da cadeia de suprimentos.  

  Contudo, pode-se dizer que a filosofia da cadeia de suprimentos resume-se a um 

conjunto de processos de negócios com elementos gerenciais integrados e com 

compartilhamento de informações, divisão de riscos e ganhos, cooperação, alinhamento de 

objetivos e integração horizontal dos processos de cada membro da cadeia (SOUZA et al. 

2006). 

  Em termos estruturais, a cadeia de suprimentos é composta por todas as empresas que, 

de alguma forma, participam do processo produtivo, ou seja, basicamente por empresa focal, 

membros primários e de apoio e clientes. Delimitando cada um deles, tem-se que: a empresa 

focal é aquela a partir da qual a cadeia de suprimentos é analisada, tanto nas ligações desta 

com os fornecedores de matérias-primas, quanto com os demais membros posteriores a ela; os 

membros primários são empresas autônomas ou unidades estratégicas de negócios que 

executam atividades operacionais ou administrativas nos processos empresariais designadas a 

produzir um bem específico para um cliente ou um mercado particular; os membros de apoio 

são empresas cuja função é fornecer recursos, conhecimento, utilidades ou ativos para os 

membros primários e por fim, os clientes são pessoas ou organizações que compram ou 

utilizam os produtos e serviços do profissional ou da empresa participante da cadeia de 

suprimentos. Apesar de serem imprescindíveis dentro da cadeia de suprimentos, os membros 

de apoio não participam diretamente na realização de atividades de transformação que 

adicionem valor para o consumidor final (TALAMINI et al., 2005).  

   A figura 2.2 apresenta nitidamente a cadeia de suprimentos e sua estrutura, evidenciando 

a empresa focal e suas ligações com os demais membros da cadeia, onde a montante têm-se os 

fornecedores e a jusante os clientes. Os fornecedores de primeiro nível são aqueles que estão 

diretamente ligados a empresa focal e os demais são os que estão ligados aos fornecedores, ou 

seja, são os fornecedores dos fornecedores. Do mesmo modo os clientes de primeiro nível ou 

de primeira camada são os que se relacionam diretamente com a empresa foco, no caso os 

distribuidores, os de segunda camada são os indiretamente ligados a empresa, os varejistas, e 

por fim o de terceira camada é o cliente final.  
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Figura 2.2. Estrutura da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Lambert et al., 1998 

   Com relação às dimensões da rede, estas são importantes para saber como a cadeia deve 

ser administrada, ou seja, são essenciais para analisar, descrever e gerenciar uma cadeia de 

suprimentos. Essas dimensões, segundo Lambert et al. (1998), são definidas em estrutura 

horizontal e vertical, onde a estrutura horizontal se refere ao número de camadas ou níveis 

existentes ao longo da cadeia. Analisando esse tipo de estrutura na figura 2.2, percebe-se que 

esta cadeia possui três níveis, tanto de fornecedores como de clientes. A cadeia de 

suprimentos pode ter ainda uma estrutura horizontal longa, quando apresentar vários níveis de 

fornecedores e/ou compradores, ou curta, quando possui poucos níveis. A outra estrutura, a 

vertical caracteriza-se pelo número de fornecedores/compradores existentes dentro de cada 

nível, esta pode ser estreita, quando poucas empresas estão presentes em cada nível, ou ampla, 

quando muitas empresas estão presentes em cada nível. 

    Diante do exposto, pode-se afirmar que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

bastante complexo e amplo, necessitando de integração não somente internamente, mas 

também em todo o elo da cadeia, bem como deve existir a troca de informações e confiança 

mútua entre fornecedores, empresa focal, distribuidores e clientes finais. Só assim poderá 

conseguir atingir ou obter o objetivo do gerenciamento da cadeia de suprimentos, ser o 
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diferencial na concorrência global, através da maximização do lucro, redução dos custos e alto 

nível de qualidade do serviço ou produto.  

2.4 Atividade de Compras 

A função de compras é definida como o processo de planejamento da aquisição, 

licitação e julgamento das propostas de fornecimento de materiais e serviços, bem como a 

contratação de fornecedores destinada ao fornecimento dos materiais e serviços utilizados 

pelas empresas. Desta forma, garante que os materiais e serviços exigidos sejam fornecidos 

nas quantidades corretas, com qualidade e no tempo desejado (GONÇALVES, 2004). 

No cenário atual, o setor de compras é considerado um dos mais importantes para a 

cadeia de suprimentos, pois este abrange a área de aquisições de bens e serviços a serem 

utilizados na produção e na revenda de produtos, tornando-se assim um fator decisivo na 

atividade de uma organização. 

Segundo José Arnaldo D’ Áurea, coordenador educacional do Instituto Brasileiro de 

Supply Chain (Inbrasc), cada vez mais o setor de compras vem ganhando importância 

estratégica para as empresas, em virtude do peso de sua capacidade de negociação e das 

economias geradas nos custos de aquisição.  

Conforme Braga (2010) em torno de 60% do custo de produção ou revenda são 

representados pela compra de componentes, materiais e serviços adquiridos dos fornecedores 

externos. Apesar dessa importância ressaltada da função compras, ela foi considerada, durante 

muito tempo, uma atividade de caráter mais reativo, transacional e tática. 

Lysons & Farrington (2006) definem claramente as perspectivas da função de compras 

elencadas acima. Os autores conceituam compras como reativa por realizar a atividade apenas 

quando necessária a compra, transacional pela visão simplista do mero ato de comprar sem 

preocupar-se com o relacionamento de colaboração e parceria com o fornecedor, e por fim 

tática por focar nas compras no curto prazo, sem se importar com os objetivos no longo prazo.    

Não obstante, a necessidade de práticas que buscassem a redução de custos e uma maior 

qualidade, tais como, o just in time; definido como o sistema de administração da produção 

que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata; e 

a redução do ciclo de produção de novos produtos, levaram a função de compras a adotar 

novas práticas de gestão para o setor, acarretando desse modo, na construção de vantagens 

competitivas para o negócio.   
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A evolução de compras pode ser representada detalhadamente na figura 2.3, onde esta 

aborda os diferentes estágios do seu desenvolvimento, desde a sua subordinação a outras 

funções até a sua posição estratégica atual. 

 

Figura 2.3. Etapas do Desenvolvimento da Função Compras ou Suprimentos 

Fonte: Braga, Ataíde (2010). 

 O estágio 1 denominado de reativo, caracteriza-se pela pouca agregação de valor 

realizada pelo setor responsável pelas aquisições de bens e serviços nas organizações. Nessa 

fase, as compras eram efetuadas por encarregados da produção, chefes mecânicos, 

responsáveis de departamentos ou quem quer que necessite do material. Nota-se que o setor 

de compras apenas realizava a operacionalização da transação, que consistia na emissão da 

ordem de compra, acompanhamento da entrega e escrituração de contratos, ou seja, nessa fase 

os profissionais de compras ou suprimentos são meros executantes de acordos realizados por 

terceiros (BRAGA, 2010). 

No estágio 2 percebe-se uma pequena evolução se comparada com o primeiro estágio, 

pois o mesmo é marcado por uma busca da modernização através do progresso nas técnicas e 

práticas realizadas. Em outras palavras, compras ou suprimentos ainda atua de forma 

mecânica e independente das estratégias competitivas da empresa.  

Na figura 2.3 esses dois estágios, segundo Braga (2010), são considerados de perfil 

tático, pois a preocupação de compras estava focada nas questões diárias, de cunho 

operacional e num curto prazo de tempo. 
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Já os próximos estágios 3 e 4 são marcados por um perfil estratégico, onde existe uma 

preocupação no longo prazo, bem como um espírito cooperativo entre as outras funções, 

trabalhando assim em conjunto com todas as partes integrantes da organização. 

Detalhadamente no estágio 3 o cliente interno passa a ser chamado a participar das 

aquisições realizadas, garantindo que todos os aspectos técnicos e do custo total de 

propriedade sejam adequadamente considerados. É nesta fase que surge a prática de suportar a 

estratégia competitiva da empresa através da adoção de técnicas, métodos e atividades que 

ofereçam fortalecimento na posição competitiva da empresa, o emprego de equipes 

multifuncionais para seleção de fornecedores e aquisição de bens e serviços. A partir desse 

ponto os fornecedores são considerados como um recurso escasso e, portanto, cuidadosamente 

selecionados. O profissional da função passa a ser considerado também um recurso valioso, 

devido à experiência que começa a acumular no trato de questões estratégicas (BRAGA, 

2010). 

E por fim, o último estágio é caracterizado pela total integração de compras, onde a 

mesma passa a constituir parte de um esforço conjunto com as outras funções da organização. 

Portanto, a função compras foi evoluindo de acordo com a necessidade de acompanhar 

o desenvolvimento das técnicas e mecanismos do mercado competitivo, passando a ter uma 

visão mais estratégica, bem como estabelecendo relações de colaboração e de longo prazo 

com os seus fornecedores, estimulando desse modo, o pensamento de ganha-ganha entre as 

partes. 

2.5 Seleção e avaliação de Fornecedores 

     A gestão de toda cadeia de uma organização deve ser estratégica e integrada. A 

definição das estratégias competitivas e funcionais é feita de acordo com a localização da 

empresa na cadeia. Para que haja a assimilação deste posicionamento é indispensável que a 

empresa identifique perfeitamente seus clientes e fornecedores (JOBIM FILHO, 2002 apud 

BARROS; ALENCAR, 2009). Desse modo, acredita-se que a seleção, avaliação e 

desenvolvimento de fornecedores tornaram-se questões importantes na cadeia de suprimentos, 

afetando ou impactando no desempenho global da mesma. 

 Seleção e avaliação de fornecedores são processos que possuem conceitos interligados, 

pois o primeiro versa sobre a escolha do fornecedor conforme os critérios da organização, e o 

segundo processo refere-se a manutenção da relação constituída com o fornecedor ao longo 

do tempo de relacionamento (ELLRAM, 1995). 
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 De acordo com Sarkar e Mohapatra (2006), através da avaliação do fornecedor 

consegue-se analisar capacidades e o desempenho dos mesmos. É definido como capacidade 

do fornecedor o potencial que pode ser aproveitado para as vantagens do comprador em longo 

prazo, tais como capacidade tecnológica, financeira, integridade, dentre outros. Já o 

desempenho é conceituado como o comportamento demonstrado por um fornecedor para 

atender as necessidades de curto prazo de um comprador em termos de custo, qualidade, 

credibilidade, e outros. Esta pesquisa será direcionada mais para a avaliação de desempenho 

das empresas, procurando analisar os objetivos de manufatura que são priorizados na seleção 

dos fornecedores. 

 No entanto, o desenvolvimento do fornecedor baseia-se na inserção e manutenção de 

determinado fornecedor como participante de sua cadeia, devido a interesses da empresa 

compradora. Por isso há um empenho em melhorar a performace e as competências do 

fornecedor estabelecido (ELLRAM, 1995). 

 Quando se trata da relevância da seleção de fornecedores, Choi & Hartley (1996) 

explicitam que a importância da seleção de fornecedores vem do fato de que compromete 

recursos, afetando simultaneamente atividades como gerenciamento de inventário, 

planejamento e controle da produção, necessidades de fluxo de caixa, e a qualidade do 

produto.  

Todavia, a natureza dessas decisões geralmente é complexa e não-estruturadas, pois na 

maioria das vezes envolve muitos fatores quantitativos e qualitativos. Os fatores quantitativos 

como preço, capacidade produtiva e conformidade em qualidade são considerados de fácil 

avaliação permitindo um exame claro e preciso para efeito de comparação entre as 

alternativas. Porém, os critérios qualitativos, tais como: confiança e compatibilidade 

administrativa são analisados de forma subjetiva, dependendo do julgamento pessoal dos 

envolvidos no processo de seleção (CHEN, 2005).  

Faria & Vanalle (2006), baseado em autores, delimitam alguns dos critérios de seleção 

mencionados acima e acrescentam outros. São eles:  

 Preço. Refere-se as empresas que utilizam a estratégia baseada apenas no 

menor preço. Entretanto, o processo de seleção de fornecedores deve considerar 

também outros fatores como qualidade, cultura organizacional, e confiança.  

 Qualidade. É fundamental preservar a qualidade e garantir a melhoria 

contínua, pois a qualidade mantém a satisfação do cliente, a motivação do 

empregado e, em conseqüência, a produtividade com qualidade. 
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 Desempenho das Entregas. O desempenho das entregas envolve a velocidade, 

que é o tempo gasto pelos fornecedores para completar a execução de um pedido, 

e confiabilidade que é a capacidade da empresa em realizar a entrega conforme 

solicitado. 

