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RESUMO 
 
 
Dentre as atividades da aquicultura, a piscicultura tem se destacado, pincipalmente, 

no estado de Rondônia, que vem liderando a produção de peixes de água doce. Em 

2019, a produção anual reduziu para 49 mil toneladas, demonstrando a necessidade 

de haver maior compreensão da cadeia de suprimentos da piscicultura, em especial, 

a do Vale do Jamari-RO, no que diz respeito a seus agentes, produtores, empresas, 

governo, entre outros. O objetivo da pesquisa foi analisar a cadeia de suprimentos da 

Piscicultura do Vale do Jamari – RO. Considerando o exposto, o presente trabalho 

discutiu sobre a cadeia de suprimentos do pescado no Vale do Jamari-RO, 

entendendo os papeis das organizações envolvidas nessa relação. Para tanto, utilizou 

um estudo de caso, a fim de compreender a referida cadeia. Foi possível identificar 

diversos agentes inseridos, bem como os produtos e serviços introduzidos por eles na 

CS. Foram, analisados oito processos de negócio, conforme Lambert, de modo a 

constatar que alguns deles adequam-se mais a esse modelo de CS, enquanto outros 

se tornam mais improváveis de ocorrer, em razão da perecibilidade do pescado, que 

dá vida curta ao produto, quando ocorre a despesca. Verificaram-se questões 

envolvendo a Gestão Colaborativa nos aspectos confiança, comprometimento, poder 

e coesão. Portanto, as peculiaridades da CS da piscicultura do Vale do Jamari-RO 

demonstram que os oito processos não estão claros, pois um pescado in natura tem 

um ciclo de até 15 dias desde o início da despesca e estar sendo consumido pelos 

agentes finais desta CS é muito célere. Assim, tanto os processos de fluxo de 

produção e serviço ao cliente, quanto a gestão de retornos, após a despesca, tornam-

se difíceis de acontecer. 

Palavra-chave: Piscicultores; Organização; Cadeia de suprimentos.  



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Among aquaculture activities, fish farming has stood out, especially in the state of 

Rondônia, which has been leading the production of freshwater fish, producing 80 

thousand tons annually in 2015, with exponential growth in the last years prior to 2015, 

as in 2019 the production annual reduced to 49 thousand tons, demonstrating the need 

for greater understanding of the fish farming supply chain, especially in the Jamari-RO 

Valley, of its agents such as producers, companies and government, among others. 

Considering the above, this paper discussed the fish supply chain in the Jamari Valley-

RO, understanding the roles of organizations involved in the chain relationship. It used 

the case study to understand the aforementioned chain and it was possible to identify 

several inserted agents, as well as the products and services that are introduced in the 

SC by these agents. It also analyzed the 8 business processes, according to Lambert, 

in order to verify that some processes are more suited to this CS model, while others 

become more unlikely to occur, this was due to the perishability of the fish, giving a life 

short to the product when harvesting occurs. It verified the issues involving 

Collaborative Management in the aspects of trust, commitment, power and cohesion. 

Therefore, the peculiarities of the fish farming CS of Vale do Jamari-RO demonstrate 

that the 8 processes are not clear, as a fish in natura has a cycle of up to 15 days from 

the beginning of the harvest and is being consumed by the final agents of this CS, 

everything being very fast. Thus, the production flow and customer service processes 

after harvesting becomes difficult to happen, as well as the return management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Tanto a aquicultura, quanto a piscicultura são atividades consideradas 

sustentáveis. Além de promover riqueza econômica, agridem pouco o meio ambiente, 

e geram alimentação saudável. Em razão desses e de outros aspectos, a Food and 

Agriculture Organization (2020) monitora, ao redor do mundo, essa prática, que vem 

crescendo, inclusive, como alternativa para a redução da fome. 

Esse crescimento mundial inclui o Brasil, em especial, o estado amazônico de 

Rondônia, que teve uma considerável expansão da prática legalizada nas últimas 

duas décadas. De acordo com Rocha & Albuquerque (2014), até 2007, o número de 

Registros de Piscicultores, em Rondônia, crescia pouco, comparado aos anos 

anteriores. Entre 2008 e 2012, houve um crescimento significativo, porém, em 2013, 

esses registros sofreram uma grande redução. 

Em vista disso, o estado de Rondônia reestruturou-se para esse ramo de 

atividade de agronegócio, em paralelo à pecuária. No período de 1994 a 2013, houve 

diversas modificações nas legislações nacional e estadual, para fomentar a atividade 

da aquicultura, tornando-a, principalmente, menos burocrática. Tais medidas 

fortaleceram o setor, conforme expõem Souza Filho e Monteiro e Silva (2015). 

Em Rondônia, a produção de pescado advém, em maior proporção, da 

piscicultura, pois a pesca artesanal é de pequena escala e pouco desenvolvida, 

utilizada, principalmente, por populações ribeirinhas, com finalidade de subsistência. 

Rondônia, estado brasileiro situado na Região Norte, destacou-se no cenário 

nacional como o maior produtor de espécies nativas do país, com produção anual de 

cerca de 80 mil toneladas (IBGE, 2015). Porém, nos últimos anos, teve uma redução 

de sua produção anual de 49 mil toneladas (IBGE, 2019), embora mantenha o 

destaque na produção aquícola nacional. Esses resultados, alcançados em razão das 

condições climáticas, da proximidade de um amplo mercado consumidor e da alta 

disponibilidade de água das sete bacias hidrográficas existentes, colocam o estado 

em destaque na produção aquícola brasileira (MEANTE; DÓRIA, 2018).  

A produção de peixe, no estado, cresceu de forma exponencial nos primeiros 

anos do século XXI, exigindo cuidados em aspectos como agregação de valor, 

logística e mercado para escoar a produção. Isso significa acessar mercados e 

conquistar clientes nas redes de supermercados, atacadistas, frigoríficos ou 
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restaurantes (AUGUSTO et al., 2008). Tal destaque e sua importância obriga 

produtores, empresas e governo a se preocuparem com a sustentabilidade dessa 

produção (MEANTE; DÓRIA, 2018), razão pela qual ela tem se mantido há anos. 

De 2003 a 2017, o Brasil organizou-se para que houvesse o desenvolvimento 

da aquicultura e da piscicultura no país. Com isso, essas atividades cresceram mais 

de 300% de 2011 a 2014, em Rondônia. Desse modo, as instituições públicas foram 

configuradas, para facilitar políticas públicas voltadas para a atividade pesqueira. Vale 

ressaltar que a estrutura do Governo Federal foi modificada, para fortalecer o 

desenvolvimento da aquicultura ou mesmo da piscicultura, passando de departamento 

do governo federal para Ministério da Pesca e Aquicultura, porém, foi incorporado ao 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MONTEIRO-Bressan et al., 

2017). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Segundo Peixe BR (2020), na contramão da produção pesqueira nacional, São 

Paulo e Rondônia, o segundo e o terceiro maiores produtores de peixes de cultivo do 

país, tiveram uma redução da produção, em 2019, representando um ano com queda, 

contrariando a curva de crescimento apresentada nos anos anteriores. 

Portando, no universo comercial, dados os impactos sofridos pela piscicultura 

rondoniense nos últimos anos, faz-se necessário compreender melhor a Cadeia de 

Suprimentos (CS), para voltar a promover o desenvolvimento sustentável de 

Rondônia. 

A piscicultura começou a se formar em Rondônia, no início do terceiro milénio, 

sendo, portanto, uma atividade recente, que precisa ser estudada. Uma das questões 

são os fatores que levaram ao declínio da produção em 2019, não havendo dados 

mais recentes para compreender esse movimento.  

A piscicultura no Vale do Jamari-RO desempenha importante papel no 

desenvolvimento socioeconômico regional, pois assegura renda para todos os 

agentes da cadeia, sem grandes agressões ambientais. Portanto, o declínio da 

produção tende a causar um impacto significativo na vida dos piscicultores. 

Conhecendo a CS, seja pelos processos de negócios, seja pela gestão colaborativa, 

podem-se identificar os fatores que contribuem para o melhor entendimento desse 

segmento de negócio. Portanto, essa pesquisa pretende explorar as relações na CS 
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no Vale do Jamari, orientando-se pela seguinte questão de pesquisa: 

 É possível definir a cadeia de suprimentos da piscicultura na região do Vale do 

Jamari-RO, entendendo o papel das organizações envolvidas e suas relações? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a Cadeia de Suprimentos da Piscicultura no Vale do Jamari-RO. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) identificar e descrever os agentes da cadeia de suprimentos da piscicultura 

no Vale do Jamari. 

2) descrever as atividades existentes na cadeia de suprimentos e o papel de 

cada agente envolvido. 

3) demonstrar os relacionamentos dos agentes da cadeia de Suprimentos da 

Piscicultura no Vale do Jamari-RO. 

4) analisar os Processos de Negócio na CS. 

5) analisar a Gestão Colaborativa na CS. 

 

1.4. Justificativa 

 

A Piscicultura, no Vale do Jamari-RO, ganhou importância tanto para a região, 

quanto para o estado, razão pelo qual se justifica este estudo, uma vez que pouco se 

sabe a respeito do papel dos agentes desta cadeia. Conforme Nascimento, Lemos & 

Mello (2008, p. 188), é possível que ela seja totalmente sustentável e os agentes 

envolvidos ajam com consciência, como a compra de insumos ambientalmente 

corretos, o que contribui para a imagem da piscicultura nesse estado. Portanto, a 

piscicultura seria uma oportunidade para entender uma prática sustentável em que a 

CS tem papel relevante. 

Parte da economia de Rondônia está ligada ao agronegócio, que representou, 

em 2018, 14,2% do PIB estadual, tendo, na pecuária, a maior participação (9,8% do 
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PIB). No entanto, a piscicultura vem ganhando sua parcela na economia e na 

sociedade rondoniense, representando 3,27% de sua economia. Daí a importância de 

compreender a CS da Piscicultura no Vale do Jamari-R. A participação dessa região, 

no montante do estado, é relevante. Em 2019, a produção de tambaqui foi de 40 mil 

toneladas. Os cinco municípios que mais produzem pertencem ao Vale do Jamari, 

Ariquemes (9,3 mil t), Cujubim (4,1 mil t), Rio Crespo (2,3 mil t), Mirante da Serra (2,1 

mil t) e Monte Negro (1,9 mil t). 

Tem havido uma tendência de mudança da cultura do consumo da carne 

vermelha para carne branca. Segundo a Peixe BR (2020), o brasileiro come 10 kgs/per 

capita/ano de pescado, metade da média mundial de consumo. No entanto, com 

ações como a campanha “Coma Mais Peixe” (#comamaispeixe), os números do 

consumo estão aumentando no Brasil. Também tem havido um incremento no 

comércio direcionado para exportação. Ao mesmo tempo, o crescimento do consumo 

em escolas vem aumentando por imposição de leis direcionadas (Lei Federal nº 

11.947/09, em vigor desde 2009, com alterações legais em 2012, 2014 e 2020). 

Portanto, ao pesquisar a CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO, o estudo 

contribuirá para a compreensão desse mercado, cuja expectativas são bem positivas. 

Também contribuirá para geração e sistematização de conhecimentos, bem 

como dos preceitos teóricos e empíricos relacionados à CS da piscicultura no Vale do 

Jamari, dentro do Estado de Rondônia, aumentando as informações sobre ela e 

fomentando melhor entendimento dessa prática aos envolvidos nos negócios da 

piscicultura regional. No que tange às contribuições teóricas, será possível 

compreender os processos de negócios dentro de uma CS como um produto 

altamente perecível.  

As contribuições da pesquisa não se limitam apenas aos participantes da 

cadeia de suprimentos, abrange, também, outros agentes interessados, 

principalmente o estado de Rondônia, que subsidia as políticas públicas desse setor. 

Por outro lado, sob o ponto de vista teórico, a pesquisa justifica-se, por a piscicultura 

ser um segmento específico de negócio, relativamente carente de estudo, em relações 

à CS. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Após essa introdução, o próximo capítulo é dedicado ao referencial teórico-



17 
 

 

empírico, que consiste em uma revisão de literatura, dividida em quatro partes, 

Processos de negócios; Gestão colaborativa na CS; Aquicultura e Piscicultura.  

O capítulo seguinte apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

explicando detalhes do estudo de caso, partindo dos ensinamentos de Yin. 

O próximo capítulo, que traz a apresentação e discussão dos resultados, divide-

se em seis partes. Inicia com a consideração das atividades como Cadeia de 

Suprimento. Em seguida, são analisados, individualmente, quem são os agentes, 

quais são os produtos comercializados e quais são os serviços prestados dentro 

dessa CS; a fim de analisar seus processos de negócio. Por fim, ponderam-se as 

questões da Gestão Colaborativa. 

O último capítulo traz as considerações finais, expondo as conclusões, 

ponderações e contribuições dessa pesquisa. Por fim, as últimas seções trazem as 

referências bibliográficas e um apêndice com o protocolo da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

 

O aporte teórico utilizado nesta pesquisa compreende os estudos voltados para 

a cadeia de suprimentos, explorando tantos os processos de negócio, como as 

variáveis que compõem a gestão colaborativa. 

 

2.1 Conceituando a Cadeia de Suprimento (CS) 

 

As empresas têm uma visão sistêmica interna e externa essa estratégia para 

sua rede de operações, formando redes de organização, constituídas pelos diversos 

elos anteriores e posteriores a elas na cadeia industrial, com o intuito de otimizar as 

operações e os fluxos logísticos desse novo sistema – as chamadas Cadeias de 

Suprimentos (LEITE, 2017). 

O termo “cadeia” é comumente utilizado para as terminologias: cadeia produtiva 

e cadeia de suprimentos. A diferença é que a primeira se refere ao conjunto de 

atividades que representam genericamente um setor industrial, enquanto a segunda 

é mais abrangente, pois envolve todas as atividades associadas ao movimento de 

bens, desde o estágio da matéria-prima até o usuário final (PIRES, 2009). 

As operações da cadeia revelam a real capacidade de execução da 

organização em relação às promessas oferecidas ao mercado, porém sua efetividade 

depende de como é conduzida a gestão da CS (LÉLIS; SIMON, 2013). 

Vale destacar, a seguir, alguns conceitos clássicos da área, mostrando 

diferentes perspectivas sobre a CS:  

- A gestão da CS pode ser entendida como a interconexão das empresas que 

se relacionam por meio de ligações a montante e jusante entre os diferentes 

processos, para produção de valor na forma de produtos e serviços entregues ao 

consumidor final. Esse conceito destaca as relações entre as organizações com uma 

visão holística dos processos (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

- A CS refere-se a todas atividades associadas à transformação e fluxo de bens 

e serviços, incluindo o fluxo de informações para o suprimento de matérias-primas e 

o usuário final (CONCEIÇÃO; QUINTÃO, 2004). 

- A CS tem, por finalidade, segundo Pereira Filho e Hamacher (2000), unificar 

as metas das empresas pertencentes a uma cadeia e sincronizar suas atividades, em 
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busca de resultados superiores para todos seus integrantes, tanto em termos 

econômicos, quanto em termos de satisfação dos clientes (RICARDO et al., 2002). 

- A CS é a integração dos processos do negócio do usuário até os fornecedores 

originais que proporcionam bens, serviços e informações que agregam valor para o 

cliente (LAMBERT; ENZ, 2017). 

- Uma CS é definida como uma equipe de três ou mais entidades (organizações 

ou indivíduos) diretamente envolvidas em um fluxo upstream e downstream de bens, 

serviços, financeiro e informação, para atender ao consumidor Mentzer et al. (2001) 

- A CS é definida como a “rede de companhias autônomas, ou semiautônomas, 

que são efetivamente responsáveis pela obtenção, produção e liberação de um 

determinado produto e/ou serviço ao cliente final” (PIRES, 2007, p. 48). Dessa forma, 

a lógica adotada na cadeia remete a uma sequência linear de processos ou atividades 

executadas em uma ordem bem definida, sempre envolvendo todas as atividades 

associadas com o movimento de bens, desde o estágio de matéria-prima até o 

usuário, com o qual se faz contato quase que exclusivamente por meio do elo final da 

cadeia. 

A reunião desses conceitos mostra que a gestão da CS está estruturada em 

processos localizados nas organizações, visando agregar valor ao negócio, a fim de 

viabilizar a rentabilidade de forma competitiva. Isso mostra a importância da gestão 

da cadeia de SC (ou SCM - Supply Chain Management) para o mercado. As empresas 

podem tirar proveito de sua estrutura de cadeia de suprimentos, pois estarão em 

posições de acesso a recursos muito melhores, o que deve elevar o desempenho 

financeiro (ELLINGER et al., 2011). 

O sucesso na gestão da CS para criar valor ao cliente requer uma integração 

extensiva entre os processos focados na demanda e os processos focados em 

suprimentos. Os gerentes devem estudar as capacidades, restrições e oportunidades 

do ambiente externo, de modo a gerar informações sobre a demanda e os suprimentos 

(ESPER et al., 2009). 

Para cada empresa envolvida, o relacionamento na CS reflete uma opção 

estratégica importante, pelo fato de as operações exigirem que os processos de 

negócios atravessem as áreas funcionais de cada empresa, conectando parceiros 

comerciais e clientes além das fronteiras organizacionais, criando um ambiente 

propício para a colaboração Interorganizacional. Para tanto, é necessário definir 

claramente quais processos de negócios devem ser realizados e integrados entre as 
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organizações, a fim de tornar essa gestão uma realidade (LAMBERT, 2014). 

As CS podem apresentar mais do que os quatro elos básicos (fornecedores, 

fabricação, distribuição, consumidores). Uma empresa pode fazer parte de mais de 

uma cadeia de suprimentos ao mesmo tempo (TOWILL, 1997). Representada por 

produto, com todas suas ramificações, ela não é somente uma cadeia de negócios 

one-to-one, mas uma rede de múltiplos negócios e relacionamentos. Há razões 

fundamentais para a formação das cadeias de suprimentos: redução dos 

investimentos em estoques, aumento dos serviços aos consumidores e construção de 

uma vantagem competitiva para todos (COOPER & ELLRAM, 1993). 

Portanto, a CS contempla os agentes desde a produção de matérias-primas até 

o consumidor final. Muitos fatores definem o quanto a cadeia pode ser gerenciada, 

por exemplo, a complexidade do produto, o número de fornecedores disponíveis e a 

disponibilidade de matérias-primas (LAMBERT; COOPER, 2000). 

 

2.2 Processos de Negócios 

 

De acordo com Lambert & Enz (2017), o gerenciamento da CS é a integração 

dos principais processos de negócios do usuário final até os fornecedores originais 

que fornecem produtos, serviços e informações que agregam valor para clientes e 

outras partes interessadas. Para compreender melhor esse processo, os autores 

classificaram oito macroprocessos relacionados à gestão da cadeia de suprimentos, 

representando os processos transversais e funcionais entre empresa. Eles foram 

chamados processos de negócios, por percorrerem toda a CS e atravessarem as 

empresas e as áreas funcionais de cada uma delas.  

A CS bem-sucedida requer uma modificação do gerenciamento de funções 

individuais para a integração das atividades em processos de negócios de CS. A 

dimensão de processos de negócios fornece uma forma sistemática de enxergar a 

empresa, ou melhor, seus negócios, acima da visão estrutural da empresa – 

departamental ou funcional. 

Um processo de negócio (business process) pode ser definido como um 

conjunto de atividades estruturadas e relacionadas, projetadas para produzir um 

específico output para um cliente ou um mercado particular (ARAGÃO; SCAVARDA e 

HAMACHER, 2004). 
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Processos organizacionais são sequências de atividades que transformam 
insumos em produtos ou resultados. O principal processo é o processo 
produtivo, que transforma matérias-primas e componentes em produtos 
acabados. O processo produtivo é apenas parte de um processo maior, 
chamada cadeia de suprimentos, que começa no desenvolvimento de 
fornecedores e termina quando o produto ou serviço chega ao cliente [...]. A 
cadeia de suprimentos é um processo que envolve muitas funções 
organizacionais, que são desempenhadas por departamentos diferentes: 
compras, administração da qualidade, produção, marketing, distribuição e 
serviço ao cliente, entre outras (MAXIMIANO, 2011, p. 211-2) 

 

Na cadeia de suprimentos, a sequência de processos vai dos fornecedores aos 

clientes, conforme Maximiano (2011), que elaborou a seguinte figura, para explicar 

melhor essa conceituação: 

 

Figura 1 - Processos na cadeia de suprimentos 

 
Fonte: Maximiano (2011, p. 212) 

 

A proposta ilustrada na Figura 01 foi desenvolvida como fruto das pesquisas 

realizada por Lambert em 1992, na Universidade do estado de Ohio (EUA), 

juntamente com Global Supply Chain Forum, grupo de pesquisadores e executivos 

formado por quinze empresas multinacionais. 
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Figura 2 - Processo de negócios segundo Lambert 

 
Fonte: Lambert & Enz (2017) 

 

Embora os processos devam ser analisados por cada organização dentro da 

cadeia de suprimentos, a valorização dada a cada um é individual, estando 

relacionada a aquela empresa e ao seu ramo de negócio. De forma breve, tem-se 

cada um destes processos: Gestão do Relacionamento com o cliente; Gestão de 

serviços ao cliente; Gestão da demanda; Gestão de pedidos; Gestão do fluxo de 

produção; Gestão do relacionamento com fornecedores; Desenvolvimento do produto 

e comercialização; Gestão dos retornos. 

Tal estrutura de processos de negócios assegura todas as relações nas quais 

a organização está inserida. Rosenfeld (2006) compreende uma CS como um 

conjunto de atividades realizadas na empresa, associadas às informações que 

manipula. Utilizando os recursos e a organização das empresas, descreve processos 

de negócio como um fenômeno que ocorre dentro delas. Forma-se uma unidade 

coesa que deve ser focalizada em um tipo de negócio, normalmente, direcionado a 

um mercado ou a um cliente determinado e com fornecedores bem definidos. 

 A análise dos processos da cadeia tem fundamental importância para sua 

efetiva reestruturação. Ao levantar e modelar seus processos, a empresa evidencia 

seus problemas e facilita a reestruturação organizacional, bem como a concepção e 

implantação de uma arquitetura integrada de sistemas. 

 Desse modo, uma organização consciente de seus processos tem maior 
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potencial de resultados na integração entre suas áreas (TESSARI, 2008). Todo o 

esforço de uma cadeia de suprimentos integrada se traduz no seu desempenho ao 

longo dos processos e nos resultados alcançados, sendo o aumento no desempenho 

associado a níveis elevados de integração entre os membros (DANESE, 2013). 

A necessidade de uma ligação estreita entre fontes de fornecimento, mercados 

e clientes é um fator determinante para a adoção do modelo da organização por 

processos. Para fazer chegar regularmente ao supermercado o tubo de pasta de 

dentes, dentro da embalagem que o cliente quer, é preciso haver uma ligação muito 

forte entre todos os elos da cadeia de suprimentos (MAXIMIANO, 2011). 

 

2.2.1 Gestão do Relacionamento com o cliente 

 

Durante o século XX, as formas de produção em grande escala promoveram 

transformações no cenário competitivo global. No âmbito da gestão do relacionamento 

com o cliente, os gestores perderam o controle sobre seus gostos e preferências. As 

organizações trabalham para reverter tal situação e aprimorar esse importante vínculo 

(LAMBERT,2004; LAMBERT, 2016). 

Define-se Customer Relationship Management (CRM), ou Gestão de 

Relacionamento com o Cliente, a combinação entre processos, tecnologias e pessoas 

que, juntas, tendem a compreender os clientes de uma organização. Em termos 

específicos, apresenta uma estrutura integrada, proposta à fidelização e retenção dos 

clientes. (CHEN; POPOVICH, 2003). 

Fornece a estrutura de como o relacionamento com o cliente é desenvolvido. 

Identifica os principais clientes e grupos de clientes como parte da missão dos 

negócios da empresa. Adequa produtos e serviços às necessidades dos principais 

clientes e de outros segmentos. Desenvolve uma equipe para trabalhar com as 

principais contas, com vistas a melhorar processos, bem como eliminar a variabilidade 

da demanda e as atividades que não agregam valor. Desenvolve indicadores para 

medir a rentabilidade individual dos clientes e o impacto financeiro proporcionado eles 

(LAMBERT, 2014). 

Simon et al. (2015) estabelecem alguns critérios na gestão desse processo. 

Dentre eles, diferenciar e segmentar os clientes: delimitar acordos de produto ou 

serviço; criar programas que incorram em aperfeiçoamentos dos processos; planejar 

ajustes que diminuam instabilidades na demanda; identificar novas demandas e 
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oportunidades; desenvolver programas que eliminem atividades sem valor, 

compartilhar as vantagens advindas da melhoria do processo. 

A gestão de relacionamento com o cliente aumenta a competitividade 

organizacional e diminui os custos operacionais, além de responder a perguntas, 

como: quais produtos ou serviços são importantes para meu cliente? Como vou me 

comunicar com ele? Qual sua cor e tamanho preferidos? Se responder a essas 

perguntas, a empresa consegue customizá-lo (GULATI; GARINO, 2000). 

Portanto, a Gestão de Relacionamento ajuda a organização a entender quem 

são seus clientes e qual seu valor ao longo da vida, estabelecendo vários passos em 

seus processos de interface com eles (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

 

2.2.2 Gestão de serviços ao cliente 

 

O serviço ao cliente é a face da empresa. Ele deve prover um serviço simples 

de informações a respeito dos clientes, tal como disponibilidade de produto, datas de 

expedição e status do pedido. Informação em tempo real deve ser provida ao cliente 

por meio de interfaces criadas para atendê-lo, permitindo, por exemplo, acesso a 

informações sobre manufatura e logística. Essa função deve administrar o nível 

acordado (ou esperado) para o produto e o serviço (LAMBERT, 2014). 

Conforme ressaltam Marchesini e Alcântara (2014), esse relacionamento se 

traduz como uma forma de interação importante no monitoramento e intervenção de 

eventuais falhas, como alterações no pedido, devoluções ou trocas. Dentre as 

atividades desse processo, os autores citam a criação de um meio de comunicação 

entre empresa e cliente, necessário, para atualizar as informações do pedido; 

identificar problemas; implantar ações preventivas; simular e delimitar alternativas e 

seus efeitos (SIMON et al., 2015). 

Esse processo encontra-se diretamente relacionado com o atendimento do 

pedido, pois garante as ações do recebimento, processamento, distribuição e fatura 

das vendas. Ademais, por meio desse processo, podem-se corrigir eventuais erros no 

relacionamento com os clientes e responder adequadamente a cada mudança 

(MARCHESINI; ALCÂNTRA,2016). 

 

2.2.3 Gestão da demanda 
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A gestão das relações do lado da demanda depende, em parte, da natureza da 

demanda, em particular, de como ela é incerta. Conhecer as demandas exatas dos 

clientes permite que o fornecedor planeje seus próprios processos internos de forma 

sistemática (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

A gestão da demanda deve trabalhar no balanceamento entre os requerimentos 

do cliente e as capacidades da empresa. Isso inclui uma previsão da demanda 

sincronizada com a produção, compras e distribuição. A gestão da demanda coordena 

todos os atos do negócio que posicionam a demanda sobre a capacidade produtiva 

(LAMBERT, 2014). 