 Flexibilidade. Critério importante na escolha de um fornecedor, pois indica se 

o mesmo é capaz de responder de forma adequada às flutuações de demanda da 

empresa contratante, ou seja, se o fornecedor consegue ajustar-se às necessidades 

e especificações com rapidez e precisão.  

  Análise Financeira dos Concorrentes. Apenas empresas financeiramente 

saudáveis, e com boa reputação e posição no mercado estarão aptas a cumprirem 

com seus compromissos com a empresa contratante. Por isso, é imprescindível 

analisar este critério na seleção dos fornecedores. 

 Análise de Competências Essenciais. Devem-se selecionar fornecedores que 

tenham competência essencial para a atividade que lhes é repassada, pois só assim 

as empresas podem esperar a busca por soluções criativas, pelo aperfeiçoamento 

constante dos processos de produção, e pela integração de novas técnicas e 

metodologias. A competência essencial para uma dada atividade pressupõe a 

capacidade de transferência, de aprendizagem e de adaptação. 

 

Nota-se que a aplicação de cada critério está relacionada especificamente com o setor de 

compras e que a escolha dos critérios para seleção de fornecedores dependerá de alguns 

fatores como o tipo de relacionamento desejado pela empresa que será discutido na próxima 

seção (as parcerias), o tipo de produto a ser adquirido (por exemplo, simples ou complexo), o 

grau de interação que as empresas terão entre si e o nível de investimento que será dedicado 

para execução do relacionamento. Faz-se necessário ressaltar ainda que a importância de tais 

critérios irão variar conforme a  necessidade e prioridade de cada cadeia ou de cada empresa 

(FURTADO, 2005). 

Portanto pode-se afirmar que o processo de seleção de fornecedores envolve decisões, e 

como tal, precisam-se definir objetivos. Em outras palavras a seleção de fornecedores resume-

se a encontrar empresas fornecedoras que supram os objetivos e critérios almejados pela 

cadeia de suprimentos. 

Outra conclusão importante é que com a tendência atual de obter fornecedores 

parceiros, onde os princípios de colaboração e cooperação coexistam, a base de fornecedores 
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cada vez mais está se reduzindo, pois na cadeia de suprimento é preferível ter poucos 

fornecedores com uma relação longa e confiável do que muitos fornecedores pra um curto 

prazo. 

2.6 Parcerias  

Como discutido na seção anterior o tipo de relacionamento adotado dependerá dos 

objetivos priorizados na cadeia. De acordo com Harrison & Hoek (2003) existem muitos tipos 

e formas de relacionamento na cadeia de suprimento, eles formam um vasto conjunto que 

envolve a distância e a formalidade em que o relacionamento é conduzido pelo mercado. 

Baseado nos mesmos autores, uma organização não possui o mesmo tipo de 

relacionamento com todos os seus clientes e fornecedores, eles divergem em uma gama de 

opções.  

Harrison & Hoek (2003) elencam algumas dessas opções, dentre elas estão: o estilo de 

relacionamento frio e formal, o típico de conta pequena, alianças estratégicas, joint ventures e 

integração vertical total. Este trabalho se preocupará em estudar as parcerias de um modo 

geral, sem delimitações. 

Parceria pode ser definida como um acordo de negócios sob medida  baseada na 

confiança mútua, abertura, riscos e recompensas compartilhadas que utiliza as habilidades de 

cada parceiro de  adquirir um desempenho competitivo não alcançado pelos parceiros 

individuais. Ou seja, a parceria deve ser baseada em características intrínsecas ao benéfico 

relacionamento, tais como: compartilhamento de informações, coordenação e planejamento, 

metas compartilhadas, compatibilidade das filosofias corporativas, reconhecimento da 

interdependência mútua e outros (WILDING, 2001). 

Pode-se dizer que tais parcerias objetivam assegurar seus melhores resultados em 

termos de redução de desperdício e agregação de valor, bem como promover a união de forças 

de empresas, sejam cliente e fornecedora, cliente e cliente ou fornecedora e fornecedora, 

tendo em vista a busca de vantagens mútuas.  

Segundo Harrison & Hoek (2003) o compromisso e a confiança inerente na parceria 

pode ocasionar alguns problemas, dentre eles: 

 Incapacidade de determinar com precisão questões qualitativas como trabalho de 

projeto, 

 O risco de divulgar informações competitivamente sensíveis aos concorrentes, e 

 O oportunismo potencial dos fornecedores. 



Capítulo 2 Base Conceitual 

 32 

Em geral a parceria é extremamente relevante e essencial para o sucesso da cadeia de 

suprimentos, todavia deve ser cultivada, avaliada e reavaliada continuamente entre os 

membros da cadeia para que não incorram em problemas como os citados anteriormente. 

Portanto, o que torna a parceria imprescindível para superar a competitividade atual é a 

integração, cooperação e colaboração existente entre as empresas. Ou seja, é o vínculo seguro 

e no longo prazo que garante o sucesso da parceria na cadeia de suprimentos e a mesma no 

mercado globalizado.    
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3 PANORAMA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO  

Pretende-se neste capítulo caracterizar a Cadeia do Plástico no seu aspecto geral e 

evidenciar distintas características do segmento específico de embalagens, setor foco do 

trabalho. Este capítulo também procura situar a Indústria do Plástico na conjuntura atual do 

Mundo, Brasil e em Pernambuco, evidenciando através de dados estatísticos seus aspectos 

sociais e econômicos. Esta caracterização é imprescindível para entender ou nortear o âmbito 

que as Indústrias do setor de plástico estão inseridas, bem como a importância atual do setor 

para a economia e sociedade pernambucana. 

3.1 Características Gerais do Plástico 

Para entendermos a Indústria do plástico é essencial ressaltar a sua definição, suas 

especificidades e processos que os envolvem, bem como a cadeia ao qual está inserido.  

  Conforme Donato (1972) plástico é a denominação de uma numerosa e prolífica família 

de materiais sintéticos formados por grandes moléculas. São materiais amolecíveis por calor 

ou solventes e facilmente moldáveis. Em outras palavras, o plástico (polímeros) é uma 

matéria-prima que atualmente está presente em quase totalidade dos produtos que são 

utilizados no dia-a-dia, seja como componente principal ou como peças secundárias do 

produto.  

  Ressalta-se ainda que criado há mais de um século e meio, o plástico somente alcançou 

desenvolvimento mundial em escala industrial nas últimas três décadas, ou seja, mais 

acentuadamente no pós-guerra. No Brasil a fabricação do plástico só adquire efetiva 

importância a partir de 1954, quando a Petrobrás instala uma unidade petroquímica no 

Cubatão, junto a refinaria Presidente Bernardes, devido ao setor de transformação de plásticos 

ser parte integrante da complexa Cadeia Industrial Petroquímica (DONATO, 1972). 

   A Cadeia Industrial Petroquímica compreende desde os produtores derivados de 

petróleo até os transformadores de plásticos, e pode ser dividida em três segmentos principais: 

empresas de primeira, segunda e terceira geração. Delimitando cada uma delas, percebe-se 

que a primeira geração são as centrais petroquímicas, caracterizada por ser onde ocorre a 

produção de petroquímicos básicos, provenientes da nafta e etano, ou seja, são produtoras de 

matéria-prima. Na segunda geração encontram-se os produtores de resinas termoplásticas, 

que, através de processos de polimerização, utilizam eteno, propeno, benzeno, xileno, dentre 

outros, para a produção de polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, PET e outros. De 
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maneira clara são empresas que fabricam produtos intermediários e materiais para 

transformação. E por fim, a terceira geração que são as empresas de transformação de resinas 

plásticas em produtos acabados, onde a mesma não tem uma característica central ou única do 

ponto de vista da utilização e potencialização da sua base técnica, adéqua seus produtos às 

necessidades de seus clientes, tanto em sua forma externa quanto em suas características em 

função do desempenho desejado. Nesta geração destaca-se a produção de embalagens, peças e 

componentes plásticos, utensílios domésticos, entre outro (CERQUEIRA; HEMAIS, 2001). 

    Desse modo, a indústria petroquímica tornou-se um dos mais dinâmicos e complexos 

setores da economia mundial e brasileira, englobando toda a produção de plásticos, borrachas, 

medicamentos, detergentes, dentre outros. 

    Outra característica da Indústria de Produtos Plásticos é a divisão feita por tipos de 

processos produtivos, sendo os principais processos os de extrusão, de injeção e de sopro. 

Pode-se afirmar que tais processos se distinguem tanto em valor agregado aos produtos 

quanto em relação ao alto nível de utilização de mão-de-obra e conseqüente produtividade dos 

funcionários. 

   Evidenciando cada um destes processos, tem que as empresas de extrusão destacam-se 

por produzirem volumes maiores de produtos por funcionário. Ademais, esses produtos 

tendem a ter valor agregado menor. Nos produtos injetados, percebe-se uma inversão das 

características citadas, pois normalmente esse processo requer maior uso de mão-de-obra 

ocasionando uma geração de produtos com maior valor agregado. E no processo de sopro 

encontram-se características mistas no tocante da intensidade do uso de mão-de-obra e 

agregação do valor do produto. Porém a característica primordial que o diferencia é a 

necessidade que os produtos soprados têm em estarem próximos ao mercado consumidor, 

dado o elevado custo de transporte dos produtos. Assim, é comum que empresas de sopro 

tenham unidades dentro das dependências de empresas consumidoras de seus produtos 

(RELATÓRIO FIESP, 2009).  

 Diante do exposto, ainda necessita-se falar das vantagens e desvantagens dessa matéria-

prima tão utilizada e difundida no mercado atual, o plástico. Suas vantagens podem ser 

elencadas em baixo peso, ou seja, ser leve, aparência agradável, uma resistência boa, 

flexibilidade, ótimo isolante térmico, asséptico, reciclável e outras. Como desvantagens 

podem ser citadas: fraca resistência ao fogo, baixa elasticidade e rápida perda de cor.  

 Portanto, nota-se que a cadeia petroquímica e em especial a terceira geração, foco do 

trabalho, vem sendo bastante relevante para a fabricação de produtos no cenário atual, isso 
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pode ser atribuído a inúmeros fatores, dentre eles alguns evidenciados neste trabalho, tais 

como: a abrangência e variedade de produtos abarcados pelo setor, suas vantagens em relação 

as especificidades da matéria-prima e demais características adequadas apresentadas pela 

indústria em foco.  

3.2 Delimitando o Perfil da Cadeia do Plástico no Brasil 

A cadeia de suprimentos do plástico possui aplicações muito vastas, abarcando toda a 

produção de embalagens, peças e utensílios para quase todos os segmentos produtivos da 

economia, sejam eles, alimentos, bebidas, eletrônicos, automobilísticos, construção civil e 

agricultura, como mencionado na seção anterior e observado na figura abaixo. Este trabalho 

restringe-se seu estudo especificamente para o setor de embalagens plásticas, considerando as 

empresas consumidoras destes produtos, ou seja, analisando a cadeia a jusante da Indústria do 

plástico. 

Cadeia a  Montante                     Cadeia Principal                             Cadeia a Jusante 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Cadeia de Suprimentos do Plástico 

Fonte: SEBRAE, 2008. 
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Percebe-se na figura 3.1 que a cadeia a montante é composta pela a indústria de 

poliéster, onde produz e fornece os insumos da cadeia do plástico, bem como pela indústria 

química, compondo assim o complexo petroquímico. Ainda a montante da cadeia encontra-se 

máquinas e equipamentos, pigmentos utilizados nos produtos e a geração e distribuição de 

energia.  

Na cadeia principal observam-se os transformados e suas aplicações, destacando-se o 

polietileno de baixa e alta densidade, onde é utilizado na produção de filmes, garrafas, 

embalagens, tubos e fios; o policloreto de vinila usado para a fabricação de forros, divisórias, 

esquadrias, tubos, conexões e frascos, o polipropileno e o poliestireno empregados em 

embalagens, como filmes para alimentos, embalagens industriais, cordas, potes para iogurtes e 

sorvetes, brinquedos, dentre outros. Tem-se ainda o transformado acrilonitrila butadieno 

estireno utilizado para produzir peças de telefones, eletrônicos e autos, e por fim o polietileno 

tereftalato, mais conhecido como PET, utilizado nas fibras de poliéster e nas embalagens 

plásticas. 

A jusante observa-se uma variedade de atividades que englobam toda a cadeia do 

plástico, devido ao grande número de produtos e usos diferenciados desta indústria. Os 

diferentes produtos como visto na figura 3.1, são fornecidos para as indústrias automotivas, 

calçadista, aeronáutica, a de eletrodomésticos, de informática, construção civil, de 

equipamentos hospitalares, têxtil, a de produtos agrícolas, alimentos e bebidas, de higiene e 

limpeza, utilidades domésticas, moveleira e farmacêutica. 