Algumas operações podem prever a demanda com relativa certeza, um vez que 

seu serviços ou produto depende de fatores que já conhecidos. É a chamada 

demanda dependente, cujo processo de previsão é relativamente simples. O 

planejamento e o controle em situações de demanda relacionam-se, em grande parte, 

com a forma como a operação deve responder, quando a demanda ocorre (SLACK; 

CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

Operações sujeitas à demanda independente precisam suprir a demanda 

futura, sem saber exatamente qual será ela. A empresa decide-se quantos e quais 

tipos de bens serão estocados, baseada nas previsões da demanda e disposta a 

correr o risco de ficar sem estoque (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

 

Figura 3 - A demanda dependente é derivada da demanda de algo mais; a demanda independente é 
mais aleatória 

 
Fonte: Slack; Chamber e Johnston (2018, p. 358). 

 

Consiste no alinhamento correto da gestão de recursos, principalmente quando 
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a oferta é imperfeita, possibilitando a maximização da rentabilidade dos resultados em 

diversos segmentos administrativos do marketing, processo de planejamento, controle 

e monitoramento, incluindo tanto a previsão, como as estratégias de equiparação da 

demanda nos processos de aquisição e distribuição (BLACKSTONE; JONAH, 2013). 

O aprimoramento da gestão da demanda implica em benefícios financeiros em 

todos os elos, pois permite maior controle dos estoques desenvolvimento de ações 

conjuntas, previsão, diluição de custos, campanha de vendas e promoções (MELO; 

ALCANTRA, 2016; REXHAUSEN, PIBERNIK; KAISER, 2012). 

As organizações precisam ser eficazes em responder às exigências dos grupos 

de interesse dos quais dependem para obter seus recursos. Para tanto, Gil (2011) 

apresenta estratégias que as organizações podem adotar, para fazer face a essas 

demandas. 

 

Quadro 1: Estratégias que podem ser adotadas pelas organizações para fazer face a suas demandas 

Estratégia Explicação 

Adaptar-se ou alterar as 
restrições externas 

A organização pode analisar as demandas e atender primeiramente às 
mais urgentes. Pode alegar dificuldade para cumprir as exigências. 
Pode influenciar a demanda por meio de publicidade. Pode minimizar 
sua dependência mediante a estocagem de materiais ou criação de 
reservas financeiras. 

Alterar a 
interdependência 
mediante fusões, 
diversificação ou 

crescimento 

Alianças e fusões possibilitam o controle de recursos críticos na 
organização. A diversificação altera e amplia as interdependências, 
desembaraçando a organização d dependência excessiva a 
determinado campo. O crescimento em tamanho aumenta o poder de 
uma organização em relação a outras e torna-a mais interessada em 
sua sobrevivência. 

Negociar o ambiente 

É uma estratégia bem mais comum do que a total absorção pela fusão 
de empresas. Envolve o entrelaçamento de diretorias com membros de 
outras organizações; a formação de cartéis, para controlar suprimentos; 
o estabelecimento de acordos comerciais; a criação de associações de 
comércio, conselhos de coordenação industrial, órgãos consultivos e 
parcerias entre organizações. 

Atuar politicamente 

Se as estratégias anteriores não se mostrarem satisfatórias, as 
organizações podem recorrer à estratégia política, esforçando-se para 
obter tributação mais favorável, subsídios ou reserva de mercado. 
Também podem cobrar a limitação da atividade de concorrentes que 
violam a legislação, criando monopólios, por exemplo. Essa estratégia 
pode envolver doações a partidos políticos e criação de lobbies. 

Fonte: Adaptado de Gil (2011) 

 

Tais estratégias garantem o alinhamento com os demais setores da empresa, 

facilitando a análise dos planos de contingência da produção e diminuindo as 
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interrupções e excessos (LAMBERT; ENZ, 2016). 

 

2.2.4 Gestão de pedidos 

 

Toda a gestão de Cadeia de Suprimento compartilha o mesmo objetivo central: 

satisfazer o cliente final. Ele deve ser considerado em todos os estágios das diversas 

cadeias que formam a rede de suprimento, não importa quão distante esteja da 

operação. Quando um cliente decide fazer uma compra, dispara ação ao longo de 

uma série de cadeias de suprimento na rede. Todos os negócios da rede de 

suprimento transferem parte do dinheiro do cliente final de um para outro, retendo uma 

margem pelo valor que agregam. Assim, cada operação em cada cadeia, deve 

satisfazer seu próprio cliente, mas também assegurar a satisfação do cliente final 

(SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

O principal desafio da gestão da Cadeia de Suprimentos é atingir os 

requerimentos do cliente em relação ao pedido feito. Fazer isso requer integração 

entre manufatura, logística e marketing. A empresa deve desenvolver parcerias com 

os principais membros da cadeia, na intenção de cumprir os requerimentos do seu 

cliente de forma que consiga reduzir o custo ao cliente final. 

A chave para uma gestão da Cadeia de Suprimentos eficaz é atender às 

necessidades do cliente em termos de Atendimento do Pedido. Esse processo 

responde pela entrega precisa dos pedidos, no tempo correto, com objetivo de atender 

às datas de que os clientes necessitam. Um processo de Atendimento do Pedido 

eficaz exige, da empresa, a integração dos planos de manufatura, logística e 

marketing  

A empresa deve desenvolver parcerias com os membros-chave da cadeia de 

suprimentos, de modo a atender às necessidades do cliente e reduzir o custo total de 

entrega (CROXTON et al., 2001). Segundo Lambert (2004), tal processo envolve 

todas as atividades necessárias para definir as necessidades do cliente, projetar uma 

rede e capacitar a empresa, no sentido de atender às solicitações e, ao mesmo tempo, 

reduzir o custo total. 

Assim, para atender ao pedido de forma eficiente e reduzir custos logísticos, a 

empresa deve buscar parcerias com outros membros da cadeia de suprimentos 

(CROXTON et al., 2001; LAMBERT, 2004). 
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2.2.5 Gestão do fluxo de produção 

 

Lida com a fabricação dos produtos e estabelece as necessidades para atender 

os objetivos de mercado. O processo inclui todas as atividades necessárias para 

administrar o fluxo do produto na fabricação, bem como obter, implementar e 

administrar os imprevistos, tornando-o o mais flexível possível (LAMBERT, 2014).  

Nas Cadeias de Suprimento, certas dinâmicas entre as firmas causam erros, 

imprecisões e volatilidade que se acumulam conforme se segue em direção ao 

montante da cadeia. Esse fenômeno, conhecido como “efeito chicote”, é um pequeno 

distúrbio situado em uma ponta da cadeia, que vai causando outros distúrbios, de 

forma crescente, conforme segue em direção a outra ponta. Isso é causado pelo 

desejo racional e perfeitamente compreensível de cada elo da cadeia de gerenciar 

sensatamente seus níveis de atividade e estoque (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 

2018). 

 

Figura 4 - Dinâmica típica da cadeia de suprimento 

 
Fonte: Slack; Chamber e Johnston (2018, p. 474) 

 

Melhorar o desempenho da cadeia envolve reduzir o efeito chicote, o que implica 

em coordenar, de várias maneiras, as atividades da produção na cadeia (SLACK; 

CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

Uma alternativa para reduzir as adversidades está em fazer os produtos que os 

clientes desejam no momento em que desejam, ou seja, just-in-time. Isso demanda 

processos de manufatura suficientemente flexíveis, para responder às mudanças de 

mercado e um esforço para obter o mix correto de produtos. Portanto, é necessário 

ter flexibilidade, a fim de realizar mudanças rápidas, para acomodar a customização 
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em massa (CROXTON et al., 2001; LAMBERT, 2004). 

Pode-se ajustar a programação à movimentação dos materiais, aos níveis de 

estoque, preço e outras estratégias de vendas, de modo a alinhar todas as operações 

da cadeia. Isso vai além da provisão de informação. Significa que os sistemas e 

métodos da tomada de decisão de planejamento e controle encontram-se 

harmonizados ao longo da cadeia (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

Uma previsão mais exata também ajuda a reduzir o efeito chicote causado por 

padrões de demanda, prazos de entrega, mecanismos de previsão e decisões de 

reposição usadas para solicitar produtos das instalações de produção ou dos 

fornecedores. Melhorar a exatidão das previsões reduz diretamente os requisitos de 

retenção de estoque que atingirão as metas de nível de serviço ao cliente. Reduzir os 

prazos de entrega significa prever menos longe no futuro. Portanto, os prazos de 

entrega imprimem grande impacto nos custos do efeito chicote e de estoque. A 

natureza exata de como esse efeito propaga-se na Cadeia de Suprimentos também 

depende da natureza do padrão da demanda (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 

2018). 

 

2.2.6 Gestão do relacionamento com fornecedores 

 

Define como a empresa interage com os fornecedores. Deve ser o espelho de 

relação com os clientes. Porém, da mesma forma que se preocupa com eles, a 

empresa deve promover e encontrar meios para fortalecer a relação com seus 

fornecedores. Como no caso dos clientes, ela deve construir relações próximas com 

um grupo seleto de fornecedores e manter um relacionamento mais tradicional com 

os demais. Com cada fornecedor, deve estabelecer o nível esperado para o serviço e 

o produto definido, assim como os termos do relacionamento. Enfim, a gestão do 

relacionamento com os fornecedores define e administra o nível e o padrão do serviço 

contratado (LAMBERT, 2014). 

Esse processo que define como uma empresa interage pode ser entendido 

como o processo de gestão de compras da empresa. Como o próprio nome sugere, 

trata-se de uma imagem quase especular da Gestão do Relacionamento com o 

Cliente. Da mesma forma que necessita desenvolver relações com seus clientes, a 

empresa também precisa dar a devida atenção aos fornecedores chave. O processo 

considera o fato de serem mais importantes para o sucesso da empresa, seja pela 
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tecnologia que incorporam ao produto, seja pelo volume de fornecimento (LAMBERT, 

2002) 

Os processos de negócio Gestão do Relacionamento com o Cliente e Gestão 

do Relacionamento com o Fornecedor compõem as ligações críticas na cadeia e 

coordenam os outros seis processos. Eles se integram entre as funções da empresa 

e entre as empresas. Lambert et al. (2005) desdobram os oitos processos em 

subprocessos de nível estratégico e de nível operacional, cada qual descrito pôr um 

conjunto de atividades. 

 

2.2.7 Desenvolvimento do produto e comercialização 

 

O desenvolvimento de produto é crítico para o sucesso de uma empresa. 

Desenvolvê-los rapidamente e colocá-los no mercado eficientemente representa um 

forte componente para o sucesso. Portanto, tempo é crucial nesse quesito. A gestão 

da cadeia de suprimentos inclui integrar clientes e fornecedores para esse 

desenvolvimento, na intenção de reduzir o tempo necessário para colocar o produto 

no mercado (LAMBERT, 2014). 

A inovação é uma atividade arriscada. Nem toda ideia transforma-se em um 

produto ou serviço bem-sucedido ou pode ser incorporada ao projeto de tal produto. 

Algumas vezes, isso ocorre em razão de a realização da ideia inovadora ser 

simplesmente muito difícil para a tecnologia realisticamente disponível ou das 

condições prevalecentes no mercado. Outras vezes, o custo de desenvolvimento está 

fora do alcance da empresa que teve a ideia original (SLACK; CHAMBER e 

JOHNSTON, 2018). 

Como o ciclo de vida dos produtos é mais curto, deve-se desenvolvê-lo e lançá-

lo em um prazo também cada vez mais curto, a fim de torná-lo competitivo (LAMBERT, 

2014). Portanto, a inovação ultrapassa a “invenção”, pois implica não apenas a ideia 

de novidade, mas também o processo de transformar essa ideia em algo que forneça 

retorno para os clientes de uma organização, seus proprietários ou ambos (SLACK; 

CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

Produzir projetos de produtos e serviços é um processo em conformidade com 

o modelo de input-transformação-output. Embora cada organização tenha sua própria 

forma de gerenciar a inovação e o projeto, o processo, em si, é basicamente muito 

semelhante entre os diversos setores. Assim, quanto melhor o gerenciamento do 
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processo do projeto, melhores as ofertas de produtos e serviços (SLACK; CHAMBER 

e JOHNSTON, 2018). 

Esses processos são importantes, na medida que novos produtos são 

elementos críticos no sucesso da empresa. Portanto, desenvolvê-los rapidamente e 

colocá-los no mercado de maneira eficiente é uma questão importante. Para tanto, 

clientes e fornecedores-chave precisam estar integrados ao processo de 

desenvolvimento do produto, a fim de reduzir o time to market necessário. Conforme 

seu ciclo de vida diminui, os produtos certos precisam ser desenvolvidos e lançados, 

com sucesso, em janelas de tempo cada vez menores, para manter a competitividade 

(LAMBERT, 2004). 

Pode-se avaliar o desempenho do processo de projeto da mesma forma que 

se consideram os produtos e serviços que dele resultam, a saber, em termos de 

qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Incluímos 

“sustentabilidade” como objetivo de projeto (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 

2018). 

 

2.2.8 Gestão dos retornos 

 

Uma das formas de ganhar competitividade nas empresas e alcançar 

resultados crescentes de fidelização dos clientes tem sido a logística reversa, usando 

os serviços de pós-venda e assistência técnica, momento em que o atendimento ao 

cliente e a troca de componentes tornam-se cruciais, para manter os clientes fiéis à 

marca (LEITE, 2017). 

É uma parte crítica da gestão da cadeia de suprimentos. Apesar de muitas 

empresas negligenciarem os processos de retorno de produtos, por não considerá-los 

importantes, eles podem ajudar a ganhar competitividade não só porque aumentam a 

sustentabilidade, mas também porque ajudam a identificar oportunidades de melhorar 

a produção e os projetos (LAMBERT, 2014). 