Essa abrangência e variedade dos produtos plásticos atrelados a crescente substituição 

dos materiais e ao aumento do mercado consumidor, vem proporcionando a indústria de 

plásticos um nível de crescimento bastante ascendente. Segundo dados da Associação 

Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) o consumo aparente de transformados plásticos 

no Brasil cresceu de 3.983 mil toneladas em 2000 para 5.383 mil toneladas em 2009, 

comprovando assim o aumento no nível de consumo. 

Caracterizando ainda o perfil da cadeia de plásticos brasileira, tem-se que a mesma é 

composta por aproximadamente 8,8 mil empresas, das quais a maior parte são unidades fabris 

de pequeno porte, onde 86,83% do total possuem até 49 funcionários. E as médias empresas, 

com até 250 empregados, somam outros 11,49%. Mostrando assim a predominância de 

pequenas e médias empresas no setor, sendo apenas 1,68 % de empresas de grande porte.  

(ABIPLAST, 2009). 
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Com relação às demais variáveis que compõem o perfil, tem-se que a produção mundial 

em 2008 alcançou 245 milhões de toneladas, ocorrendo um aumento bastante considerável se 

comparada com o ano 2002 que obteve 200 milhões. Esse aumento também ocorreu no 

número de empregados, pois em 2008 encontravam-se 318.095 mil empregados no setor de 

plástico e em 2009 esse número aumentou para 323.727 mil empregados, ocorrendo um 

aumento de 1,77% do ano anterior. Ressalta-se ainda que destes empregados 83,7% estão 

ligados diretamente a área de produção e 12,9% às áreas administrativas (ABIPLAST, 2009). 

Em termos regionais, o número de unidades industriais e a produção de material plástico 

estão concentrados, sobretudo em São Paulo, responsável por 46,8% do total brasileiro e por 

47% das empresas. Além disso, mais de 86% da produção nacional estão concentrados nas 

regiões Sul e Sudeste brasileiro (SEBRAE, 2008). 

Apesar de todo crescimento na produção, consumo e empregos, a indústria de plásticos 

vem apresentando uma balança comercial deficitária apresentando um saldo de UU$ 918 

milhões em 2009, evidenciando desta forma que a produção interna brasileira ainda não é 

suficiente, nem apresenta especificações imprescindíveis para abarcar a demanda do setor, 

sendo necessária a compra de matéria-prima e alguns produtos a outros países, dentre eles os 

principais são: China (24%), Argentina (15%), Uruguai (15%), Estados Unidos (9%) e 

Paraguai (4%) (ABIPLAST, 2009). 

Portanto apesar da cadeia de plástico brasileira apresentar um aumento na maioria dos 

indicadores econômicos, nota-se que esta indústria ainda é pouco moderna, necessitando de 

mais investimentos em termos de tecnologia, para que grandes empresas se interessem pela  

mesma e contribuam para um melhor desempenho do setor.  

 

3.2.1 Embalagens Plásticas 

 

De acordo com Benzi (1993) o conceito simples de embalagem surgiu há mais de 

10.000 anos. Acredita-se que os vidros egípcios e ânforas gregas tenham sido o início da 

embalagem. Porém o aparecimento do plástico como material para embalagens só se deu após 

a segunda guerra, e como citado em seções anteriores, eram mais leves, mais baratas e fáceis 

de produzir do que as embalagens de papel ou de metal.  

Tais características proporcionaram a evolução e a ampliação do uso do plástico em 

embalagens, permitindo assim o aparecimento de uma variedade de embalagens plásticas em 

uma infinidade de formatos e tamanhos. 
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Desse modo, nota-se que as embalagens estão se tornando imprescindíveis para o 

mercado e sociedade, tanto devido as suas variedades como também as suas várias funções, 

que dentre as principais estão: armazenar o produto desde a produção até o momento do uso 

pelo consumidor final; vender o produto, onde esta função além de servir para identificar as 

características do produto, ajuda também a comercialização do mesmo através da marca 

exibida na embalagem; e por fim a função de proteger o produto de condições ambientais 

adversas, conservando-os dos estragos causados por tais condições, bem como protegendo-os 

dos danos ocorridos na estocagem e distribuição (SIQUIM/EQ/UFRJ, 2003). 

Constata-se ainda que a indústria de embalagem venha se tornando um dos setores mais 

importantes do mundo, embora somente agora comece a ser reconhecida e diagnosticada 

como um setor estratégico para a sociedade. O setor apresenta um mercado de US$ 500 

bilhões, composto por aproximadamente por 100.000 empresas e com uma geração de 5 

milhões de empregos, além de representar de 1 a 2% do Produto Interno Bruto – PIB  

(SIQUIM/EQ/UFRJ, 2003). 

Outro fator que comprova a ascensão da indústria de embalagem no mundo é o 

consumo, onde este é bastante considerável principalmente nos países desenvolvidos, 

basicamente na Europa (U$135 bi), EUA (US$ 120 bi) e Japão (US$ 40 bi). Comparando 

mais especificamente o consumo per capita anual dos países desenvolvidos com o Brasil, 

nota-se um grande contraste, onde o consumo brasileiro aparece em torno de US$ 62, e o dos 

EUA, Europa e Japão apresentam respectivamente US$ 400, US$ 385 e US$ 450. Tal 

contraste é resultado do nível de desenvolvimento encontrado no âmbito dos países e 

conseqüentemente das condições e recursos disponíveis (MADI, 2000).  

Mais um dado importante na indústria mundial de embalagens é que de acordo com o 

World Packaging Organization, o segmento de papel e papelão lidera o mercado mundial 

(33%), seguido de plásticos (26%), Metálicas (25%), Vidro (6%) e Outros (10%), mostrando 

assim o bom desempenho da indústria que está em segundo lugar no ranking mundial. 

Em relação ao mercado brasileiro, percebe-se que a indústria de embalagens ainda estar 

em fase de desenvolvimento, embora à frente dos outros países latino-americanos. Em 1999 a 

produção nacional foi 5,5 milhões de toneladas, correspondentes a R$ 12 bilhões, dos quais 

61% em volume e 65% em valor foram movimentados com embalagens para os segmentos de 

alimentos e bebidas. Em 2000 o setor de embalagens plásticas possuía 2.089 empresas com 

68.281 empregados de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (SIQUIM/EQ/UFRJ, 2003). 
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Salienta-se ainda que no primeiro semestre de 2010, em comparação com igual período 

do ano anterior, a produção de embalagens cresceu 16,29%, destacando elevação nos 

principais segmentos, como nas embalagens de madeira (+24,63%), de metal (+23,90%), de 

plástico (+16,27%), de vidro (+14,18%) e de papel, papelão e cartão (+11,64%). Estima-se 

que o faturamento deste ano pode chegar a R$ 40 bilhões e o crescimento previsto deve ser 

superior a 10% (ABIQUIM, 2010). 

Com base na Associação Brasileira de Embalagens- Abre (2010), a indústria nacional 

de embalagens em geral gerou 14.943 postos de trabalho até junho deste ano, ante o mesmo 

mês de 2009.  O número de empregados pelo setor em junho deste ano totalizou 208.776, 

contra 193.833 um ano antes. Na comparação com o mesmo mês de 2008, a variação também 

é positiva, onde no período, a indústria de embalagens registrara 199.653 empregos formais, 

como observado na figura 3.2 (em milhares).  

 

Figura 3.2. Emprego Formal 

Fonte: Ministério do Trabalho/ Rais 2008 e CAGED/ABRE (2010). 

Já em relação ao setor específico de embalagens plásticas, ressalta-se que o mesmo é o 

segmento que mais emprega no Brasil, totalizando , em junho de 2010, 110.545 mil empregos 

formais, correspondendo a 52,95% do setor. Em seguida aparece o papelão ondulado com 

30.874 mil funcionários (14,79%), papel com 20.789 (9,96%), metálicas com 18.478  
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(8,85%), madeira com 13.643 (6,53%), vidro com 7.338 (3,51%) e cartão e papel cartão com 

7.109 (3,41%), como mostrado na figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Emprego Formal por Classes 

Fonte: Associação Brasileira de Embalagens - ABRE (2010) 

         No tocante das relações com o mercado externo, as embalagens exportadas pela 

indústria brasileira no primeiro semestre deste ano somaram US$ 184,6 milhões, valor 15% 

superior ao apurado no mesmo período do ano passado, quando houve retração de 43%. Ante 

o primeiro semestre de 2008, as exportações recuaram 34% de janeiro a junho de 2010. 

Destaque para dois segmentos que registraram expansão nas exportações: plástico (34,12%) e 

papel/papelão (28,51%). As importações tiveram uma tendência ascendente, tendo um 

acréscimo de 57% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 

2009. Destaque para o setor de vidros que lidera com acréscimo de 122% no semestre, 

seguido por metálicas (108%), papel/papelão (50%) e plásticos (34%). Desse modo, nota-se 

que o saldo da balança comercial do setor de embalagens em geral é deficitário, apesar das 

exportações estarem se recuperando, as importações continuam aumentando em patamares 

superiores (ABRE 2010). 

         Diante do cenário mundial e brasileiro apresentado acima, nota-se que o setor de 

embalagens, em especial o de plástico, vem apresentando um grande potencial de 
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crescimento, tornando-se um importante setor para a economia, através de suas exportações e 

importações, bem com seu faturamento gerado e a criação de emprego e renda para o país.  

3.3 Cenário Atual do Estado de Pernambuco 

Pernambuco estar localizado na região Nordeste do Brasil, possui uma área de 

98.311,616 km
2 

e 8.810.256 habitantes, divididos em seus 185 municípios. Deste total de 

habitantes 37% são brancos, 4% negros e 58% são pardos, predominando assim uma etnia 

diversificada (IBGE, 2009).  

No que diz respeito à divisão entre zona urbana e rural nota-se uma disparidade entre as 

duas, já que mais de 75% da população vive na zona urbana, sendo a Zona da Mata a região 

com mais cidades, portanto, a região mais povoada. O interior, principalmente o sertão, é 

pouco povoado. E mais de 1,5 milhões de pessoas vivem na capital, Recife, cidade mais 

povoada, seguida por Jaboatão dos Guararapes (665.387) e Olinda (391.433) 

(CONDEPE/FIDEM, 2009). 

No clima do estado predomina o tropical na região litorânea e semi-árido no interior, 

apresentando baixos índices pluviométricos. E suas principais atividades econômicas são 

concentradas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, turismo e serviços 

(CONDEPE/FIDEM, 2009). 

Com relação ao nível de escolaridade, as estatísticas refletem uma realidade educacional 

preocupante para o estado, pois de acordo com a Agência Estadual de Planejamento e 

Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), em 2009 a taxa de analfabetismo foi de 

24,5%.  

Em relação aos indicadores macroeconômicos, o estado de Pernambuco apresenta-se 

bem situado nos rankings nacionais e regionais, onde em 2008 o estado contribuiu com 2,3 % 

para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, sendo o décimo estado que mais contribui para a 

composição do PIB brasileiro. E em termos regionais, Pernambuco é a segunda maior 

economia do Nordeste, perdendo apenas para a Bahia, como demonstrado na figura 3.4.  

 

http://www.infoescola.com/geografia/zona-da-mata/
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Figura 3.4. Participação do PIB Estadual na Região Nordeste 

Fonte: CONDEPE/ FIDEM, 2009. 

Comparando o PIB Pernambucano com o do país, percebe-se que o mesmo 

acompanhou o cenário atual, apresentando um crescimento considerável no exercício de 2008. 

A figura 3.5 apresenta esta relação, evidenciando que o crescimento do Produto interno Bruto 

(PIB) Pernambucano ficou na ordem de 6,8%, acima do crescimento nacional que foi de 

5,1%. 

 

Figura 3.5. Evolução do Crescimento do PIB- 2003 a 2008- (Brasil x Pernambuco) 

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2008. 

         Outro dado importante se refere à balança comercial do Estado. A figura 3.6 mostra que 

enquanto as exportações mantiveram-se relativamente constantes, as importações, a partir de 

outubro, apresentaram uma tendência declinante. Apesar desta tendência de declínio nas 

importações, as mesmas ainda superam as exportações, acarretando assim um saldo deficitário 

para a balança comercial. 
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Figura 3.6. Balança Comercial de Pernambuco em US$ 

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – SECEX. Elaboração: Agência CONDEPE/FIDEM 

No aspecto social, o Estado gerou 1,3 milhão de empregos formais em 2009, o 

equivalente a um crescimento de 6,9% em relação ao estoque de emprego de dezembro de 

2008. Em números absolutos, esse aumento correspondeu ao acréscimo de 91,2 mil postos de 

trabalho, em relação a dezembro do ano anterior. Os setores com o melhor desempenho no 

tocante à geração de empregos foram a Administração Pública, com a geração de 28,2 mil 

postos de trabalho (+7,85%), os Serviços, com a criação de 20,9 mil postos de trabalho 

(+5,32%), o Comércio, que gerou mais de 19,0 mil postos (+8,61%), a Construção Civil, que 

registrou aumento 16,6 mil postos (+23,83%), e a Indústria de Transformação, que responde 

pelo acréscimo de 10,8 mil postos (+5,43%) (MTE, 2009). 