A gestão eficaz dos retornos/devoluções é uma parte crítica da gestão da Cadeia 

de Suprimentos. Apesar de oferecer oportunidade de atingir vantagem competitiva 

sustentável, muitas empresas negligenciem esse processo de negócio, por 

desacreditarem de sua importância. Em muitos países, esse comportamento pode ser 

fruto de questões ambientais, mas nem sempre é considerado dessa forma 

(CROXTON et al., 2001). 
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Empresas líderes usam métodos de consignação de mercadorias; aumentos e 

reduções sazonais ou promocionais; liquidação ou limpeza de estoques nos canais, 

recepção de devoluções por motivos de qualidade; garantia de pós-venda ou de 

validade do produto, utilizando centros especializados de consolidação, redistribuição 

e uma rede de empresas do mercado secundário de mercadorias (LEITE, 2017). 

A gestão eficaz dos retornos/devoluções permite identificar oportunidades de 

melhorias de produtividade e o desenvolvimento de projetos inovadores (CROXTON 

et al., 2001). Portanto, um alto relacionamento empresarial apresenta as melhores 

condições de utilização das ideias de logística reversa, com ganhos significativos em 

competitividade (LEITE, 2017). 

A flexibilidade operacional de redistribuição e o retorno de estoques na cadeia 

de distribuição; a recepção e o destino das mercadorias, entre outros exemplos, 

podem ser utilizados como forma de encantar e fidelizar clientes (LEITE, 2017). 

A visão moderna de marketing social, ambiental e, principalmente, de 

responsabilidade ética empresarial – se adotada por empresas dos diversos elos da 

cadeia produtiva de bens em geral, por entidades governamentais e pelos demais 

envolvidos, de alguma maneira, na geração de problemas ecológicos, mesmo que 

involuntariamente, permitirá uma imagem corporativa cada vez mais comprometida 

com as questões de preservação ambiental (LEITE, 2017). 

Empresas de várias cadeias produtivas e diferentes setores industriais já criam 

associações incentivadoras dos sistemas de reciclagem e reuso e investem em 

programas educacionais de conscientização junto à sociedade, para solucionar os 

problemas ambientais, adaptar-se à legislação local ou garantir a perenidade dos 

negócios (LEITE, 2017). 

Surge, então, um novo cliente e um novo consumidor final, que fazem as 

empresas substituírem a cultura do consumo (caracterizada pela motivação de 

comprar, usar e dispor), pela junção das ideias de uma cultura ambientalista, que 

privilegia a redução do consumo, a reutilização e reciclagem, com uma cultura que 

valoriza os serviços, com o objetivo de encantar e fidelizar os clientes (LEITE, 2017). 

 

2.3 Gestão colaborativa na cadeia de suprimento 

 

A gestão da cadeia de suprimento ou Supply Chain Management (SCM) é a 

gestão dos relacionamentos e fluxos entre a sequência de operações e processos que 
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produzem valor na forma de produtos e serviços ao consumidor final. Trata-se de uma 

abordagem holística de gestão por meio das fronteiras das empresas e dos processos 

(SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

A gestão colaborativa, na CS, representa um grande desafio para as 

organizações, em razão de elementos comportamentais e culturais que a tangenciam 

e sua aplicação efetiva. O entendimento desses elementos influenciadores é um fator 

primordial para aplicá-la de forma coerente e sustentável. Ela possibilita melhorar os 

ganhos reais dos agentes envolvidos. Segundo Min et al. (2005), quando os parceiros 

colaboram entre si, a cadeia de suprimentos, como um todo, ganha. Barratt (2004) 

demonstra como as relações dos elementos colaborativos interagem com a cultura e 

as estratégias dentro da cadeia, relacionando com conceito de Min et al. (2005), que 

interligam, de forma colaborativa, os agentes e os elementos necessários para 

alcançar os objetivos. 

Segundo Rodrigues e Sellitto (2008), a colaboração apresenta-se como uma 

abordagem apropriada para tramitar e alinhavar a eficiência e a eficácia dos processos 

na CS, ao criar uma relação de dependência entre a empresa-cliente e seus 

fornecedores, estabelecendo a parceria entre os agentes de determinada CS.  

Para Hargrove (1998), a colaboração se dá por meio de uma ação conjunta 

com outro indivíduo, na qual se transacionam desejos e necessidades de criar ou de 

descobrir algo novo. Para tanto, contam muito algumas especificidades, como 

diferentes visões e perspectivas, objetivos comuns e definição de metas em conjunto. 

 Min et al. (2005) referem-se às colaboração na CS como a força motriz capaz 

de trazer eficácia na gestão. Ainda assim, o autor observa que poucas empresas têm 

aproveitado seu potencial. A gestão colaborativa que ocorre nas CS aborda os 

processos de negócios sobre a perspectiva de valorização do relacionamento entre 

os agentes da cadeia, visando gerenciar a demanda. (TEXEIRA; LACERDA, 2010). A 

colaboração está intrinsecamente ligada à gestão da CS, como uma força motriz 

(BAIHAQI; SOHAL, 2013; MIN et al., 2005) que facilita a integração dos processos de 

negócio (HORVATH, 2001). Uma das preocupações da gestão da CS consiste em 

coordenar diferentes organizações, de modo que trabalhem juntas, como uma 

unidade direcionada por um objetivo comum (MONTOYA-TORRES; ORTIZ-VARGAS, 

2014).  

Pode-se entender como colaboração as ações e atitudes da organização que 

facilitam os relacionamentos de parceria, tanto internamente, entre os departamentos 
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da organização, como externamente, entre diferentes organizações (MIN et al., 2005; 

KUMAR; NATH BANERJEE, 2014). Lambert e Knemeyer (2004) ainda definem alguns 

atributos da colaboração: confiança nas relações; flexibilidade nas negociações e nos 

processos; mutualidade entre agentes e comprometimento. Esses atributos garantem 

trocas que potencializam e aumentam a longevidade das relações.  

Ao abordarem a colaboração e integração na CS, Wiengarten e Longoni (2015) 

identificam a relação colaborativa como um meio eficaz para favorecer o desempenho. 

Segundo eles, o caminho para a integração e colaboração dos agentes da CS é difícil. 

A organização que pretende tornar-se parte de uma cadeia integrada deve esperar 

trabalho e dedicação. Por outro lado, ao estabelecerem parcerias colaborativas, essas 

empresas convivem com um possível risco, já que assumem o ônus ou o bônus do 

sucesso ou do fracasso da empresa foco, gestora da CS.  

Na visão de Scholten e Schilder (2015), empresas envolvidas em uma cadeia 

colaborativa atingem maior visibilidade, maior flexibilidade e conseguem reduzir os 

tempos de ciclo, condição relevante em um cenário marcado por forte competição. 

Portanto, a colaboração não proporciona direta, mas indiretamente, uma CS mais 

resiliente e capaz gerenciar melhor os riscos. 

Quando o foco é a gestão colaborativa, um ponto importante da cadeia de 

suprimentos diz respeito à cooperação, que apesar de fundamental na integração 

eficiente da cadeia de suprimentos, não contempla, por si só, sua complexidade (TAN; 

TRACEY, 2007). 

Outra parte potencializada com essa abordagem é o ambiente em que se dá 

devido à colaboração, dando a abertura indispensável para a fluência das 

informações; aumentando o relacionamento entre as partes; reduzindo barreiras; 

criando um ambiente de confiança e respeito na cadeia inserida no processo.  

A coordenação da cadeia de forma cooperativa ajuda no dinamismo do fluxo de 

troca de informações e evita empecilhos no mesmo. Esse dinamismo se traduz em 

aproximações e no melhor gerenciamento das atividades relacionadas entre os 

envolvidos na cadeia de suprimentos. (ANTUNES, 2018). 

A confiança e o comprometimento, temas de várias pesquisas, apresentam forte 

relação entre si e com o desempenho da CS. Nyaga et al. (2010) mostram que 

atividades de colaboração, como compartilhamento de informações, esforço conjunto 

de relacionamento e investimentos dedicados, levam à confiança e ao 

comprometimento, que, por sua vez, resulta em maior satisfação e desempenho. 
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2.3.1 Confiança 

 

Min et al. (2005) destaca que, se bem estabelecida, a confiança contribui 

significativamente para a sustentabilidade das relações e que a coordenação eficaz 

da CS pode ser construída em uma base de confiança. Os parceiros que confiam um 

no outro geram maiores lucros, servem melhor seus clientes e são mais adaptáveis, 

desempenhando o importante papel de facilitadores dos relacionamentos 

interorganizacionais (KUMAR, 1996). 

Segundo Sako e Helper (1998), a confiança diminui a necessidade de 

mecanismos explícitos de salvaguarda contra comportamentos oportunistas entre 

parceiros de interação e, consequentemente, reduz os custos relacionados à 

formalização, monitoramento e controle destas relações.  

Confiança envolve a crença de que cada estágio está interessado no bem-estar 

dos outros e de que não tomará medidas, sem considerar seu impacto nos outros 

estágios da cadeia (CHOPRA; MEINDL, 2003; MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 

1995). 

É também o fator mais importante para o sucesso da aliança (FAWCETT; 

MAGNAN; MACCARTER, 2008), pois gera o comprometimento com o relacionamento 

(MORGAN; HUNT, 2004) e significa que a empresa está preparada para assumir um 

risco em relação a outra. 

Como afirmam Juttner, Peck e Christopher (2003), ao considerar o impacto das 

relações de confiança na redução dos custos de transação, sua relevância no âmbito 

das cadeias de suprimentos torna-se mais evidente. Confiança atua como um 

mecanismo informal que pode dispensar, ainda que em parte, os mecanismos 

burocráticos de controle e monitoração que reduzem a probabilidade de 

comportamentos oportunistas e aumentam a eficiência das CS. 

Em uma abordagem colaborativa entre as organizações, a confiança no parceiro 

é um aspecto fundamental para as mudanças necessárias. Sem ela, nenhum parceiro 

tem disposição para afastar-se da zona de conforto e adotar novas responsabilidades, 

por exemplo, a internalização e integração dos seus processos de negócios com 

outras empresas. Aspectos relacionais, tais como a confiança e a credibilidade na 

relação entre empresas são vistos como base para a colaboração na CS (MILNITZ; 

LUNA, 2018).  
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No entanto, estabelecer confiança entre parceiros comerciais não é trivial. 

Consiste em esperar que um membro da cadeia considere o impacto de suas ações 

sobre os outros antes de tomar qualquer decisão. Por isso, ela só se constitui em 

longo prazo, conforme os relacionamentos desenvolvem-se e os parceiros 

demonstram respeito mútuo. Para Barney e Hunsen (1994), o bom desempenho da 

CS baseia-se no alto nível de confiança e no forte compromisso entre os parceiros da 

cadeia. Um planejamento da cadeia de abastecimento eficaz, baseado em 

informações compartilhadas e na confiança entre os parceiros, é requisito essencial 

para o sucesso da gestão da CS. 

 

2.3.2 Comprometimento 

 

O ato de colocar seus recursos à disposição de outros, sem necessidade de 

salvaguardas, denota comprometimento (VILANOVA, 2017). É uma atitude e um 

comportamento dirigidos para ações coletivas, no sentido de ajudaroutra organização. 

Isso acontece, quando uma organização expõe um problema e quem oferece ajuda 

se dispõe a fazê-lo sem se aproveitar da situação (GRANDORI; SODA, 1995; 

NOHRIA, 1992). O comprometimento, chave para os relacionamentos bem-

sucedidos, pode auxiliar na cadeia de suprimentos que contem com a colaboração 

como um pressuposto da gestão (ANTUNES, 2018). 

A falta de comprometimento e confiança entre parceiros pode levar ao fracasso 

da CS (SADOWSKI; DUYSTERS, 2008), diretamente relacionada à confiança, 

reciprocidade e escassez de alternativas. Portanto, ele pode ser entendido por meio 

do resultado da combinação das variáveis expectativas positivas de relacionamentos 

e de representações sociais, bem como da presença da confiança. Nessa perspectiva, 

é um resultado comportamental, configurado a partir da qualidade dessas três 

combinações (GIGLIO, 2011). Também existe a crença de que os parceiros existentes 

são tão importantes, que valem a pena os esforços para mantê-los, bem como a meta 

de atingir um objetivo comum (MORGAN; HUNT, 1994). 

 

2.3.3 Poder 

 

De acordo com Giglio, Pugliese & Silva (2012), diversas situações podem ser 

compreendidas como poder, que pode aparecer nas publicações da área de 
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suprimentos, com outras expressões, como governança, assimetria e até mesmo 

comprometimento, reproduzindo representações sociais negativas. O quadro, a 

seguir, demonstra as diversas percepções do termo “poder”. 

 
Quadro 2 - As quatro abordagens clássicas sobre o poder em Teorias da Administração 

Poder Ideia básica 

Como posse 
A posse de um recurso, especialidade, conhecimento, credibilidade, prestígio, 
implica em poder do detentor 

Como autoridade O lugar social legitimado do sujeito confere-lhe poder 

Como exercício O poder aparece nas relações, independente da posse ou legitimidade 

Como solução Regras e normas são manifestações do poder e resolvem conflitos 

Fonte: Giglio, Pugliese & Silva (2012, p. 55-6) 
 

Os conceitos de poder - como autoridade, exercício e solução - são os mais 

adequados para as relações em CS, dada suas características de dinâmica, incerteza 

e volatilidade (GIGLIO; PUGLIESE & SILVA, 2012). Relacionar-se para atingir 

objetivos comuns envolve interesses e poder, pois “em toda parte onde os homens 

agem em comum surge o poder” (ARENDT, 2004, p. 79). As relações de poder, no 

interior de uma cadeia, promovem a maturidade relacional, o que envolve integração, 

colaboração e participação.  

Todas as organizações dependem de outras para o fornecimento dos recursos 

essenciais (CARNOVALE; ROGERS & YENIYRT, 2019), uma vez que nenhuma 

desempenha suas atividades isoladamente. Daí a necessidade de compreender os 

níveis de interdependência (poder) e as relações existentes nas CS, para entender o 

poder existente. 

Um ponto importante exposto por Carnovale, Rogers e Yeniyrt (2019) consiste 

no fato de a sobrevivência organizacional depender da capacidade de adquirir 

recursos críticos do ambiente externo. As organizações buscam reestruturar suas 

dependências com uma variedade estratégias e com a capacidade de gerenciar tais 

dependências dentro dos arranjos interorganizacionais. O poder da rede reside na 

capacidade da organização para gerenciar a base de fornecimento e garantir a 

mitigação do risco de fornecimento e interrupções operacionais para os fluxos 

financeiros nas redes da cadeia de fornecimento.  

Assim, na visão desses autores, para realmente obter lucro e beneficiar-se do 

poder da rede, as empresas devem desenvolver capacidades para gerenciar e 
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navegar na interconectividade de suas conexões de primeiro grau, bem como suas 

conexões de rede indiretas. Ainda segundo os autores, conforme o poder aumenta, 

aumenta também o poder de barganha da organização, o que permite transações 

mais favoráveis. 

 

2.3.4 Coesão 

 

Para Truzzi e Neto (2009), coesão é uma propriedade relacional dos pares de 

agentes de uma cadeia e pode ser compreendida por meio da intensidade de seus 

relacionamentos (forte ou fraco; estratégia de saída ou diálogo; relações de longo 

prazo, entre outros). A coesão tem grande relação com a densidade (forte ou fraca). 

Assim, a coesão existente entre os agentes é uma propriedade das cadeias, que ajuda 

a compreender diversos fenômenos presentes nas estratégias empresariais. Portanto, 

cadeias coesas possibilitam a obtenção de informações refinadas, conhecimento 

tácito, controle social e reciprocidade (ZAMPIERI, 2013). 

Segundo Carnovale, Rogers & Yeniyrt (2019), embora o poder da rede seja 

fundamental para compreender seu desempenho, o grau da coesão dentro da rede 

de uma empresa é importante e requer análise. Para representar essa coesão, 

examinamos a densidade da cadeia de uma empresa. A densidade já foi estudada em 

vários contextos, como inovação, criação de conhecimento, aliança, desempenho 

gerencial e como a estrutura de competição dentro das cadeias. Desse modo, a 

coesão da cadeia melhora o desempenho empresarial, pois organização deve otimizar 

funções e processos em toda a cadeia e de forma colaborativa (CARNOVALE; 

ROGERS & YENIYRT, 2019). 

A colaboração é a maneira mais apropriada para alinhar a eficiência e a eficácia 

dos processos na cadeia de suprimentos, estabelecendo elos de dependência entre 

a empresa-cliente e seus fornecedores, bem como parcerias que permitem um diálogo 

para compartilhar ideias e conhecimentos dos processos, pautadas nos conceitos 

básicos da colaboração: diálogo, aprendizado e trabalho em equipe (ANTUNES; 

VIVALDINI, 2018). 
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Figura 5 - Elementos que envolvem os agentes na colaboração 

 
Fonte: Antunes & Vivaldini (2018). 

 

Dessa forma, a coesão da rede é um fator crítico para monetização. Aumentar 

o desempenho financeiro exige colaboração entre a organização, os clientes 

imediatos e os fornecedores imediatos. Tais iniciativas colaborativas, essenciais para 

o desempenho financeiro das cadeias de suprimentos, surgem de redes coesas e 

fortemente conectadas (CARNOVALE, ROGERS & YENIYRT, 2019). Portanto, a 

coesão expressa a força das ligações da rede. As redes coesas possuem laços 

relativamente fortes; as redes pouco coesas possuem laços fracos (ZAMPIERI, 2013). 



40 
 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia da presente pesquisa é um estudo direcionado para a 

compreensão da CS da piscicultura do Vale do Jamari (Vide localização na Figura 6), 

com foco nos processos de negócios e gestão colaborativa. Portanto, pode-se 

caracterizar a pesquisa como um estudo de caso (Yin, 2005). 

 

Figura 6 - Mapa de Rondônia por Regiões 

 
Fonte: Google Imagens (2021) 

 

Na definição de Yin (2005), o estudo de caso referencia-se como uma teoria 

bem relacionada, com a qual são documentados casos raros, com o propósito de 

revelar indícios de acontecimentos nas organizações. Ainda para Yin (2010), os 

estudos que usam, como estratégia, o estudo de caso, necessitam que haja a 

elaboração de um plano que organize a pesquisa, apresentando a sequência lógica 

que relaciona a questão investigada aos dados empíricos. 

A organização orienta o pesquisador no processo de coleta, análise e 

interpretação dos dados, permitindo que faça inferências referentes às relações 

causais entre as variáveis pesquisadas (NACHMIAS; NACHMIAS, 1992). Portanto, 

esta pesquisa foi organizada de modo que a teoria oriente a busca de informações no 

estudo de caso, conforme ilustra a Figura 07.  
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Figura 7 - Desenho da Organização da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

A primeira etapa da pesquisa foi uma análise teórica, visando compreender a 

questão da CS, seus processos de negócios e a Gestão Colaborativa existente nas 

CS. Com os preceitos teóricos definidos, foi possível contextualizar o cenário da CS 

da piscicultura do Vale do Jamari-RO como local do estudo de caso. Por fim, uma vez 

compreendida a CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO, analisaram-se os 

processos de negócios existentes nessa CS da região amazônica. 

O protocolo de pesquisa (Apêndice A) esclarece a sequência de contatos com 

os agentes da CS, por meio dos quais as informações foram obtidas diretamente pela 

autora, envolvendo os seguintes procedimentos: 

1) Em razão das medidas sanitárias, não houve visitas in loco. Todas as 

entrevistas e questionamentos foram realizados por ligações telefônicas, mensagens 

instantâneas e videoconferência, visando compreender todo fluxo operacional da CS 

da piscicultura do Vale de Jamari-RO, desde a criação do pescado, até o consumidor 

final. A autora estabeleceu um guia, para conduzir as perguntas e não perder o foco. 

As informações e considerações feitas foram anotadas e organizadas, a fim de apoiar 

a análise cruzada das informações apresentadas pelos agentes dessa CS. 

2) Houve situações que demandaram mais de um contato com os agentes, 

com o intuito de prestar mais esclarecimentos sobre os fluxos operacionais. Os 

agentes que necessitaram de mais de um contato foram os do grupo dos piscicultores, 
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por serem agentes-chave da CS. 

3) Durante as entrevistas, foram citados agentes que não estavam na 

proposta e, posteriormente, foram inseridos e contatados pela pesquisadora. Os 

grupos dos piscicultores foram os agentes mais incluídos durante a pesquisa.  

Houve apenas anotações dos pontos relevantes identificados nos contatos 

com os agentes, informando-os de que não haveria gravações nem registros 

eletrônicos. A pesquisadora comprometeu-se a omitir qualquer informação que 

pudesse identifica-los, bem como a evitar qualquer narrativa sobre fatos que 

pudessem comprometê-los e gerar ruídos e atritos entre agentes da CS.  

 

Figura 8 - Agentes entrevistados na pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Assim, a coleta dos dados ocorreu por meio de contatos e entrevistas com os 

agentes, para compreender melhor cada um dos processos de negócio. Após essa 

etapa, foram elaborados gráficos, tabelas e framework com a utilização do software 

Microsoft Word, presente no Microsoft Office Professional Plus 2010, que reúne em 

um só software recursos existentes no Microsoft Excel (tabulação e tabelas) e no 

Microsoft PowerPoint (diagramas e mapas), que deram subsídios para a análise de 

dados. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo apresenta, introdutoriamente, as questões que envolvem 

aquicultura e piscicultura no mundo, no Brasil e no estado de Rondônia. Em seguida, 

apresenta a Cadeia Suprimento da Piscicultura no Vale do Jamari-RO: os agentes 

nela inseridos; os produtos comercializados dentro dessa CS e os serviços prestados, 

podendo-se concluir que existe, de fato, uma Cadeia de Suprimentos. 

 

4.1 A Aquicultura e a Piscicultura 

 

4.1.1 Aquicultura no Mundo 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, por meio da agência FAO, 

(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) (2020), a pesca 

e a aquicultura desempenham um papel significativo e crescente no fornecimento de 

alimento, nutrição e emprego no mundo. 

Segundo a FAO, a aquicultura já demonstrou seu papel crucial na segurança 

alimentar global, com a produção crescendo 7,5 por cento ao ano, desde 1970. Essa 

capacidade de crescimento coloca em pauta a enormidade dos desafios ambientais 

que o setor deve enfrentar conforme se intensifica a produção, criando novas 

estratégias de desenvolvimento da aquicultura sustentável (FAO, 2020, p. 5). Dessa 

forma, demonstra-se a importância dessa prática, dado seu caráter econômico, social 

e ambiental, ou seja, é uma prática sustentável que está em crescimento, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

 

Figura 9 - Produção da Aquicultura no Mundo (1950 a 2018) 

 
Fonte: FAO (2020, p. 8) 



44 
 

 

 

A evolução da aquicultura no Mundo mostra que a FAO (2020) trabalha com 

divisões dessa atividade. Assim, é necessário compreender o conceito de aquicultura 

(aquaculture), a fim de diferenciá-la da piscicultura (pisciculture ou fish-farming) e da 

pesca (fisheries). A aquicultura está relacionada à produção, em um espaço confinado 

e controlado, de organismos predominantemente aquáticos, em qualquer fase de 

desenvolvimento. Já a piscicultura é um ramo da aquicultura relacionado à criação de 

peixes, sendo o ramo mais importante da aquicultura, correspondendo a 49,5% da 

produção total (XAVIER, 2013). Essa atividade cresceu muito nos últimos anos e 

movimenta uma parte importante da economia do mercado no Brasil atualmente. 

Conforme ressalta a FAO (2016), a pesca e a aquicultura continuam sendo uma 

das importantes fontes de alimentação, nutrição, renda e meio de subsistência para 

centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo e o pescado, uma das 

commodities mais comercializadas, respondendo os países em desenvolvimento por 

mais da metade das exportações de peixe. Nesse cenário mundial, o Brasil detém 

uma participação importante.  

 

4.1.2 Piscicultura no Brasil 

 

O mercado da piscicultura ainda está em constante mudança. Enquanto a 

região Norte, que se mostrou em alta por anos, começa a desacelerar, outras regiões 

crescem. Ainda assim, Norte ainda se destaca na produção de peixes de cultivo. 

 

Figura 10 - Evolução da Produção de Peixes de Cultivo nas Regiões do Brasil 

 
Fonte: Adaptado de PeixeBR (2020) 

 

Castellani e Barrela (2005) concordam que a piscicultura pode alavancar o 
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desenvolvimento social e econômico, permitindo o aproveitamento efetivo dos 

recursos naturais da região Norte brasileira e a criação de novos empregos. Porém, 

para os autores, embora tais fatores sejam favoráveis, ainda há necessidade de 

estratégias e planejamento básico, para produzir resultados satisfatórios, assim como 

ocorre nas demais atividades humanas. 

Diversos investimentos públicos foram realizados em 2019. Conforme aponta 

PeixeBR (2020), as empresas relacionadas a piscicultura captaram 13% a menos em 

2019, se comparado a 2018, mesmo a oferta de recursos sendo maior do que no 

período comparado. Rondônia ficou em terceiro lugar em valores de contrato para 

custear a atividade da piscicultura, totalizando R$ 32.420.030,99. Os contratos de 

investimentos, por sua vez, somam R$ 1.785.729,03. Nesse ponto, o estado ficou em 

quinto lugar para receber investimentos. Dados mostram que outras regiões estão 

recebendo incentivos públicos, fortalecendo, assim, os concorrentes da cadeia 

produtiva da piscicultura em Rondônia. 

 
Figura 11- Valor dos Contratos por estado 

 
Fonte: Adaptado de PeixeBR (2020) 

 

No entanto, os investimentos buscam contribuir para o fortalecimento da 

crescente produção nacional. 

 

4.1.3 Pisciculturas em Rondônia 
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A região Norte destaca-se na produção de peixes nativos. Nesse cenário, o 

estado de Rondônia permanece o maior produtor. 

 

Figura 12 - Maiores Produtores de Peixes Nativos em 2019 

 
Fonte: PeixeBR (2020) 

 

O estado de Rondônia tem a sua maior produção de pescado advinda da 

piscicultura. A pesca artesanal é de pequena escala e desenvolvida, principalmente, 

por populações ribeirinhas, com finalidade de subsistência. Destaca-se como o maior 

produtor de espécies nativas do país, produzindo, anualmente, de cerca de 80 mil 

toneladas, conforme o IBGE (2015). Esse aumento da produção ocorreu devido ao 

aumento de piscicultores regularizados em Rondônia. 

 

Figura 13 - Registros de Piscicultores em Rondônia (1994-2013) 

 
Fonte: Rocha & Albuquerque (2014) 

 

O desempenho do estado, neste ramo, decorre de diversos fatores. As 

condições climáticas, a proximidade de um amplo mercado consumidor, as altas 

disponibilidades de água colocam Rondônia em destaque na produção aquícola 
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brasileira (MEANTE e DÓRIA, 2018).  

Enquanto produtor de peixe nativo, Rondônia acumula a primeira posição. Na 

produção geral, fica em terceiro lugar, o que demonstra sua importância na produção 

pesqueira brasileira, conforme afirma PeixeBR (2020, p. 16): “apesar de ligeiro recuo 

na produção total, Rondônia mantém-se com folga na liderança no segmento de 

peixes nativos de cultivo”. 