Informações baseadas no Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) revelam que as 

admissões em 2009 superaram as demissões em todos os estados do país. Em nível nacional, o 

percentual de criação de empregos formais foi de 5,01%. No nordeste, esse percentual foi 

mais modesto, alcançando 4,82%. Já em Pernambuco, o cenário foi melhor, as admissões 

formais no Estado superaram as demissões em 6,24%, superando as médias do país e do 

nordeste. 

Após caracterizar o estado de Pernambuco, faz-se necessário delimitar e mostrar através 

de dados o desempenho recente da Cadeia de Plásticos de Pernambuco. 

De acordo com o SEBRAE (2008) Pernambuco é responsável por 2% da produção 

brasileira de transformados plásticos. Apesar do lento crescimento da produção ocorrido nos 

últimos anos, o Estado vem acompanhando o movimento geral da atividade no Brasil, onde 
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no período de 1996 a 2004, o valor da transformação industrial da atividade em Pernambuco 

cresceu 121%, pouco abaixo do desempenho nacional de 144%. Outro fator importante é que 

a participação relativa no setor industrial de Pernambuco aumentou de 2,24% em 1996, para 

4,42%, em 2004, quase dobrando em oito anos.  

É sabido que o setor de material plástico Pernambucano é caracterizado por pequenas e 

médias empresas, perfazendo 95% do total. Algumas empresas nacionais de grande porte têm 

migrado suas plantas industriais para o Estado, em busca de incentivos fiscais, melhor infra-

estrutura de oferta de energia e aumento da demanda da região, antes abastecida pelas 

empresas do Centro-Sul do país. Por outro lado, os indicadores registram também um 

processo de formalização de empresas produtoras de bens finais de material plástico. 

Cavalcanti e Sicsú (2000) em sua pesquisa analisaram a indústria do plástico por 

categorias ou grupos de produtos. De acordo com estes autores no primeiro grupo de produtos 

analisado (filmes, filme laminado, sacos simples e sacos laminados) o mercado principal 

encontra-se na região Nordeste, destacando-se Pernambuco em primeiro lugar, 

correspondendo quase 50% da demanda. Ressalta-se ainda que a maioria dos concorrentes 

para produtos sofisticados, de acabamento mais aprimorado, está instalada no estado de São 

Paulo, com uma parcela menor no estado de Pernambuco, concluindo que quando se trata de 

produtos mais simples a tendência é de que a maior parte da concorrência se situe no estado.  

No segundo grupo (potes plásticos e tampas), os autores ressaltaram que no Nordeste, a 

concorrência nesse mercado é bastante reduzida. O grupo seguinte (sacolas e bobinas para 

verduras) destaca-se por ser formado de pequenas e médias empresas e seu principal mercado 

consumidor encontra-se no próprio estado. E por fim o último grupo (vasilhames e tampas 

para PET) está concentrado em pouquíssimas empresas e de grande porte. Em Pernambuco, a 

grande produção concentra-se na pré-forma da garrafa e não no seu formato final, esta 

produção supriu boa parte do mercado do Norte e Nordeste. 

   Cavalcanti e Sicsú (2000) relatam também que a origem da matéria-prima 

(polipropileno) tem duas fontes: Bahia e Rio de Janeiro, por algumas empresas considerarem 

superior a qualidade da matéria-prima oriunda do Rio de Janeiro e considerarem que os 

ganhos de qualidade superariam ou superam os maiores custos de transporte. Neste contexto, 

percebe-se que empresas escolhem seus fornecedores por priorizarem alguns objetivos de 

desempenho em detrimento dos demais.  

   No entanto, em um aspecto futuro a dinâmica da economia pernambucana, em especial 

a indústria de material plástico, deverá crescer em ritmo superior à média do PIB 
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pernambucano, ocorrendo também um aumento no nível da produção local de poliéster. De 

acordo com o SEBRAE (2008) nos próximos 13 anos a indústria de material plástico deverá 

crescer, em média, 10,8% ao ano, no período de 2007 a 2020, acima da média da indústria de 

transformação (8,53% ao ano) e da expansão da economia pernambucana (estimada em 

6,27% ao ano).  

   Portanto, conclui-se que a indústria de plástico pernambucana vem apresentando um 

potencial bastante promissor para o estado, bem como vem acompanhando o ritmo de 

crescimento brasileiro, onde este crescimento abrirá grandes oportunidades de investimento 

na própria atividade-âncora (produtos de material plástico) e na cadeia produtiva a montante e 

a jusante do estado.  
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

caracterização e estudo da Cadeia de Plástico do Estado de Pernambuco, concentrando-se no 

elo a jusante da cadeia que são as empresas consumidoras de plástico, sendo elas dos diversos 

setores da economia. De forma a analisar as principais estratégias de manufatura priorizadas 

por essas empresas na escolha de seus fornecedores, faz-se necessário a delimitação de 

algumas etapas de como foi possível coletar os dados e os resultados da pesquisa. 

 

4.1 Abordagens da Pesquisa 

Para o cumprimento e alcance dos objetivos elucidados nesta pesquisa utilizou-se a 

pesquisa aplicada, que se caracteriza por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam 

aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade. 

Este tipo de pesquisa também pode propor novas perguntas a serem investigadas. (MARCONI 

& LAKATOS, 2009).  

No tocante da abordagem do problema, pode-se dizer que a pesquisa é qualitativa, não 

enfatizando os métodos estatísticos. Quanto a sua natureza, Mattar (1996, apud Furtado, 

2005) identifica dois tipos de pesquisas, quais sejam: exploratória e descritiva. A pesquisa 

exploratória tem o objetivo de gerar maior conhecimento sobre determinado assunto e por isso 

é indicada para os primeiros estágios das investigações quando as informações são poucas ou 

inexistentes. É o tipo de pesquisa que desenvolve e modifica conceitos para melhor precisão 

na caracterização de problemas. A pesquisa descritiva é indicada quando a investigação visa 

descrever as características de um fenômeno, apresentar estimativas sobre comportamentos de 

uma população específica ou verificar a relação entre variáveis. 

É possível considerar que neste trabalho foram abordados os dois tipos, pois a 

exploratória foi utilizada para buscar mostrar a existência de uma relação eficiente entre 

fornecedor local e a indústria de plástico de Pernambuco, tentando desta forma ampliar o 

conhecimento sobre esta relação. E a descritiva foi utilizada para expor os conceitos da cadeia 

de suprimentos, estimativas econômicas do setor, além de descrever o perfil das empresas de 

plástico de Pernambuco. 

Em relação aos dados, a pesquisa é bibliográfica, documental e de campo. Vale 

lembrar que a primeira consistiu no levantamento da produção bibliográfica referente aos 
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temas: estratégias de manufatura, logística e suas atividades, cadeia de suprimento, 

destacando-se as parcerias, seleção de fornecedores e a importância do setor de compras na 

cadeia, e por fim, a caracterização do setor de plásticos no estado pernambucano. Tais 

informações secundárias foram obtidas em diversas fontes, como: dissertações, revistas, 

livros, artigos e sites de busca relacionados ao estudo em foco, como por exemplo, o do 

SIMPEPE (Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de Pernambuco) e da 

Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do plástico).  

A segunda, pesquisa documental, consistiu na obtenção de documentos de primeira 

mão, ou seja, que não receberam nenhum tratamento analítico ou de documentos que de 

alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, documentos de 

empresas, tabelas estatísticas, dentre outros.   

E por fim o estudo de campo, que segundo Gil (2002) focaliza uma comunidade não 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer 

ou voltada para qualquer outra atividade humana. Observa-se ainda que, basicamente este tipo 

de pesquisa é desenvolvida por meio de observação direta das atividades do grupo estudado e 

de entrevistas ou questionários. Portanto, nesta pesquisa estudou-se uma comunidade de 

trabalho, ou seja, a indústria consumidora de embalagens plásticas de Pernambuco, onde se 

tentou captar e analisar as estratégias utilizadas por estas empresas e a escolha de seus 

fornecedores.  

4.2 Coleta de Dados 

 Buscou-se coletar os dados secundários a partir de textos científicos e específicos da 

área, como mencionados na seção anterior. Já os dados primários foram coletados através das 

informações obtidas na aplicação do instrumento de pesquisa, o questionário. O mesmo foi 

elaborado de acordo com os objetivos propostos pelo trabalho. As perguntas contidas neste 

questionário foram formuladas procurando-se dar suporte ao levantamento do maior número 

possível de informações que pudessem enriquecer a construção de uma análise cuidadosa 

referente aos objetivos de desempenho priorizados pelas empresas consumidoras de plástico, bem 

como a verificação do perfil do setor de embalagens plásticas. 

 Todos os respondentes foram previamente comunicados via telefone sobre a importância e 

objetivo do estudo e quais os critérios necessários para responder, em seguida foi enviado via e-

mail o questionário e solicitação do professor orientador contendo toda identificação e 

esclarecimento da pesquisa. Este questionário era composto de 69 questões abertas e fechadas e 

foi elaborado para ser destinado aos gerentes de compras ou responsáveis da empresa, porém 



Capítulo 4 Metodologia 

 48 

alguns deles foram respondidos por pessoas com cargos distintos, mas que dominavam e tinha 

conhecimento do assunto.  

 As empresas alvos envolviam vários segmentos localizados a jusante da cadeia de 

plásticos, tais como: farmacêutico, eletrodomésticos, têxtil, agricultura, supermercados incluindo 

o setor de alimentos e bebidas, dentre outros. A escolha da amostra empresarial encontra-se 

explicada na seção posterior e o modelo do questionário pode ser visualizado no apêndice A. 

4.3 Caracterização da Amostra 

 A amostra das empresas que possuem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), isto 

é, formalizadas, foi definida com base no Cadastro Anual da Federação das Indústrias do Estado 

de Pernambuco (FIEPE) e na lista fornecida pelo Sindicato de Plásticos do Estado de Pernambuco 

(SIMPEPE), na qual foram identificadas 487 organizações que participam da cadeia do plástico 

no estado, das quais 124 atendiam o critério de escolha da amostra, ou seja, utilizavam 

embalagens plásticas. 

 Após ciência do universo representativo, realizou-se um sorteio aleatório para a definição 

da amostra, onde foram sorteadas 62 empresas (metade da amostra), consideradas suficientes para 

compor a amostra, destas 62 somente 33 forneceram seus e-mail’s e apenas 16 empresas 

retornaram os questionários respondidos. De acordo com o Teorema do Limite Central a amostra 

é considerada representativa quando o número de componentes da mesma for maior ou igual a 30, 

sendo assim, teve-se a necessidade de utilizar a outra metade do universo representativo, obtendo 

uma nova lista com 62 empresas, das quais 25 forneceram os e-mail’s e 14 mandaram respostas.  

 Portanto deste universo de 124 empresas somente 58 forneceram seus e-mail’s para o 

envio do questionário e ao final da pesquisa 30 retornaram com resposta. Das 28 empresas que 

não responderam 18 justificaram-se por não ter disponibilidade de tempo, por não terem 

conhecimento do assunto abordado nas questões ou por não poderem fornecer informações de 

suas empresas, e 10 se omitiram e não apresentaram justificativas ou explicação.   

 Em relação ao método amostral utilizado tem-se a amostragem aleatória simples. Neste 

método, todas as unidades amostrais, ou seja, todas as empresas (micros, pequenas, médias e 

grandes) da cadeia de plástico de Pernambuco tinham igual probabilidade de serem selecionadas 

para a amostra. 

 Após a conclusão da pesquisa de campo, processou-se a tabulação dos dados, seguida pela 

descrição e análise dos mesmos. O número de questionários recebidos possibilitou elaborar 

importantes conclusões acerca das estratégias e objetivos priorizados pelas empresas 

consumidoras de embalagens plásticas na seleção de seus fornecedores, bem como nortear as 

características do âmbito que está inserido. A manipulação de parte dos dados primários coletados 
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nesta pesquisa foi feita com base no programa Microsoft Office Excel 2007, possibilitando a 

elaboração de gráficos e tabelas com variáveis pesquisadas. 