 
Figura 14 - Os 10 maiores produtores de peixes de cultivo no Brasil 

 
Fonte: PeixeBR (2020) 

 

O crescimento exponencial da produção, nos últimos anos, exige cuidados em 

aspectos como agregação de valor, logística e mercado voltado escoação da 

produção. É necessário buscar novos mercados e conquistar clientes, sejam eles 

redes de supermercados, atacadistas, frigoríficos ou restaurantes (AUGUSTO et al., 

2008). Esse destaque obriga produtores, empresas e governo a se preocuparem com 

a sustentabilidade dessa produção (MEANTE & DÓRIA, 2018). No entanto, os dados 

de 2020 mostram uma mudança nessa realidade, pois, pelo segundo ano consecutivo, 

houve redução na produção. 

 

Figura 15 - Produção da Piscicultura em Rondônia 

 
Fonte: PeixeBR (2020) 



48 
 

 

 

Desse modo, a aquicultura e piscicultura, no estado de Rondônia, são 

atividades econômicas que deram grande destaque à região e, considerando seu 

crescimento nos últimos anos, é promissora e está contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Essa importância também pode 

ser observada no prisma internacional, pois parte da produção é exportada, segundo 

a SNA (2014), e foi comercializada, em 2013, a quantidade de 22,4 toneladas de filé 

de lombo de pirarucu para os Estados Unidos. Em menor escala, foram 

comercializados peixes para a Suíça e o Japão. Com aproximadamente 238 mil 

quilômetros quadrados de área e uma população de quase 1,7 milhões de habitantes, 

Rondônia tem atualmente mais de 4 mil piscicultores licenciados pela Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Dados desse órgão também 

informam que são 3.250 propriedades licenciadas, sendo que 80% produz o pintado, 

o pirarucu, a jatuarana e o tambaqui (SNA, 2014). 

Pereira (2020, que analisou as principais espécies cultivadas em cativeiro em 

Rondônia, levantou a questão de que muitos produtores não comercializam sua 

produção, o que impacta no setor econômico do pescado e o fortalecimento da CS. 

 
Quadro 3 - Principais espécies produzidas em cativeiro em Rondônia 

 
Fonte: IDARON (2018) 

 

Essa atividade teve início no estado de Rondônia na década de 1980, com um 

crescimento acelerado e desordenado, sendo uma proposta alternativa para geração 

de renda aos produtores locais, inseridas na agricultura familiar, apresentando 

espelho d’água entre 1 e 5 hectares, o que a classifica como de pequeno porte 

(OLIVEIRA, 2008). A aquicultura familiar é uma forma de produção na qual predomina 

a interação entre a gestão e o trabalho e utiliza-se mais mão de obra familiar do que 

contratada. Apresenta grande capacidade de absorver mão de obra e de gerar renda, 
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mas não empregos (XAVIER, 2013). 

O estado apresenta potencial para dobrar a produção da piscicultura, 

considerando as condições edafoclimáticas e os investimentos já realizados nas 

propriedades onde o produtor não comercializa sua produção (PEREIRA, 2020). 

 

4.2 A Cadeia de Suprimentos 

 

Incialmente, considera-se Cadeia Suprimento a integração dos processos do 

negócio, do usuário até os fornecedores originais, proporcionando bens, serviços e 

informações que agregam valor para o cliente (LAMBERT; ENZ, 2017). Pode-se 

afirmar que, no Vale do Jamari-RO, existe uma Cadeia de Suprimentos da Piscicultura  

Esta CS é composta por diversos agentes que oferecem subsídios para a 

criação de peixe na região do Vale, área onde há uma produção maior de pescado 

dentro do Estado de Rondônia. Entre os envolvidos no processo de negócios, a 

pesquisa identificou diversos agentes dentro da cadeia, iniciando com a produção de 

insumos para a piscicultura; passando por todo trajeto de comercialização do 

pescado, até chegar no consumidor final. 

Além da questão produtiva, constata-se que os agentes intermediários da CS, 

realizam o beneficiamento do pescado dentro da região do Vale do Jamari-RO, 

havendo consumidores na região estudada, bem como registros de que parte da 

produção se destina à exportação. 

 

4.3 Agentes 

 

A CS contempla agentes desde a produção de matérias-primas até o 

consumidor final (LAMBERT; COOPER, 2000). Tais agentes foram identificados, 

nesta pesquisa, bem como sua participação e contribuições para a cadeia de 

suprimentos. Para determinar sua estrutura dessa cadeia, é necessário identificar 

quem são seus membros, pois a piscicultura, é composta por vários elementos: 

produtores/piscicultores, fornecedores dos insumos, prestadores de serviços 

vinculados a essa atividade e a indústria de ração, um dos agentes mais importantes 

da piscicultura (COSTA et al., 2015).  

A Figura 15 identifica alguns agentes envolvidos na CS da Piscicultura no Vale 

do Jamari-RO:  
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Figura 16 - Representação da Cadeia de suprimentos da Piscicultura 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2021) 

 

4.3.1 Piscicultores 

 

Os piscicultores são considerados a empresa principal, ou seja, a empresa foco 

da cadeia analisada. Os números divergem, não havendo uma compatibilidade entre 

os órgãos envolvidos nessa atividade (XAVIER, 2013). De acordo com os dados do 

Anuário de Peixe Br 2020, Rondônia lidera, há cinco anos, como o maior produtor de 

peixes nativos. Conforme dados do IBGE (2021), esses foram os produtores rurais 

que declararam utilizar sua propriedade para criação na aquicultura conforme último 

Censo Agropecuário de 2017. 

 
Quadro 4 - Produtores e Criadores na Aquicultura em Rondônia em 2017 

Município 
Produtores/Criadores 

na Aquicultura 
Pertence ao Vale do 

Jamari-RO 

Alta Floresta D'Oeste (RO) 45 Não 

Ariquemes (RO) 51 Sim 

Cabixi (RO) 03 Não 

Cacoal (RO) 08 Não 

Cerejeiras (RO) 04 Não 

Colorado do Oeste (RO) 07 Não 

Corumbiara (RO) 00 Não 

Costa Marques (RO) 00 Não 

Espigão D'Oeste (RO) 08 Não 
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Guajará-Mirim (RO) 01 Não 

Jaru (RO) 12 Não 

Ji-Paraná (RO) 25 Não 

Machadinho D'Oeste (RO) 33 Sim 

Nova Brasilândia D'Oeste (RO) 05 Não 

Ouro Preto do Oeste (RO) 34 Não 

Pimenta Bueno (RO) 10 Não 

Porto Velho (RO) 37 Não 

Presidente Médici (RO) 19 Não 

Rio Crespo (RO) 22 Sim 

Rolim de Moura (RO) 37 Não 

Santa Luzia D'Oeste (RO) 06 Não 

Vilhena (RO) 16 Não 

São Miguel do Guaporé (RO) 05 Não 

Nova Mamoré (RO) 03 Não 

Alvorada D'Oeste (RO) 09 Não 

Alto Alegre dos Parecis (RO) 10 Não 

Alto Paraíso (RO) 14 Sim 

Buritis (RO) 09 Sim 

Novo Horizonte do Oeste (RO) 06 Não 

Cacaulândia (RO) 19 Sim 

Campo Novo de Rondônia (RO) 04 Sim 

Candeias do Jamari (RO) 13 Não 

Castanheiras (RO) 01 Não 

Chupinguaia (RO) 00 Não 

Cujubim (RO) 13 Sim 

Governador Jorge Teixeira (RO) 05 Não 

Itapuã do Oeste (RO) 09 Não 

Ministro Andreazza (RO) 07 Não 

Mirante da Serra (RO) 32 Não 

Monte Negro (RO) 16 Sim 

Nova União (RO) 11 Não 

Parecis (RO) 01 Não 

Pimenteiras do Oeste (RO) 01 Não 

Primavera de Rondônia (RO) 02 Não 

São Felipe D'Oeste (RO) 00 Não 

São Francisco do Guaporé (RO) 03 Não 

Seringueiras (RO) 01 Não 

Teixeirópolis (RO) 06 Não 

Theobroma (RO) 06 Não 

Urupá (RO) 36 Não 

Vale do Anari (RO) 00 Não 

Vale do Paraíso (RO) 20 Não 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Portanto, existem 645 produtores e/ou criadores na aquicultura de Rondônia, 
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regulamentados, conforme o Censo Agropecuário de 2017. Dentre eles, 181 estão 

inseridos na Cadeia de Suprimentos da Piscicultura no Vale do Jamari-RO.  

Como demostrado no quadro acima, os municípios do Vale do Jamari têm um 

número maior de produtores/criadores na aquicultura, comparado a outros municípios 

do estado. A pesquisa ainda demonstrou que o município de Ariquemes é responsável 

por 33% da produção, sendo a região do Vale do Jamari o principal polo de produção 

de peixe em Rondônia. 

 

4.3.2 Casas Agropecuárias 

 

Para auxiliar na produção do pescado, há as casas agropecuárias, fábricas de 

ração, produtores de alevinos, entre outros, que produzem insumos necessários para 

o bom desenvolvimento da CS. O setor de insumos é pouco desenvolvido no estado. 

O único insumo totalmente produzido na região e capaz de suprir toda a cadeia são 

os alevinos. Não existem fábricas de ração. Somente empresas que realizam a 

mistura de ingredientes vindos de outras regiões (MEANTE; DÓRIA, 2018). 

 

Quadro 5 - Casas Agropecuárias no Vale do Jamari 

Casas Agropecuárias Município 

Boasafra comércio e Representações  Ariquemes 

Daltiba agropecuária  Ariquemes 

Casa da lavoura  Ariquemes 

Sementes Molinas Ariquemes 

Agropecuária nova vida Ariquemes 

Brasil Amazônia Agro industrial com IND Ariquemes 

Agronel  Ariquemes 

Casa do Agricultor Ariquemes 

Campo e Lavoura Ariquemes 

Pasto forte pastagens Ariquemes 

Marca Agropecuária Ariquemes 

Alvorada produtos agrícolas  Ariquemes 

Casa do campo agropecuária Ariquemes 

Casa da lavoura  Monte Negro 

Solução Agropecuária Monte Negro 
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Agropecuária Quechin Monte Negro 

Agro forte Monte Negro 

Casa da Lavoura produtos agrícolas agropecuários Monte Negro 

Agrocampo Queixinho Monte Negro 

Casa do Campo Agropecuária  Monte Negro 

Alvorada produtos agrícolas  Monte Negro 

Casa Agropecuária  Alto Paraíso 

Terra Viva  Alto Paraíso 

Agropecuária Agro Sul Alto Paraíso 

Agroforte Agropecuária Alto Paraíso 

Casa da Lavoura Alto Paraíso 

Agropecuária Espirito Santo Alto Paraíso 

Nutri Santo Alto Paraíso 

Casa da Lavoura  Buritis 

Agropecuária Tropical Buritis 

Agro Buritis  Buritis 

Boasafra Buritis 

Agromaster Representações e Comercio  Buritis 

Agro pesca Buritis 

Agropecuário Laço Forte Buritis 

Agro Campo Buritis 

Agro Sat Cacaulândia 

Casa da Lavoura Campo Novo de 
Rondônia 

Casa Rural Agropecuária  Campo Novo de 
Rondônia 

Rota do Boi Agropecuária  Campo Novo de 
Rondônia 

Agropecuária Cujubim Cujubim 

Casa do Agricultor Cujubim 

Casa da Lavoura Cujubim 

Agro Ferrugem Cujubim 

Casa do Fazendeiro Cujubim 

Campeã Maquina Agrícolas Cujubim 

Casa da Lavoura Machadinho Do Oeste 
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Casa agropecuária  Machadinho Do Oeste 

Agropecuária Ramalho Machadinho Do Oeste 

Casa Da Roça  Machadinho Do Oeste 

Casa do Fazendeiro  Machadinho do Oeste 

Agropecuária Virtuosa Rio Crespo 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Assim, observa-se uma grande quantidade que atende às demandas da Cadeia 

de Suprimentos, embora existam cidades no Vale do Jamari, onde há monopólio de 

determinadas casas agropecuárias, como ocorre em Cacaulândia e no Rio Crespo. 

As casas contribuem com a CS, segundo esses e outros agentes: 

 

Quadro 6 - Contribuições das Casas Agropecuárias no Vale do Jamari para CS 

Contribuições das Casas Agropecuárias Categorização 

Fornecimento de Insumos (ex. equipamentos, telas, outros) Suporte Material 

Permitindo pagamento das compras em datas futuras Suporte Financeiro 

Orientação na escolha dos insumos por profissionais especializados 
como agrônomos 

Suporte Técnico 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

4.3.3 Fábricas de Ração 

 

A ração é o principal alimento utilizado na piscicultura. Deve ser escolhida 

conforme o tamanho e a espécie do peixe, para garantir uma boa produção. Embora 

alguns produtores utilizem restos de comida caseira, frutas e outros para alimentar os 

peixes, essa prática não é indicada, por prejudicar a piscicultura. Percebe-se que a 

rentabilidade do negócio depende diretamente da qualidade da ração, a qual 

influência no rendimento de carne dos animais, conversão alimentar, sobrevivência e 

produtividade; necessitando de melhor planejamento na sua compra (AYROZA et al., 

2005; SEBRAE, 2015). 

A pesquisa demonstrou que a ração utilizada na produção do pescado da CS 

no Vale do Jamari-RO é fabricada dentro do estado, mas os insumos utilizados na 

produção são oriundos de outros estados . 

Quanto ao fornecimento, quatro unidades realizam a mistura de ingredientes. 
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Quadro 7 - Fábricas de Ração para Piscicultura em Rondônia 

Fabrica Município 

Multifós Vilhena 

Zaltana Ariquemes 

Bigsal  Ji-Paraná 

Nutrizon Rolim de moura 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Portanto, na região do Vale do Jamari-RO há apenas uma fábrica. As demais 

estão ao sul do estado, embora todas elas forneçam ração para a CS da Piscicultura 

no Vale do Jamari.  