  Os resultados da pesquisa empírica e das investigações em fontes de dados secundárias 

referentes à Cadeia de Plástico no Estado de Pernambuco são explicitados no capítulo seguinte, o 

qual pretende demonstrar as características da Cadeia de Plástico de Pernambuco e os objetivos 

priorizados pelas empresas consumidoras de embalagens plásticas do estado. 
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5 INDÚSTRIAS CONSUMIDORAS DE EMBALAGENS PLÁSTICAS 

DE PERNAMBUCO: ESTUDO DE CAMPO 

Este capítulo apresentará os resultados e conclusões obtidas no estudo de campo, onde 

serão abordadas as características das empresas consumidoras de embalagens plásticas 

estudadas na amostra, delimitando o perfil do setor industrial de plástico do Estado, bem 

como os objetivos priorizados pelas empresas na escolha de seus fornecedores. Serão 

evidenciados ainda alguns assuntos pertinentes a cadeia de plástico de Pernambuco, tais 

como: parcerias, tipos de embalagens mais utilizadas, origem e desenvolvimento dos seus 

fornecedores e outros. 

5.1 Aspectos Gerais 

Analisando as informações que delimitam o perfil do setor das empresas consumidoras 

de embalagens plásticas do estado pernambucano, tem-se que no quadro atual a maior parte 

das organizações tem sua fundação relativamente recente. Dentre as empresas que 

responderam ao questionário sobre a época de fundação, 44,44% fundaram suas empresas no 

período de 1996 a 2007, com apenas quatorze anos de existência, e somente 3,71% tem sua 

origem a mais de sessenta anos, como explicitado na tabela 5.1.  

Tabela 5.1. Período de Fundação 

Período de Fundação Freqüência (%) (%) Acumulado 

1946 ├─ 1956 1 3,71 3,71 

1956 ├─ 1966 1 3,71 7,42 

1966 ├─ 1976 4 14,81 22,23 

1976 ├─ 1986 3 11,11 33,34 

1986 ├─ 1996 6 22,22 55,56 

1996 ├─ 2007 12 44,44 100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

             Tais empresas consumidoras de embalagens plásticas encontram-se bem distribuídas, 

apresentando representatividade em quase todas as regiões de Pernambuco. Como observado 

na figura 5.1, a maior quantidade de empresas participantes da cadeia estão concentradas em 

primeiro lugar em Recife, com aproximadamente 38% das empresas e depois em Paulista com 

14%. Outras regiões foram citadas nesta questão, tais como: Paudalho, Moreno, Bezerros, 

Surubim, Garanhuns e Olinda, porém as mesmas apresentaram baixas taxas de 

representatividade.  
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Figura 5.1. Localização das Empresas 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Outro fator importante refere-se ao poder de decisão da empresa, onde 60% das 

empresas estudadas têm sua propriedade limitada (LTDA), variando em média de dois a três 

sócios. Em segundo lugar aparecem as empresas familiares, cujo poder decisório concentra-se 

nos membros da família, e por fim as sociedades anônimas (S.A) compreendendo um 

percentual de 6,7% (figura 5.2). Esse baixo percentual das sociedades anônimas pode ser 

justificado pela composição da amostra estudada, já que uma das características predominante 

neste tipo de organização é o seu grande porte, e apenas seis grandes empresas participaram 

da amostra.  

 

Figura 5.2. Poder de decisão 

Fonte: Pesquisa direta 
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Com base na metodologia utilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

pequenas empresas (SEBRAE) o tamanho da organização pode ser definido de acordo com o 

número de empregados existentes em cada corporação. A classificação engloba quatro 

categorias distintas, a primeira abrange as micro empresas contendo até dezenove 

funcionários, a segunda classe abarca de vinte a noventa e nove empregados, compondo as 

pequenas empresas. O grupo seguinte, as médias empresas, compreende de cem até 

quatrocentos e noventa e nove funcionários e por fim são consideradas grandes empresas, as 

que tiverem acima de quinhentos empregados.  

No estudo apresentado percebeu-se que a maior parte das empresas participantes da 

cadeia de embalagens são micro, pequenas e médias empresas, apresentando respectivamente 

um percentual de 34%%, 23% e 23%, como verificado na figura 5.3. O tipo de relação de 

trabalho e o nível de escolaridade dos mesmos não serão analisados por falta de detalhamento 

nas respostas obtidas no questionário de pesquisa. 

 

Figura 5.3. Número de empregados em 2010 

Fonte: Pesquisa direta. 

Pernambuco é caracterizado por seu dinamismo e diversificação nos principais 

segmentos da economia. O estado se destaca na agricultura, pecuária, indústria, comércio, 

turismo e serviços.  

A indústria pernambucana de transformados plásticos, um dos principais setores, vem 

apresentando uma tendência ascendente tanto na produção como no consumo. Em relação ao 

comércio, dados recentes da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

demonstram que o setor registrou no mês de agosto um crescimento de 3,7%, e de 13,1% se 
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comparado com o mesmo mês do ano anterior. Todas as atividades do comércio varejista 

apresentaram bom desempenho, superando a média nacional. Dentre essas atividades estão as 

estudadas nesta pesquisa, como os supermercados, produtos alimentícios e bebidas que 

cresceram 3,5%, tecidos e vestuário com um percentual de crescimento em torno de 2,7% e o 

setor farmacêutico com 3,7% de crescimento (CONDEPE/FIDEM, 2010). Nas demais 

atividades como: agricultura, pecuária, serviços e turismo também predominam perspectivas 

de crescimento. 

Esse crescimento e importância acima mencionados podem ser comprovados nas 

empresas de embalagens plásticas quando analisado os principais destinos dos produtos. Pois, 

constatou-se que a maior parte das empresas destina seus produtos finais (produto mais 

embalagem) para o setor do comércio. E um percentual bastante considerável (33,33%) 

destina-se para a indústria, como verificado na figura 5.4.  

 

 

Figura 5.4. Principais Destinos do Setor de Embalagens 

Fonte: Pesquisa direta 

No aspecto das dificuldades encontradas pelas empresas, nota-se uma tendência 

bastante animadora, pois em todos os itens abordados ocorreu uma significativa melhoria, em 

especial no aspecto divulgar ou vender produtos e serviços que no primeiro ano de vida da 

empresa apresentou-se como a maior dificuldade encontrada pelos empresários, melhorando 

em 100% no atual ano (Tabela 5.2). Isso é reflexo da evolução do setor de embalagens, que 

impulsiona as vendas com a melhora da estética e conservação do produto.   
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É interessante notar que outros aspectos também apresentaram um alto nível de 

dificuldade na origem da empresa, como a contratação de empregados qualificados, falta de 

capital para aquisição de insumos, máquinas e equipamentos, e manter os mesmos 

fornecedores (Tabela 5.2). A contratação de empregados qualificados é resultado em parte da 

falta de capital para investir tanto em mão-de-obra qualificada quanto em insumos e 

equipamentos, pois na maioria das respostas relatadas as empresas no primeiro ano de vida 

não despendiam de muito capital inicial e nem de credibilidade para recorrer a empréstimos 

ou financiamentos. Ademais, outro fator que pode ter contribuído para o alto grau de 

dificuldade na contratação de empregados qualificados é a questão da não disponibilidade dos 

mesmos em uma considerável quantidade, devido ao nível de escolaridade encontrado em 

cada época de fundação.  

 

 

Tabela 5.2. Principais dificuldades de Operação das Empresas 

Dificuldades 

Primeiro Ano de Vida Em 2010 

Nulo 

(%) 

Baixa 

 (%) 

Média 

(%) 

Alta 

 (%) 

Melhor 

(%) 

Pior 

 (%) 

Contratar empregados qualificados 10,34 6,90 48,28 34,48 72,41 27,59 

Produzir com qualidade 13,79 34,48 31,03 20,69 96,55 3,45 

Atender demandas no tempo previsto 17,24 41,38 27,59 13,79 89,66 10,34 

Contratar fornecedores 13,79 20,69 48,28 17,24 93,10 6,90 

Manter os mesmos fornecedores 17,24 37,93 13,79 31,03 96,55 3,45 

Custo de mão-de-obra 3,45 10,34 72,41 13,79 72,41 27,59 

Comprar produtos com qualidade 20,69 34,48 27,59 17,24 96,55 3,45 

Divulgar ou vender seu prod. e serviços 10,34 20,69 27,59 41,38 100 0 

Falta de capital para aquisição de insumos, 

máquinas e equipamentos 3,45 20,69 44,83 31,03 89,66 10,34 

Fonte: Pesquisa direta 

Outra constatação que merece destaque é a baixa importância conferida ao atendimento 

das demandas no tempo previsto, incidindo negativamente no aspecto da credibilidade da 

empresa, aspecto esse imprescindível para a consolidação da empresa no atual mercado 

globalizado e competitivo. 

5.2 As Relações entre Empresas e Fornecedores de Primeira Camada 

As atividades logísticas, sejam elas primárias ou secundárias, estão englobadas nas 

várias áreas da cadeia de suprimentos. Estas áreas podem ser sintetizadas em: área de 

compras, produção, vendas, marketing e logística de distribuição. 
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Vale ressaltar que todas essas áreas são de suma importância no desempenho da cadeia 

de suprimentos, porém pelo o objetivo do trabalho ser analisar as estratégias priorizadas na 

seleção de fornecedores das empresas consumidoras, a pesquisa está direcionada para a 

análise do setor compras, no qual ocorre a aquisição de matérias primas e suprimentos e o 

relacionamento entre empresa e fornecedores. 

Baseado na nova visão de compras, este relacionamento entre cadeia e fornecedores 

deve ser fundamentado na troca de informações entre ambas as partes, na confiança e ajuda 

mútua, permitindo assim a formação de grupos mais envolvidos com o objetivo final da 

cadeia, a satisfação e desejo do cliente. Neste aspecto a origem do fornecedor pode influenciar 

no relacionamento, através da distância e da ausência de confiança mútua. Analisando este 

ponto, verificou-se que mais da metade das empresas selecionam seus fornecedores tanto no 

estado como nas demais regiões, e aproximadamente 28% escolhem fornecedores na região 

de Pernambuco, ou seja, fornecedores locais (figura 5.5). 

Tal resultado pode ser novamente explicado pelo tamanho das empresas, tendo em vista 

que a maior parte das empresas que compõem a cadeia de embalagens plásticas são micro e 

pequenas, é possível afirmar que elas escolhem fornecedores locais por não disporem de 

condições logísticas e financeiras, ou até mesmo pelo critério rapidez e maior acessibilidade 

se comparado a fornecedores das demais regiões, como centro-oeste e sudeste, por exemplo.  

 

Figura 5.5. Origem dos Fornecedores das Empresas Consumidoras de Embalagens Plásticas 

Fonte: Pesquisa direta 
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A figura 5.6 analisa a relação existente entre tamanho da empresa e origem do 

fornecedor, confirmando a percepção de que o maior percentual (35,29%) de fornecedores 

locais tendem a ser selecionados por micro e pequenas empresas. Outra percepção relevante é 

que aproximadamente 62% das médias e grandes empresas selecionam fornecedores locais e 

de outras regiões. Baseado nas respostas dos questionários percebeu-se que este grupo de 

empresas analisa o fator prioritário na seleção de seus fornecedores, onde quando a prioridade 

é rapidez, pequenas quantidades e embalagens menos sofisticadas a escolha é por 

fornecedores locais. Por outro lado quando o aspecto analisado é tecnologia, qualidade e 

baixo custo, a opção escolhida são fornecedores de outras regiões, já que segundo muitos 

empresários, o estado não dispõe de fornecedores com tecnologia e qualidade necessária para 

atender a demanda local. 

Diante desse contexto, nota-se que apesar do crescimento apresentado pelo setor 

consumidor de embalagens nos últimos anos, o mesmo necessita de empresas que utilizem a 

prática de desenvolver competências ausentes nos seus fornecedores, em especial os locais.   

 

Figura 5.6. Relação Tamanho das Empresas e Origem dos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

O desenvolvimento do fornecedor, como mencionado no parágrafo anterior, consiste 

basicamente em desenvolver competências almejadas pela empresa, ou seja, consiste na 

análise da cadeia de valor dos principais fornecedores, visando investimentos em três fatores 

chaves: reduções de custo, aumento da qualidade do produto fornecido e aperfeiçoamento da 
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tecnologia. Neste tocante, percebe-se na figura 5.7 uma tendência negativa, pois mais de 60% 

das organizações analisadas responderam que não é prática da empresa colaborar ou 

incentivar o desenvolvimento do fornecedor, devido a vários motivos, dentre eles, os mais 

destacados são: o alto nível de investimento em tempo e capital, bem como os riscos de que 

estes investimentos sejam revertidos para concorrentes.  