A comercialização pode ocorrer por intermédio das Casas Agropecuárias, 

diretamente para os piscicultores ou por representantes das fábricas, que visitam as 

propriedades dos piscicultores ou até as Casas Agropecuárias. 

 

Figura 17 - Fluxo de comercialização da ração 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Essa relação direta da fábrica de ração com alguns piscicultores não afeta a 

CS, uma vez que o elo existente entre os piscicultores e as Casas Agropecuárias vai 

além do insumo ração. 

 

4.3.4 Produtores de Alevinos 

 

A alevinagem refere-se aos criadores especializados na produção dos alevinos, 

os filhotes dos peixes. Quando atingem o tamanho e o peso ideal, são comercializados 

para outras pisciculturas, que se encarregam de fazer a recria e a engorda (EMATER, 

2020).  
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Os alevinos, que podem ter de um a cinco centímetros de comprimento, são 

adquiridos pelos piscicultores de empresas especializadas na reprodução induzida de 

peixes (EMATER, 2020). 

Os produtores de alevinos identificados na pesquisa comercializam 

diretamente para piscicultores. Há ainda aqueles que vendem para a administração 

pública, como o Governo do estado de Rondônia, que faz a distribuição aos 

piscicultores por meio de políticas públicas, para fomentar a atividade da piscicultura 

dentro do estado. 

 

Quadro 8 - Produtores de Alevinos em Rondônia 

Produtor de 
Alevinos 

Cidade Espécies 
Pertence ao Vale 

do Jamari-RO  

01 Cacaulândia  Pirarucu Sim 

02 Presidente Médici Pirarucu/tambaqui Não 

03 Ariquemes  Tambaqui Sim 

04 Ouro preto do Oeste Tambaqui Não 

05 Pimenta Bueno Pirarucu/tambaqui Não 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Segundo demonstraram os dados, há dois produtores de alevinos na região do 

Vale do Jamari-RO. Em termos de logística, o produtor de Ouro Preto faz entregas no 

Vale do Jamari-RO, mas é economicamente inviável fornecer para a CS estudada dos 

produtores de Presidente Médici e Pimenta Bueno. 

 

4.3.5 Associações e Cooperativas 

 

A cooperativa dá maior competividade ao produtor de pequeno porte, para 

organizar a produção e adquirir insumos com preço menor do que o praticado no 

mercado. Oferece também a possibilidade de estruturação, com aquisição de 

máquinas e equipamentos necessários para o processamento do pescado, o que 

agrega valor ao produto final. A organização dos piscicultores é importante, para 

reduzir custos na compra de insumos, trocar saberes com cursos de atualização (ou 

formação) e auxiliar na obtenção de um licenciamento ambiental integrado (MEANTE 

& DÓRIA, 2018). Em Rondônia, algumas cooperativas já operam de maneira a 

beneficiar a produtividade, como se fossem agroindústrias. 
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Quadro 9 - Cooperativas no estado de Rondônia. 

COOPERATIVA INCENTIVOS 

COOPEMOM 
Cooperativa dos Produtores de Peixe 
de Monte Negro 

Viabiliza a compra de ração a preços 
mais acessíveis ao piscicultor 

COMAPEIXE 
Cooperativa Mista Agrícola de 
Piscicultores 

Incentiva produtores na produção em 
tanques-rede 

COOPERMAR 
Cooperativa dos Produtores de Peixe 
de Ariquemes Ltda. 

Viabiliza a compra de ração a preços 
mais acessíveis ao piscicultor 

Fonte: Adaptado de Meante & Dória (2018). 

 

A Cooperativa dos produtores de peixe da região de Ariquemes Ltda - 

COOPERMAR é uma das instituições representativas de classe mais atuantes em 

Rondônia. Conta com setenta produtores cooperados e recebeu incentivos do 

Programa Água Produtiva, com o uso de máquinas pesadas (caminhão e escavadeira) 

para a construção de tanques e veículos, a fim de viabilizar a realização da assistência 

aos produtores (MEANTE; DÓRIA, 2018). 

A cooperativa dos produtores de peixe de Monte Negro COOPEMOM é uma 

das instituições representativas nesse munícipio, que visa beneficiar os agricultores 

tendo como atividade forte a produção e venda dos peixes, treinamentos para os 

produtores, compras de insumos e máquinas. É constituída por 34 cooperados. 

A cooperativa Mista e Aquícola do estado de Rondônia, situada no município 

de Porto Velho, é uma entidade produtiva sem fins lucrativos, que tem como 

preocupação a promoção econômica e social de seus cooperados. Voltada para 

produção de pescado e para o abastecimento de alimento para a produção, está 

constituída por 44 cooperados. 

 

4.3.6 Sindicatos 

 

Na questão sindical, existe, no estado, a Federação dos Trabalhadores Rurais 

e Agricultores e Agricultoras Familiares do estado de Rondônia (FETAGRO), entidade 

sindical de representação, articulação e mobilização das trabalhadoras rurais na 

agricultura familiar, cujo objetivo é amparar e defender os interesses coletivos e 

individuais da categoria, bem como representá-la perante os poderes públicos, 

organizar e manter serviços técnicos que possam ser utilizados para os sindicatos 

filiados e prestar-lhes assessoria especializada. Desenvolve, organiza e apoia ações 
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que visam conquistar melhores condições de vida e de trabalho para os integrantes 

da categoria e para o conjunto da classe trabalhadora. 

 

Quadro 10 - Sindicatos na CS da Piscicultura no Vale do Jamari 

Sindicatos Cidade Categorias 

Sindicato dos produtores rurais de Ariquemes - RO Ariquemes 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos trabalhadores rurais de Alto Paraíso - RO Alto Paraíso 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de 
Buritis – RO 

Buritis 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos trabalhadores rurais Cacaulândia 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de 
Campo Novo de Rondônia 

Campo Novo de 
Rondônia 

Trabalhadores 
Rurais 

Sindicato dos trabalhadores rurais de Cujubim - RO Cujubim 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos trabalhadores(as) rurais  
Machadinho do 

Oeste 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos produtores rurais de Monte Negro Monte Negro 
Trabalhadores 

Rurais 

Sindicato dos produtores rurais de Rio Crespo Rio Crespo 
Trabalhadores 

Rurais 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Além de contribuir com a classe de trabalhadores, piscicultores ou não, os 

sindicatos rurais realizam parcerias que permitem acesso ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), que atende, todos os anos, gratuitamente, milhares de 

brasileiros, contribuindo para sua profissionalização, integração na sociedade, 

qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania, por meio de cursos e 

capacitação que desenvolvem competências profissional e sociais.  

 

4.3.7 Frigoríficos 

 

Rondônia conta com diversos frigoríficos e agroindústrias, todos próximos à 

Rodovia BR 364, a principal do estado, o que assegura escoamento e facilidade na 

logística. Fazem parte desse grupo a Zaltana Indústria e Comércio de Alimentos 

(Ariquemes), a Pescado do Vale (Ariquemes) e as cooperativas rurais que 



59 
 

 

desempenham atividades equivalentes. Há uma forte fiscalização dos órgãos 

governamentais no controle desses estabelecimentos, para garantir o Selo de 

Inspeção Estadual (SIE) e o Selo de Inspeção Federal (SIF). 

 

Quadro 11 - Frigoríficos de Peixe no Vale do Jamari 

Frigoríficos Cidade Produtos 

Zaltana Ariquemes 
peixes: tambaqui, pintado, pirarucu, tambatinga, diferentes cortes: 
filé, iscas e postas. 

Pescado do Vale Ariquemes 
peixes: tambaqui, pintado, pirarucu, diferentes cortes: filé, iscas e 
postas. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Situado em Ariquemes-RO, o Zaltana, maior frigorifico de pescado do estado, 

está realizando grandes investimentos na indústria de peixe. Seu complexo 

empresarial compreende laboratório de alevinagem, fábrica de ração, fábrica de gelo 

e balança de pesagem para veículos, havendo um planejamento estratégico para 

ampliar suas instalações físicas.  

Também localizado em Ariquemes-RO, o frigorífico Pescado do Vale foca 

apenas o beneficiamento do pescado, com variedades em cortes, mas conta com 

fábrica de gelo e realiza a compra de pescado de outros produtores. 

 

4.3.8 Administração Pública 

 

O Governo do estado de Rondônia vem desenvolvendo ações para fomentar 

esse gargalo do agronegócio, já que a grande maioria dos produtores é da agricultura 

familiar ou de pequenos portes, ou seja, sem uma estrutura adequada para 

comercialização. Em decorrência dessas ações, Rondônia ficou, em 2017, com o 

primeiro lugar na criação de peixes nativos do Brasil, com uma produção de 

aproximadamente 94 mil toneladas, o que permitiu abastecer o próprio estado e enviar 

também para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Pará, 

Maranhão, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 

A comercialização do pescado de Rondônia atingiu esfera internacional. 

Conforme Pereira (2020), as exportações do peixe produzido em Rondônia iniciaram 

em 2017, com destino ao Vietnã. Já em 2019, foram exportadas mais de 259 

toneladas para o Peru e a Bolívia. 
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A Secretária de Estado da Agricultura (SEAGRI) tem desenvolvido várias ações 

de fortalecimento da cadeia do peixe no estado. Nos últimos anos, a piscicultura tem 

avançado significativamente, com empreendimento de médio, pequeno e grande porte 

da agricultura familiar, com destaque do tambaqui, conhecido como “tambaqui da 

Amazônia”. 

 

4.4 Produtos Comercializados na Cadeia 

 

Para cada agente envolvido, há, na CS, um relacionamento que reflete uma 

opção estratégica (LAMBERT, 2014) de comercializar um mix de produtos, ou não, 

entre os agentes da cadeia. Após identificar os agentes inseridos na CS da piscicultura 

no Vale do Jamari, foi possível identificar quais produtos são comercializados. 

A Figura 18 mostra que os agentes são quem inserem produtos na CS. 

 

Figura 18– Produtos inseridos na Cadeia de Suprimentos da Piscicultura 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2021) 

 

No nível 1 e 2, encontram-se os agentes varejistas, atacadistas e os 

supermercados, que apenas repassam produtos que já estão na Cadeia de 

Suprimentos. Desse modo, não inserem produtos novos, apenas desempenham a 

função de intermediários. 

 

4.4.1 Peixe in natura 

 

Entende-se por peixe in natura (estado natural) o pescado recém capturado, 

submetido ou não à refrigeração e adquirido pelo consumidor ainda em estado cru. É 
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vendido, sem beneficiamento e deve estar sempre sob gelo, durante todo o trajeto do 

produtor até o consumidor final. Dada sua perecibilidade, que é de até quinze dias, o 

tempo de transporte deve ser de até cinco dias, para assegurar a qualidade do 

produto. Também deve haver o tempo para sua exposição e comercialização do 

produto. 

A distribuição e comercialização é feita pelos próprios produtores nas feiras 

livres, supermercados, peixarias e restaurantes, bem como na venda para varejistas 

e atacadistas. 

Parte da produção segue para o estado do Amazonas por meio de 

atravessadores da CS, que asseguram um preço maior do que os praticados por 

outros compradores dentro da CS. O valor pago a mais gira em torno de R$ 0,20 o kg 

do pescado. Embora esse valor possa parecer pouco, a comercialização em escala 

assegura um montante significativo para o piscicultor. Em caso de escassez de 

pescado dentro da CS, os agentes locais pagam os valores oferecidos pelos agentes 

externos, a fim de garantir a produção. 

Dispõe o art. 333 do Decreto nº 9.013/2017 que “pescado fresco é aquele que 

não foi submetido a qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo, 

mantido em temperaturas próximas a do gelo fundente, com exceção daqueles 

comercializados vivos” (BRASIL, 2017). 

 

4.4.2 Peixe beneficiado 

 

O peixe beneficiado é aquele que passa por um processo industrial, para 

prolongar sua conservação e validade. No Vale do Jamari-RO, o pescado é 

beneficiado pelos frigoríficos localizados em Ariquemes, passando por algumas 

etapas, como descarga e lavagem; classificação e pesagem; evisceração (limpeza 

interna do peixe); corte, filetagem e separação dos cortes nobres e secundários; 

congelamento após o produto estar embalado e certificado. 

 

4.4.3 Ração 

 

Dentre os custos de produção, a ração é o principal: representa até 80% dos 

custos (AYROZA et al., 2005). É um dos insumos mais caros para produção dos 

peixes, mas fundamental para seu crescimento saudável. Os critérios para o 
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fornecimento de ração dependem se o peixe se encontra na fase alevino, juvenil ou 

adulta. Conforme identificou a pesquisa, há produtores que escolhem a ração pelo 

menor preço e não por ser a ideal para espécie e tamanho cultivado, o que prejudica 

o crescimento e a qualidade dos peixes. 

A falta de fábricas de ração que atendam ao estado eleva seu custo, compondo 

um fator negativo para a produção. 

 

4.4.4 Alevinos 

 

Alevino é o termo utilizado para o peixe recém-saído dos ovos e para o peixe 

que saiu da fase de larva e começou a se alimentar no ambiente externo. Os 

produtores fazem a reprodução, produzem os alevinos nos laboratórios dentro das 

pisciculturas e vendem para outros piscicultores, para a produção dos mesmos, até 

atingirem o peso ideal para venda. 

  

4.4.5 Gelo 

 

Na fase pós-produção o pescado capturado ou despesca é armazenado em 

gelo. Segundo o parágrafo único do art. 68 do Decreto nº Decreto nº 9.013/2017, “o 

gelo utilizado na conservação do pescado deve ser produzido a partir de água potável 

ou de água do mar limpa” (BRASIL, 2017). 

O pescado é abatido por choque térmico, em caixas com água e gelo. Por suas 

características biológicas, carne rica em proteína e água, o pescado é considerado 

um alimento altamente perecível. Por isso, se faz necessário usar gelo emergente 

para sua conservação.  