Em relação ao dispêndio de tempo requerido neste processo de desenvolvimento, a 

maioria das empresas que responderam sim, ou seja, que utilizam a prática de desenvolver 

habilidades imprescindíveis nos seus fornecedores, disseram que em geral este processo varia 

de 6 a 12 meses.    

Portanto, pode-se afirmar que o desenvolvimento do fornecedor consiste no processo 

de aperfeiçoamento do mesmo para se alcançar um relacionamento duradouro e aberto, a 

parceria, que por sua vez, fundamenta-se na confiança mútua, na divisão dos riscos e dos 

ganhos, proporcionando assim uma vantagem competitiva maior do que poderia ser obtida 

individualmente. 

 

Figura 5.7. Existência da Prática de Colaborar com o Desenvolvimento do Fornecedor 

Fonte: Pesquisa direta 

A tabela 5.3 apresenta a relação entre o processo de desenvolvimento dos fornecedores 

e as parcerias alcançadas, evidenciando que das empresas que utilizam a prática de 

desenvolver seu fornecedor quase todas alcançam as parcerias desejadas, ficando patente a 

falta de interesse neste processo tão eficiente e viável.    
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Tabela 5.3. Processo de Desenvolvimento dos Fornecedores e Parcerias Alcançadas 

Número de Fornecedores 
Fornecedores que passaram pelo 

processo de desenvolvimento (%) 
Parcerias alcançadas (%) 

Até 3 

 

De 4 a 10 

 

Acima de 10 

16,66 

 

25 

 

58,33 

16,66 

 

16,66 

 

50 

Fonte: Pesquisa direta 

Outro dado curioso verificado na pesquisa foi o tempo dos fornecedores, pois quando 

questionado há quanto tempo à empresa utiliza o mesmo fornecedor, 100% respondeu que a 

mais de um ano, variando em média de 5 a 10 anos (figura 5.8). Desse modo pode-se 

constatar que apesar das empresas do estado não incentivar ou praticar o desenvolvimento do 

fornecedor, elas conseguem manter um relacionamento duradouro com seus fornecedores, 

característica da parceria. Porém nota-se que este relacionamento não está baseado na 

confiança e ajuda mútua, não sendo considerada uma parceria de sucesso. 

 

Figura 5.8. Tempo da Utilização dos mesmos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

Delimitando ainda mais a relação existente empresa e fornecedor, foram analisados 

assuntos mais específicos, tais como: o tipo de embalagens solicitadas aos fornecedores, tipos 

de certificação, sistemática de estoque, satisfação com os serviços, dentre outros. 

Com relação ao tipo de embalagem, tem-se que suas funções básicas são a conservação 

do produto e o marketing, através da estética e praticidade. A escolha do tipo de embalagem 
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dependerá das especificações de cada produto, analisando a necessidade da praticidade, a 

dimensão do produto (pequeno ou grande), o espaço em que o mesmo será alocado e outros. 

Na cadeia de suprimentos de embalagens plásticas observou-se uma forte tendência a escolha 

de bobinas técnicas, sacos e sacolas, conferidas na figura 5.9. Verificou-se ainda que as 

garrafas não são utilizadas, talvez pelo fato da unidade agregada mais utilizada nas 

embalagens serem medidas em quilograma (figura 5.10).  

Bobina 
técnica

Sacos Sacola 
camiseta

Garrafas Potes Baldes

36,21% 34,48%

12,07%

0%

10,34%
6,90%

 

Figura 5.9. Embalagens mais utilizadas 

Fonte: Pesquisa direta 

Kg
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Figura 5.10. Unidade Agregada mais Utilizada nas Embalagens Plásticas 

Fonte: Pesquisa direta 
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Baseado ainda na figura 5.10 pode-se afirmar que as embalagens são solicitadas em 

grandes quantidades, tendo em vista que 26% solicitam suas embalagens em milheiro.  Outras 

medidas utilizadas nas embalagens plásticas são metros e unidades. 

O aspecto da certificação dos fornecedores é de suma importância para avaliação como 

também para a seleção dos mesmos, pois mostra o nível de qualificação, elimina os riscos 

com passivos jurídicos, bem como incentiva a busca por melhorias no desempenho das 

empresas, tanto fornecedoras como consumidoras. Na análise desse item, 62% (figura 5.11) 

exigem certificação dos seus fornecedores, o que assegura um dos fatores determinantes para 

a competitividade da cadeia no mercado mundial, a qualidade.  

 

Figura 5.11. Exigência de Certificação dos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

Salienta-se ainda que cada organização compradora pode determinar o seu próprio 

critério de qualificação e certificação de fornecedores, levando em conta o que considera mais 

apropriado às suas necessidades específicas ou, ainda, pode utilizar um outro critério-padrão 

dentre os diferentes tipos de certificação já existentes. A utilização de critérios padronizados 

de certificação é muito mais adequada e cômoda porque esses processos já estão disponíveis, 

sendo facilmente obtidos e aplicados. Além disso, já se acumulou experiência suficiente para 

se concluir que as sistemáticas existentes abarcam os mais importantes requisitos genéricos 

para averiguar se os fornecedores estão empregando boas práticas de gestão de qualidade. 

Existem vários tipos de certificações, dentre eles os mais utilizados para empresas 

fornecedoras de embalagens, são verificados na figura 5.12.  
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Figura 5.22. Principais Tipos de Certificação 

Fonte: Pesquisa direta 

Com relação à gestão de estoques, tem-se que este vem sendo um dos assuntos vitais na 

cadeia de suprimentos, já que o controle e administração dos níveis de estoque influenciam 

diretamente nos custos e nos lucros da empresa. Em busca de evitar que produtos sejam 

conservados improdutivamente em um determinado período de tempo, algumas organizações 

estão seguindo a política de redução de estoques, mantendo apenas o mínimo para atender as 

incertezas.  

Por outro lado, apesar do cenário atual convergir para redução de estoques, ainda 

existem muitas empresas que utilizam a prática tradicional de comprar em grandes 

quantidades, visando obter vantagens, tais como: disponibilização do produto com maior 

rapidez, comprar de forma econômica, reduções de fretes e outros. Porém neste aspecto deve-

se analisar o benefício- custo dos fatores, pois muitas vezes a vantagem ou benefício não é 

superado pelos novos custos, como por exemplo, reduções de fretes podem acarretar em 

aumentos nos custos de armazenagem.  

Ressalta-se ainda que existem várias técnicas e modelos que ajudam no gerenciamento 

dos estoques. Um deles é o lote econômico de compra (LEC), que objetiva comprar 

quantidade para minimizar o custo total. Ou seja, o LEC determina o momento em que se 

deve fazer a emissão do pedido de compra de materiais, por meio da determinação do ponto 

de ressuprimento ou reposição. A figura 5.13 mostra uma informação surpreendente, na qual a 
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maior parte das empresas da cadeia de consumo de embalagens não utiliza o LEC e até 

mesmo desconhecem o modelo.  

 

Figura 5.13. Utilização do Lote Econômico de Compra (LEC) 

Fonte: Pesquisa direta 

Outra constatação é em relação ao estoque de segurança, ou seja, o percentual de 

estoque reserva utilizado pelas empresas para lidar com as incertezas atuantes em toda a 

cadeia. Contudo, o grande desafio das empresas compradoras consiste na identificação do 

perfeito dimensionamento deste estoque, pois muitas empresas determinam inadequadamente 

seus estoques de segurança, ocasionando custos desnecessários. Portanto o estoque reserva ou 

de segurança se utilizado corretamente pode evitar grandes problemas como, custos 

desnecessários, perdas de vendas e postergação de pedidos. Neste quesito, a resposta foi 

bastante positiva, pois das vinte oito empresas que responderam esta a essa questão, 

dezessete, ou seja, aproximadamente 61% afirmaram que solicita as quantidades de 

embalagens acima da necessária, colocando apenas uma margem de segurança (figura 5.14).  
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Figura 5.34. Quantidade Solicitada para o Suprimento de Embalagens Plásticas 

Fonte: Pesquisa direta 

Após analisado o relacionamento ocorrido entre empresa compradora e empresa 

fornecedora, resta mensurar a satisfação final das organizações consumidoras. Percebendo-se 

que apesar de algumas dificuldades, dentre elas a ausência incentivos para o desenvolvimento 

do fornecedor e como conseqüência baixo índice de parcerias, as empresas consumidoras do 

setor estão satisfeitas com o desempenho dos seus fornecedores, evidenciando que melhorias 

e adaptações devem ser adotadas no segmento, como observado na figura a seguir.  

 

Figura 5.45. Nível de Satisfação das Empresas Consumidoras de Embalagens Plásticas 

Fonte: Pesquisa direta 
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5.3 Estratégias e Objetivos 

As empresas participantes da cadeia em geral enfrentam constantemente um ambiente 

incerto e imprevisível, marcado pela competitividade cada vez mais intensa na busca pela 

sobrevivência ou ampliação do mercado. Neste contexto, as organizações devem ter bem 

definidas suas estratégias e objetivos de desempenho. Pois tal definição pode ajudar estas 

empresas a atingir seus propósitos almejados. 

Entretanto, a grande dificuldade das empresas, inclusive as que utilizam embalagens 

plásticas, é a de que estratégias não são vistas ou tocadas, mais sim são percebidas nas ações e 

decisões do dia-a-dia. E são essas decisões que vão posicionar as organizações em seu 

ambiente e impulsionar para que as mesmas atinjam seus objetivos de desempenho. 

Os objetivos de desempenho mais amplos que uma organização pode perseguir são: 

custo, qualidade, flexibilidade, rapidez e credibilidade. Esses objetivos irão variar de empresa 

para empresa, de acordo com suas prioridades e preferências dos seus clientes. A figura 5.16 

mostra os objetivos priorizados pelas empresas consumidoras de embalagens plásticas de 

Pernambuco na seleção de seus fornecedores, ficando nítida a relativa importância do custo 

para o processo de escolha.  

 

Figura 5.56. Objetivos Priorizados na Seleção dos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 
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O objetivo custo, na verdade, significa fazer as coisas com qualidade no menor custo 

possível, assegurando o retorno financeiro à organização. Desse modo, torna-se o objetivo 

prioritário para a escolha de fornecedores.  

Neste aspecto, ao se confirmar a importância do objetivo custo no processo de seleção 

de fornecedores, pode-se dizer que os fornecedores locais encontram-se em desvantagens se 

comparados com os das demais regiões, já que o mesmos fornecem em grande escala. Por 

isso, constata-se que tal objetivo deve ser analisado e buscado pelos fornecedores do estado 

para que ocorra uma concorrência justa e leal. 

Apesar de mais de 50% dos respondentes terem apontado custo como prioritário, como 

mencionado em parágrafos anteriores, existem outros objetivos relevantes na seleção de 

fornecedores. A figura 5.17 evidencia a ordem de prioridades dos objetivos de desempenho 

analisados.  

 

Figura 5.67. Ordem de Prioridade na Escolha do Fornecedor 

 

Como confirmado na figura 5.17 o custo ocupa o primeiro lugar no ranking dos 

objetivos, e em seguida ocupando o segundo lugar a qualidade. Tal objetivo consiste no fazer 

corretamente as coisas, ou seja, fornecer bens e serviços isentos de quaisquer erros, de modo 

que atinja o objetivo final da cadeia, a satisfação do cliente. A figura ainda revela a indecisão 

das empresas consumidoras quando os objetivos são flexibilidade e credibilidade, e a surpresa 

do objetivo rapidez, algo tão importante, como sendo o menos priorizado. 
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Com o propósito de analisar a flexibilidade das empresas fornecedoras de embalagens 

do estado de Pernambuco, abordou na pesquisa se já ocorreu a necessidade de alterar 

especificações ou prazo de alguma embalagem, dos que responderam sim, 73,33% afirmam 

que seus fornecedores demonstraram capacidade no fornecimento das embalagens alteradas. 

Dos que responderam negativamente, 20% acredita na flexibilidade de seus fornecedores e 

3,33% não confiam na flexibilidade de seus fornecedores (figura 5.18). Estes dados revelam 

que apesar da flexibilidade não ser objetivo prioritário para as empresas consumidoras de 

embalagens, ele é bastante ativo na cadeia do estado. 

 

Figura 5.18. Flexibilidade dos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

Outro objetivo relevante na seleção de fornecedores é a credibilidade, que consiste em 

fazer as coisas no tempo certo, cumprindo com os compromissos de entrega assumidos com 

seus clientes. Entretanto, observou-se uma tendência por parte das empresas fornecedoras em 

não cumprir com o tempo prometido para a entrega dos produtos, acarretando assim na falta 

de credibilidade. A figura 5.19 demonstra essa tendência, onde se perguntou as empresas 

consumidoras se seus fornecedores cumprem com o tempo prometido para a entrega do 

produto e mais da metade responderam negativamente.     
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Figura 5.19. Cumprimento dos Prazos de Entrega dos Pedidos 

Fonte: Pesquisa direta 

Em relação a rapidez, último objetivo priorizado, notou-se que o tempo existente entre o 

pedido e a chegada das embalagens são concentrados nas classes de 11 a 15 dias e acima de 

15 dias, ficando patente que em média o produto demora de 15 a 30 dias para ser reposto. 

Como a vantagem rapidez consiste na minimização do tempo de processamento de pedidos, 

considerado como o lead time de fornecimento, faz-se necessário para maiores julgamentos 

analisar o tipo de embalagem solicitada e o tempo médio em geral utilizado para a entrega 

desses pedidos. 

Tabela 5.4. Tempo Médio entre o Pedido e a Chegada de Embalagens 

Tempo entre o pedido e a 

chegada das embalagens (dias) 
Número de Empresas Freqüência (%) 

Até 5 

 

De 6 a 10 

 

De 11 a 15 

 

Acima de 15 

 

Total 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

30 

16,67 

 

16,67 

 

33,33 

 

33,33 

 

100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Outra informação analisada foram os motivos mais freqüentes na troca de fornecedores. 

E nas primeiras colocações aparecem os dois objetivos mais importantes na seleção de 
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fornecedores, o custo e a qualidade. Como tais objetivos são relevantes para a cadeia de 

embalagens, as empresas demandam mais atenção nestes aspectos e talvez por isso sejam os 

principais motivos para a troca. Outros fatores também causam a troca de fornecedores, tais 

como: atendimento ruim e falta de matéria-prima. 

 

Figura 5. 20. Principais Motivos para a Troca de Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

No aspecto dos objetivos que podem ser desenvolvidos para atender melhor as empresas 

consumidoras, vários fatores surgiram, dentre eles, os elencados na figura 5.21. O principal 

objetivo a ser desenvolvido é a rapidez, evidenciando assim que os fornecedores do setor de 

embalagens de Pernambuco deixam a desejar na rapidez, esclarecendo assim a questão da 

eficiência dos fornecedores neste ponto. Percebe-se ainda que tal constatação impacta 

indiretamente no objetivo credibilidade da empresa, já que comprovou-se que os prazos de 

entrega não são cumpridos pelos fornecedores. Outro fator que também deve ser mais 

explorado ou buscado pelos fornecedores é a tecnologia, competência imprescindível para o 

âmbito atual.     
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Figura 5. 21. Competências a serem Desenvolvidas pelos Fornecedores 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Diante do exposto pode-se constatar que o custo é o objetivo mais importante tanto para 

a seleção de fornecedores, como para o cliente final. E que algumas dificuldades são 

encontradas pelas organizações compradoras principalmente no que diz respeito aos objetivos 

rapidez e credibilidade. A rapidez, por ocorrer demora no lead time do fornecimento e a 

credibilidade por boa parte dos fornecedores não cumprirem seus prazos de entrega, 

ocorrendo atrasos e prejudicando o fornecimento. 

Em geral, este estudo permitiu traçar as características da cadeia das empresas 

consumidoras de embalagens plásticas de Pernambuco, delimitando o seu perfil; analisar a 

relação existente entre empresas, compradora e fornecedora; bem como descobrir os objetivos 

priorizados pelas empresas compradoras na seleção de seus fornecedores.  

 



Capítulo 6 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 70 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo serão evidenciadas as conclusões finais, em que são descritas a 

contribuição deste estudo em geral, bem como serão ressaltadas as limitações e dificuldades 

encontradas nesta pesquisa. Em seguida serão apresentadas as sugestões para trabalhos 

futuros.  

6.1 Conclusões 

Sabe-se que a cadeia de suprimentos vem sendo foco de muitos estudos, o que evidencia 

a relevância do assunto. Ela é considerada como umas das alternativas para manter-se no 

mercado competitivo. O presente trabalho realizou uma análise sobre as estratégias e 

objetivos, tidos como critérios, priorizados na seleção de fornecedores das empresas 

compradoras do setor de embalagens plásticas de Pernambuco. Os resultados obtidos mostram 

aspectos referentes a esta cadeia, tais como: a relação entre empresa e fornecedor, avaliação 

dos fornecedores e os critérios utilizados na seleção dos mesmos. 

Decidiu-se a indústria consumidora de embalagens plásticas devido ao crescimento 

acelerado da mesma e a importância que tem sido dada a mesma nos meios de comunicação. 

A escolha por Pernambuco foi feita no intuito de trazer contribuições para o desenvolvimento 

local do setor. Com a delimitação da área estudada, pode-se definir o método e instrumento de 

pesquisa, levando-se em consideração o acesso aos respondentes. Foram, então, utilizados 

questionários via e-mail, justificado pela sua conveniência e menor custo. No entanto, tal 

método apresenta grandes dificuldades para a obtenção das respostas, já que não existe o 

contato pessoal com o respondente. Portanto, as grandes dificuldades da pesquisa foram 

convencer as empresas (via telefone) a cederem seus e-mail’s para que o envio do 

questionário fosse efetuado, a disponibilização de tempo das mesmas e a dificuldade de 

entendimento de algumas questões. Diante de tais dificuldades, a taxa de retorno foi muito 

baixa, pois do universo de 124 empresas apenas 30 responderam ao questionário, resultando 

em uma taxa de aproximadamente 24% do total.  

Após a etapa da coleta dos dados, as análises foram realizadas com o propósito de 

atender aos objetivos: geral e específicos da pesquisa.   

Um dos resultados obtidos foi o perfil do setor, verificando-se que a maior parte das 

empresas analisadas são relativamente novas, com apenas 14 anos de existência, e que 60% 

destas organizações possuem propriedade limitada, concentrando o poder de decisão nas mãos 
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de dois a três sócios. Outras características verificadas é que mais de 50% das empresas são 

micro e pequenas, seguindo a tendência geral do setor de plástico que também é caracterizado 

por micro e pequenas empresas, e que boa parte dos produtos das empresas analisadas são 

destinados ao setor do comércio.   

No aspecto das relações entre empresas e fornecedores, constatou-se que há uma 

tendência negativa ao processo de desenvolvimento do fornecedor, pois mais de 60% das 

organizações não demonstraram interesse neste processo, nem dá incentivos para que o 

mesmo ocorra. Como conseqüência deste contexto, verificou-se que apenas 17% das 

empresas desenvolvem parcerias de sucesso, ou seja, desenvolve o relacionamento baseado 

nos princípios imprescindíveis da parceria, confiança mútua e troca de informações. 

Vale destacar ainda que as micro e pequenas empresas preferem se relacionar com 

fornecedores da região, devido a maior acessibilidade encontrada. Já as grandes e médias 

selecionam seus fornecedores pelo fator prioritário, mesclando sua escolha entre fornecedores 

locais e de outras regiões.   

Com relação às estratégias e objetivos, foco do trabalho, constatou-se que os mesmos 

devem está bem definidos para deixar claro as prioridades de escolha para seus fornecedores. 

Neste aspecto, as empresas consumidoras de embalagens plásticas estão bem conscientes, pois 

aproximadamente 55% das empresas respondentes apontaram o objetivo custo como 

prioritário na seleção de seus fornecedores. Em relação aos demais objetivos, notou-se que a 

credibilidade e a rapidez dos fornecedores deixam a desejar, sendo necessário um melhor 

desenvolvimento no objetivo rapidez. No caso da credibilidade, tem-se que apesar de 

apresentar problemas, ela não aparece diretamente como uma competência a ser melhorada ou 

desenvolvida. 

Em geral, esta pesquisa conclui que existem gargalos no setor de embalagens do estado 

tanto no que diz respeito a empresa compradora, por não estimular parcerias, como no que se 

refere as empresas fornecedoras, em especial as locais, que não buscam desenvolver 

melhorias nos os objetivos priorizados para a seleção de fornecedores. Portanto, para 

impulsionar o crescimento do setor e conseqüentemente o desenvolvimento local, é necessário 

fazer investimentos em ambas as empresas, consumidoras e fornecedoras. 
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6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Tendo em vista a importância da cadeia de suprimentos na busca pela redução de 

custos, maior eficiência, diferenciais competitivos e conseqüentemente sobrevivência no 

mercado globalizado, foram traçadas algumas propostas para dá continuidade a este trabalho, 

tais como: 

 Aplicação do questionário em empresas de outros setores da indústria para 

traçar o perfil dos demais segmentos, analisando suas divergências e 

semelhanças; 

 Aplicação do questionário em empresas do mesmo setor na cidade do Recife 

para analisar se estas empresas seguem a tendência do estado; 

 Aplicação do questionário em empresas dos demais estados para comparar em 

termos regionais o perfil do setor; 

 Aprofundar algumas questões abordadas nesta pesquisa, como: fatores que 

possam levar as empresas a investirem no desenvolvimento dos seus 

fornecedores, a mensuração dos critérios de avaliação e outros; 

 Desenvolver um uma análise mais quantitativa dos dados obtidos nesta 

pesquisa, ou seja, utilizar testes estatísticos que permitam a generalização do 

estudo.  
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS 

ESTRATÉGIAS DE MANUFATURA UTILIZADAS NA CADEIA DE PLÁSTICO DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

Propósito da pesquisa: As informações fornecidas por sua empresa são essenciais para 

avaliar o ambiente no qual os fornecedores de produtos de plástico estão inseridos, observar 

as estratégias de manufatura mais adequadas para estes fornecedores nesta cadeia de plástico 

no estado de Pernambuco e, através desta avaliação, contribuir para o desenvolvimento dos 

fornecedores locais de primeira camada.   

  

Data de aplicação: _____/_____/_____ 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

 

1. CNPJ:______________________________________ 

 

2. Razão Social: _________________________________ 
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3. Ano de fundação: ___________  

 

4. Endereço (Rua/ Av./ Praça):_____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

5. Bairro: ________________________________________  

 

6. Telefone: _______________________ Telefone/ Fax: ________________________ 

 

 

II – INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ENTREVISTADO: 

 

7. Nome: __________________________________________________________ 

 

8. Cargo: __________________________________________________________ 

 

9. Telefone: ________________________________________________________   

 

10. E-mail: ________________________________________________________ 

 

III – PODER DE DECISÃO: 

11.  A empresa é: 

(  ) Familiar       

(  ) LTDA, indicar quantos sócios________ 

(  ) S.A 

12. Quantos empregados a empresa possui?_________________ 

13. Tamanho da empresa: 

(  ) Micro   (  ) Pequena   (  ) Média   (  ) Grande 

 

14. Relacione o número de pessoas que trabalham na empresa com o nível de escolaridade 

dos mesmos. Utilize um número aproximado em termos percentuais. 

 

Tipo de relação de trabalho Nível de Escolaridade 

Total  Analf. Alfab. Fund. Médio Técn.  Grad. Pós 

Estagiário         
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Serviço temporário         

Terceirizados         

Familiares e/ou sem contrato formal         

Área de produção (operadores, 

manutenção, supervisor, engenheiros 

etc.) 

        

Total         

 

15. A empresa tem parcerias/alianças com seus fornecedores? 

 

(  ) Sim, indicar quantas_______        (  ) Não 

     

16. A empresa utiliza ou adota algum dos princípios do Just in time (JIT), do Sistema Toyota 

de produção ou do sistema puxado? 

 

(  ) Sim, quais?___________________________________________________ 

(  ) Não 

 

17. É uma prática da empresa atuar e colaborar para o desenvolvimento de fornecedores 

locais? 

 

(  ) Sim                  (  ) Não 

 

18. Se a resposta da questão anterior foi sim, responda quanto tempo gasta em média para o 

desenvolvimento de um fornecedor local?  

___________________________________________________________________ 

 

19. Quantos fornecedores já passaram por este processo?_________________ 

20. Dentre os que já passaram pelo processo de desenvolvimento, em quantos foi alcançada 

uma parceria de sucesso?_____________________________________. 

 

21. Identifique as principais dificuldades na operação da empresa. Favor indicar a dificuldade 

utilizando a escala, onde 0 é nulo, 1 é baixa, 2 é média dificuldade e 3 é alta dificuldade. 

Depois relacione a tendência atual, se melhorou ou piorou.  
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Principais dificuldades No primeiro ano de vida Tendência Atual 

Contratar empregados qualificados ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Manter empregados qualificados ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Produzir com qualidade ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Atender demandas no tempo previsto ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Contratar fornecedores ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Manter os mesmos fornecedores ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Custo ou falta de capital de giro ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Custo de certificação dos colaboradores ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Custo de certificação da empresa ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) (  ) melhor    (  ) pior 

Custo de mão-de-obra 

 

( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

Comprar produtos com qualidade ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

Divulgar ou vender seus produtos ou serviços 

 

 

( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

Custo ou falta de capital para aquisição de 

insumos, máquinas e equipamentos 

( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

Pagamento de juros de empréstimos ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

Outras (citar) ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 

 

(  ) melhor    (  ) pior 

 

IV. EMBALAGENS 

 

22. A empresa está voltada principalmente para produtos do: 

     

1. ( ) Setor econômico  2. ( ) Indústria  3. ( ) Comércio 

 

23. A empresa fabrica as embalagens necessárias? 

 

1. (  ) Sim                     2. (  ) Não 

 

24. Se a empresa não produz a(s) embalage(ns), quantos fornecedores são credenciados para 

prover as necessidades da empresa? 

 

1.  (  ) Apenas um    2. (  )Dois   3. (  ) Três   4. (  ) Mais de três, favor informar a 

quantidade___________________. 

 

25. Quantos são considerados fornecedores regulares?______________________ 

 

26.  A empresa utiliza fornecedores? 
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1. (  ) Locais         2. (  ) Outras regiões 

 

27. Sendo um fornecedor local, o que levou a empresa a selecioná-lo? 

 

1. (  ) Custo reduzido 

2. (  ) Boa qualidade 

3. (  ) Flexibilidade (capacidade de alterações em termos de especificação do produto, tempo 

de entrega ou quantidade) 

4. (  ) Rapidez de entrega do produto 

5. (  ) Credibilidade nos serviços prestados (cumprimentos de prazos) 

6. (  ) Outros, explicite_____________________________________. 

 

28. Sendo um fornecedor de outra região, ele apresentou alguma grande vantagem em relação 

aos fornecedores locais? 

 

1. (  ) Sim, qual?_________________________   2. (  ) Não 

 

29. Em geral, qual o objetivo de desempenho priorizado pela empresa na escolha do 

fornecedor? (Marcar somente uma opção) 

 

1. (  ) Custo reduzido 

2. (  ) Boa qualidade 

3. (  ) Flexibilidade (capacidade de alterações em termos de especificação do produto, tempo 

de entrega ou quantidade) 

4. (  ) Rapidez de entrega do produto 

5. (  ) Credibilidade nos serviços prestados (cumprimentos de prazos) 

6. (  ) Outros, explicite_____________________________________. 

 

30. Existe algum desses fatores competitivos, uma vez satisfeita sua necessidade, que não faz 

diferença no desempenho superior de seu fornecedor, ou seja, você não pagaria nada a mais 

por isso ou não escolheria o fornecedor apenas por esse desempenho adicional neste fator? 

Represente na tabela abaixo esta relação, utilizando 1 para a opção onde você pagaria a mais 
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para priorizar esse objetivo e 0 para a opção que você não pagaria nada por priorizar este 

objetivo.  

 

De/Para CUSTO QUALIDADE FLEXIBILIDADE RAPIDEZ CREDIBILIDADE 

CUSTO      

QUALIDADE      
FLEXIBILIDADE      
RAPIDEZ      
CREDIBILIDADE      

 

31. Ordene os objetivos de desempenho de acordo com o grau de prioridade, utilizando os 

números de 1 a 4, considere 1 o mais importante e 4 o objetivo menos priorizado. 

1. (  ) Custo reduzido 

2. (  ) Boa qualidade 

3. (  ) Flexibilidade (capacidade de alterações em termos de especificação do produto, tempo 

de entrega ou quantidade) 

4. (  ) Rapidez de entrega do produto 

5. (  ) Credibilidade nos serviços prestados (cumprimentos de prazos) 

 

32. Que tipo de embalagem a empresa solicita ao fornecedor? (Marcar uma ou mais 

alternativas). 

 

1. (  ) Bobina técnica 

2. (  ) Sacos 

3. (  ) Sacola camiseta 

4. (  ) Garrafas (sopro e injetada) 

5. (  ) Potes (termoformadas) 

6. (  ) Baldes (Injetadas) 

33. A empresa recebe do(s) fornecedor(es), as embalagens da maneira como foram 

solicitadas, ou seja,  em boas condições de uso? 

 

1. (  ) Sim, as embalagens são entregues em perfeitas condições 

2. (  ) Não, geralmente as embalagens apresentam algum defeito 

3. (  ) Sempre as embalagens apresentam defeito. 
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34. Qual o percentual de itens conformes?____________________________  

 

35. Qual seria o mínimo de erro aceitável para a sua operação? 

_____________________________________________________________  

 

36. Alguma vez, nos últimos 60 dias, o fornecedor entregou algum lote de embalagem 

danificada, ou sem condições de uso?  

 

1. (  ) Sim      2. (  ) Não  

 

37. A empresa utiliza controle estatístico de processo (CEP)? 

 

1. (  ) Sim         2. (  ) Não 

 

38. A empresa faz inspeção nos suprimentos por: 

 

1. (  ) Amostragem      2. (  ) Nos 100%    3. (  ) Não faz 

 

39. A empresa exige certificação dos fornecedores? Se a resposta é afirmativa especifique 

abaixo qual? 

 

1. (  ) ISO   2. (  ) INMETRO    3. (  ) Vigilância Sanitária   4. (  ) Outros,___________ 

 

40. Quanto tempo leva, em média, entre o pedido e a chegada das embalagens à empresa? 

 

1. (  ) 5 dias    2. (  ) 10 dias   3. (  ) 15 dias   4. (  ) Mais de 15 dias (neste caso, informar os 

dias)____________________. 

 

41. Alguma vez o estoque de algum produto (fabricado pela empresa) acabou e não pôde ser 

reposto por falta de fornecimento de embalagens? 

 

1. (  ) Sim      2. (  ) Não 
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42. Em caso afirmativo na questão 41, qual o procedimento tomado pela empresa? 

 

1. (  ) Fornecedor alternativo 

2. (  ) Produto alternativo 

3. (  ) Embalagem alternativa 

4. (  ) Despesas extras para evitar parada da produção 

 

43. As embalagens solicitadas são entregues com certificado de garantia? 

 

1. (  ) Sim.                                  2. (  ) Não 

 

44. A empresa utiliza sistema de estoque no fornecedor de embalagens plásticas? 

 

1. (  ) Sim.                                  2. (  ) Não. 

 

45. A empresa está satisfeita com os serviços prestados pelos fornecedores? 

 

1. (  ) Sim, está muito satisfeita 

2. (  ) Sim, mas a satisfação poderia ser maior 

3. (  ) Não está satisfeita. 

  

46. Que competência poderia ser desenvolvida pelo fornecedor para atender melhor a 

empresa?______________________________________________________________ 

47. Já foi necessário, por parte da empresa, alterar a especificação ou prazo de alguma 

embalagem? 

 

1. (  ) Sim, e o fornecedor se mostrou flexível, ou seja, foi capaz de fornecer as embalagens 

com as alterações exigidas. 

2. (  ) Sim, mas o fornecedor não se mostrou flexível em alterar a especificação ou prazo das 

embalagens. 

3. (  ) Não, mas a empresa acredita na flexibilidade do fornecedor caso haja necessidade de 

alguma alteração. 
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4. (  ) Não, e a empresa acredita que o fornecedor não é flexível o suficiente para atender as 

necessidades de alguma alteração. 

 

48. Há quanto tempo a empresa utiliza os mesmos serviços do fornecedor? 

 

1. (  ) Há menos de um ano, (Informe o tempo)___________________ 

2. (  ) Há mais de um ano, (Informe o tempo)____________________. 

 

49. Qual a unidade agregada utilizada pela empresa para o seu produto final (tonelada, caixa, 

palete, fardo, kg, dentre outros). 

______________________________________________________________________ 

  

50. Qual a unidade agregada para as embalagens plásticas? 

 

1. (  ) kg   2. (  ) Toneladas  3. (  ) Centenas  4. (  ) Milheiro  5. (  ) Outros, especifique 

______________________. 

 

51. A empresa utiliza lote econômico de compra (LEC) ou lote econômico de fabricação 

(LEF)? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outros, cite _____________________________________. 

 

52. Qual seria a média da magnitude do lote em termos da unidade agregada? 

_________________________________________________________________ 

 

53. E em termos de duração no estoque?_________________________________  

 

54. A empresa trabalha com gestão de estoque : 

 

1. (  ) Contínua   2. (  ) Periódica    3. (  ) As duas   4. (  ) Nenhuma  
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55. A empresa utiliza ponto de ressuprimento para reposição de seu estoque? 

 

1. (  ) Sim, que nível _______________________________. 

2. (  ) Não  

 

56. A empresa utiliza estoque de segurança? Quantos dias de autonomia? 

 

1. (  ) Sim, quantos dias?_________________ 

2. (  ) Não. 

 

57. Existe algum fornecedor que gerencia/ faz acompanhamento do estoque na sua empresa? 

 

1. (  ) Sim        2. (  ) Não 

 

58. A empresa acha isso vantajoso? 

 

1. (  ) Sim, justifique____________________________________________________ 

2. (  ) Não 

 

59. Existe alguma razão para não fazer este acompanhamento? 

____________________________________________________________________  

 

60. O fornecedor cumpre o tempo prometido para a entrega do produto? 

1. (  ) Sim, nunca houve atraso ou antecipação na entrega do produto 

2. (  ) Não, já houve atraso e/ou antecipação na entrega do produto. 

 

61. Existe periodicidade entre os pedidos de matérias-primas efetuados ao longo de um ano, 

ou a empresa faz pedidos em intervalos de tempo aleatórios? 

 

1. (  ) Existe periodicidade de tempo entre um pedido e outro, ao longo de um ano 

2. ( ) As embalagens são solicitadas de acordo com as necessidades, e não há periodicidade 

entre os pedidos. 
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62. A quantidade de matéria-prima requisitada é igual ou acima da quantidade necessária? 

 

1. (  ) A empresa pede mais matéria-prima de que o necessário 

2. (  ) A empresa pede a quantidade de matéria-prima que realmente necessita. 

 

63. O fornecedor faz entregas “parciais”? 

 

1. (  ) Sim                     2. (  ) Não. 

 

64. Quais são as boas condições de pagamento oferecidas pelo fornecedor? 

 

1. (  ) O fornecedor oferece descontos para pagamentos à vista 

2. (  ) O fornecedor oferece redução de preços em função de um aumento da quantidade de 

embalagens comprada. 

3. (  ) Prazo de pagamento 

4. (  ) Nenhuma 

5. (  ) Outros, ________________________________________. 

65. Qual a forma de comunicação (ou de contato) entre a empresa e o fornecedor? 

 

1. (  ) Via internet (serviços de e-mail e/ou websites). 

2. (  ) Via telefone/ Fax 

3. (  ) Via contato pessoal. 

4. (  ) Via correspondências enviadas por correios. 

66. Qual a melhor forma de contato?_______________________________. 

 

67. A empresa já trocou ou teve necessidade de trocar de fornecedor? 

 

1. (  ) Sim         2. (  ) Não. 

 

68. Qual o motivo principal da troca? 

___________________________________________________________ 
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69. A empresa indicaria, a outras empresas, o fornecedor contratado? 

 

1. (  ) Sim         2. (  ) Não. 
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APÊNDICE B- SOLICITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

SOLICITAÇÃO 

      

                 Recife, xx de xx de 2010. 

 

Solicitamos através desta o preenchimento do questionário de pesquisa, no anexo do 

email pelo qual foi enviada esta solicitação, para obtenção de dados acerca das estratégias de 

manufatura utilizadas na cadeia de suprimentos da sua empresa. Os dados obtidos serão 

utilizados na concepção do trabalho de dissertação da aluna Amanda Maria de Jesus, 

intitulado Avaliação de Estratégias de Manufatura na Cadeia de Plástico do Estado de 

Pernambuco. Declaramos ainda que o trabalho investigará as estratégias de manufatura 

priorizadas pelas empresas consumidoras de plástico de Pernambuco, a fim de fornecer 

informações sobre o perfil das empresas pernambucanas aos fornecedores locais das empresas 

consumidoras de plástico, para que os mesmos busquem se adequar e fazer maiores 

investimentos nas estratégias, contribuindo assim para uma concorrência igualitária com as 

demais regiões, e conseqüentemente  para o melhor desempenho do setor de plástico, bem 

como um maior desenvolvimento local. 

 

Atenciosamente,  

 

________________________________________ 

Prof. Adiel Teixeira de Almeida Filho, D.Sc. 

Orientador da aluna  