 

4.5 Serviços prestados na Cadeia 

 

Os serviços prestados dentro da CS vão do fornecimento das matérias-primas, 

máquinas e equipamentos, peças de reposição e assistência técnica, aos serviços 

especializados, técnicos, administrativos, financeiros e contábeis. Esse fator estimula 

o desenvolvimento da cadeia produtiva a jusante, pois atrai empresas especializadas 

nos elos prospectivos e estimula o surgimento de agentes comerciais que levam os 

produtos para mercados distantes. 
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4.5.1 Transporte 

 

Dentro do estado de Rondônia, o transporte é realizado via terrestre, por 

caminhões frigoríficos, partindo dos produtores aos demais agentes. Quando o 

produto é destinado ao Amazonas, chega à capital e, depois, segue, em barcos 

geleiras ou balsas, pela hidrovia do rio Madeira. 

A logística de despesca para retirada, abate, transporte e armazenamento do 

pescado, realizados na etapa de distribuição, estão concentrados em agentes 

conhecidos como atravessadores, que detém os materiais e equipamentos 

específicos para essas operações.  

No entanto os produtores que possuem material para realizar a despesca e o 

transportes comercializam sua produção em veículos próprios, em suas propriedades 

ou próximo ao local do empreendimento piscícola. 

 

4.5.2 Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

Tanto a assistência técnica quanto a extensão são desenvolvidas por 

profissionais ligados à piscicultura, como engenheiros de pesca, agrônomos e 

técnicos especialista na atividade. Ela pode ser particular ou pública. Na esfera 

pública, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Rondônia 

(EMATER) disponibiliza servidores para irem a campo. Há também o projeto de 

Assistência Técnica e Gerencial (ATEG), do SENAR. Ambos atendem às 

necessidades técnicas do campo, auxiliando os produtores a melhorar a qualidade do 

pescado. 

Na esfera privada, há profissionais autônomos que prestam serviços aos 

piscicultores. A pesquisa identificou alguns agentes, dentro da CS, que disponibilizam 

técnicos para acompanhar outros agentes, a fim de contribuir com um pescado de 

qualidade. 

No Estado de Rondônia, há, ainda, o curso de Engenharia de Pesca, oferecido 

pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus Presidente Médici, e o curso 

técnico em piscicultura, do Instituto Federal de Rondônia - IFRO, ofertado na cidade 

de Ariquemes. Portanto, existe ensino gratuito e qualificado para realizar a assistência 

técnica e extensão rural. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este capítulo analisou a Cadeia Suprimento da Piscicultura no Vale do Jamari-

RO sob o prisma dos processos de negócios, o modelo foi proposto por Lambert, e as 

questões relacionadas à Gestão Colaborativa na Cadeia. 

 

5.1 Processos de Negócios na Cadeia 

 

O gerenciamento da CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO é a integração 

dos principais processos de negócios dos fornecedores originais até o consumidor 

final, que permite compreender os principais processos que fazem o pescado chegar 

à mesa das residências. 

Os processos analisados, na CS, foram todos os propostos nos estudos de 

Lambert: Gestão de Relacionamento com o cliente; Gestão de serviços ao cliente; 

Gestão de demanda; Gestão de pedidos; Gestão de fluxo de produção; Gestão de 

relacionamento com fornecedores; Desenvolvimento e comercialização do produto, 

Gestão dos retornos.  

 

5.1.1 Gestão do relacionamento com o cliente 

 

A Gestão do Relacionamento com o cliente permite compreender a estrutura 

existente entre as empresas que produzem e beneficiam o pescado com os clientes, 

que resulta na adequação dos produtos às necessidades do mercado, otimizando o 

processo produtivo, de modo a excluir processos que não agregam valor e produzir 

indicadores para medir o impacto financeiro.  

Os produtos de peixes in natura, disponibilizados para comercialização por 

alguns agentes da CS ao consumidor final, não têm a identificação da origem. 

Portanto, o cliente não conta com informações claras e precisas sobre qual foi 

piscicultor cultivou o produto. Isso compromete a Gestão de relacionamento com o 

cliente. Percebe-se essa situação, quando um consumidor final busca adquirir o 

produto e as informações não são prestadas pelos colaboradores da empresa que o 

comercializa. 

Em contrapartida, os produtos beneficiados que foram congelados oferecem a 



65 
 

 

informação de origem, gerando um relacionamento com o cliente, com meios de 

contatos com o consumidor o que busca uma proximidade entre produtor e 

consumidor final. Isso não acontece com os produtos in natura em que serviço é 

imediato. A Figura 19 representa essa visão comercial.  

 

Figura 19- Fluxo de Conhecimento dos Consumidores sobre a origem do pescado 

 
Fonte: Dados da Pesquisas (2021) 

 

Nesse caso, a Gestão do Relacionamento com o cliente, na CS, está 

comprometida, havendo, na questão do pescado, apenas relacionamentos com 

clientes existentes de forma isolada e individual, com determinados agentes. 

No entanto, os frigoríficos inseridos no Vale do Jamari usam o selo de produto 

da Amazônia, a fim de valorizar os produtos regionais. O selo foi criado para ampliar 

e efetivar ações que orientam o desenvolvimento sustentável da aquicultura, com 

objetivo de aumentar a produção aquícola brasileira. É o resultado de uma parceria 

entre o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), o Instituto Nacional de Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). 

 

Figura 20 - Selo de Peixe da Amazônia 

 
Fonte: Google Imagem (2021) 
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Para obter o selo o piscicultor, precisa cumprir os padrões dos Requisitos de 

Avaliação da Conformidade para o processo produtivo de criação de peixes redondos, 

conforme a Norma Técnica ABNT NBR 16.375:2015. 

A Gestão de relacionamento com o cliente tenta ajudar as organizações a 

entender quem são seus clientes e qual seu valor ao longo da vida (SLACK; 

CHAMBER e JOHNSTON, 2018). Ao longo da pesquisa, por diversas vezes, um fato 

relacionado à ‘doença da urina preta' impactou o comércio do pescado pelo Brasil e 

preocupou os membros da CS: 

 

Após registros da doença Síndrome de Haff (conhecida como doença da urina 
preta) em outros estados, consumidores em São Luís estão deixando de 
comprar peixes. Até quem vende peixe de água salgada está reclamando dos 
prejuízos. 
Autoridades sanitárias dizem que não há nenhum caso suspeito no Maranhão. 
A maior parte dos casos está concentrada na região Norte do país, mas ainda 
assim toda a cadeia produtiva vem sofrendo prejuízos por conta de 
informações falsas que estão circulando. (G1-MA, 2021) 

 

Apesar da preocupação dos membros CS com a percepção dos consumidores, 

principalmente com o impacto no Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, Edição 

2021, os membros da cadeia mobilizaram-se para que todos agentes prestassem 

esclarecimentos em suas redes sociais. 

 

Figura 21 - Nota da ACRIPAR sobre a Doença da Urina Preta 

 
Fonte: ACRIPAR (2021) 
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Esta mobilização impediu que houvesse impacto no festival e permitiu uma 

aproximação de clientes e possíveis clientes ao mercado consumidor do pescado. 

Por fim, segundo o G1-RO (2021), o Secretário Estadual de Saúde, Fernando 

Máximo, declarou: “nós não temos nenhum caso da doença da urina preta no estado 

de Rondônia. Temos no Amazonas e Pará, mas não temos nenhum caso confirmado 

e nem suspeita em Rondônia. Estamos monitorando isso o tempo inteiro por meio do 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e da Agência 

de Vigilância em Saúde (AGEVISA). Estamos em alerta, mas a priori não temos 

porquê nos desesperar”. 

 

5.1.2 Gestão de serviços ao cliente 

 

A Gestão de serviços ao cliente é a face da empresa, ou seja, como os produtos 

estão chegando aos clientes, se há transparência no processo produtivo, quais 

informações são disponibilizadas aos consumidores finais, entre outros (LAMBERT, 

2014). Os produtos in natura não indicam a procedência do produto, o que tira a 

transparência do processo produtivo, pois o consumidor ignora a localidade do 

produto consumido. 

Por outro lado, os produtos beneficiados e industrializados pelos frigoríficos têm 

o selo “produto da Amazônia”, a única referência de origem do produto. Portanto, não 

identificar qual piscicultura cultivou o pescado. O fato de ser um produto muito 

perecível e de processo bem ágil e dinâmico, prejudica a Gestão de serviço ao cliente. 

Outros produtos do Agronegócio já estão implantando esse acompanhamento do 

produto, como a FRIGOL1. 

 

5.1.3 Gestão da demanda 

 

A Gestão da demanda busca compreender a relação entre oferta e demanda, 

alinhando produção, compras e distribuição. Ela coordena todos os atos do negócio 

que posicionam a demanda sobre a capacidade produtiva (LAMBERT, 2014). 

                                            

1 A FRIGOL desenvolveu um sistema de rastreabilidade, que permite conhecer a origem da carne desde 
a fazenda mais remota, por meio dos QR Code (FRIGOL, 2021). 
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A pesquisa identificou que, dentro da CS da Piscicultura no Vale do Jamari, não 

há um alinhamento estratégico coordenando as demandas. Cada agente analisa as 

questões individualmente. 

As demandas podem ser dependentes ou independente (SLACK; CHAMBER 

e JOHNSTON, 2018). Ao longo da CS, todas as demandas de produtos - sejam elas 

dos consumidores finais, frigoríficos, piscicultores ou demais agentes - são 

independentes, pois sofrem diversos fatores aleatórios. Os agentes entrevistados 

identificaram alguns desses fatores, descritos no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Fatores que impactam as Demandas 

Fator Aleatório Impacto Efeito Demanda 

Redução de temperatura e 
mudanças no clima 

O peixe consome mais ração 
Aumenta Ração 

Variação do preço da carne (bovina 
e frango) 

Aumenta as vendas de peixe 
Aumenta Pescado 

Mudanças nas legislações e 
tramites burocráticos 

Desestimula a piscicultura 
Reduz Pescado 

Período chuvoso Má condições das vias terrestres Reduz Pescado 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

A análise das carnes ofertadas aos consumidores finais, nos supermercados e 

outros estabelecimentos, identificou, em maior quantidade, a comercialização e 

variedade de carne bovina. Em seguida, vem o frango, o peixe e, por último, a carne 

suína. Isso reflete uma baixa procura de carne de peixe, por isso, é grande a 

concorrência entre os frigoríficos do Vale do Jamari e os frigoríficos de carne bovina. 

Essa oferta, por alguns agentes, de outras carnes, em detrimento do peixe, reflete a 

cultura regional de consumir mais carne bovina. 

No entanto alguns agentes buscam gerar uma demanda por produtos dessa 

CS. A pouca adesão dos produtos oriundos do peixe, em razão da cultura alimentícia 

da população rondoniense, vem sendo trabalhada por associações e órgãos do 

governo, por meio do Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, o maior festival de 

peixe do país, promovido pela Secretária de Estado e Agricultura (SEAGRI), pelo 

Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (SEBRAE) e pela 

Associação dos Criadores de Peixes do estado de Rondônia (ACRIPAR). A realização 

do Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia é um esforço conjunto dos agentes 



69 
 

 

da CS, para popularizar o consumo de pescado nativo da região amazônica. 

Visando ampliar a comercialização do pescado no estado de Rondônia, a 

ACRIPAR convidou uma Comitiva com representantes do Acre, para conhecer os 

produtos pesqueiros de Rondônia, iniciativa que fortalece a CS. 

Atualmente, segundo os agentes, a demanda dentro da CS está reprimida e 

aumenta apenas em datas específicas, como a Semana Santa e a Páscoa. 

 

5.1.4 Gestão de pedidos 

 

A Gestão de pedidos tem o desafio de atingir as necessidades do consumidor 

com o produto colocado no mercado, integrando os membros da cadeia de suprimento 

por meio de parcerias, visando agregar valores ao consumidor final. Afinal, toda a 

gestão de cadeia de suprimento compartilha o mesmo objetivo central de satisfazer o 

cliente final (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). 

Assim, como ocorre na Gestão com o Cliente, não há uma gestão de pedidos 

eficiente, pois, as interações dos membros da CS se dá, quando um deles necessita 

dos produtos e/ou serviços dos demais, ocorrendo, assim, o just-in-time. A 

característica perecibilidade é fundamental, para compreender essa gestão, pois não 

há como estocar nem armazenar diversos insumos e produtos da CS da piscicultura 

no Vale do Jamari-RO.  

Importante citar que a falta de estoque de alguns agentes, em decorrência 

dessa perecibilidade, prejudica o just-in-time, pois, no caso da alevinagem, necessita-

se de um a três meses, conforme a espécie, para obter um alevino comerciável, assim 

como a piscicultura precisa aguardar seis meses até o peixe chegar ao tamanho ideal, 

para entregar ao consumidor final, caso contrário, haveria peixes pequenos, com 

pouco valor de mercado. O descompasso gerado pela necessidade de aguardar o 

desenvolvimento natural desses produtos gera o efeito chicote no fluxo da produção. 

Percebe-se que os produtores escolhem as espécies a serem cultivadas, sem 

que haja um alinhamento estratégico com os demais membros da CS. Essa realidade 

é um ponto sensível na CS. O SEBRAE constatou isso e está buscando mudar a 

postura desses agentes, para conseguir fortalecer a Cadeia. 

 

5.1.5 Gestão do fluxo de produção 
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A Gestão do fluxo de produção permite compreender o processo produtivo do 

pescado na região do Vale do Jamari, considerando as necessidades do mercado. 

Esse processo inclui todas as atividades necessárias para administrar o fluxo do 

produto na fabricação, bem como para obter, implementar e administrar os 

imprevistos, de modo a tornar-se o mais flexível possível (LAMBERT, 2014). 

A produção de peixes, no estado, passa por um fluxo linear, conforme 

demonstra a Figura 22. Inicia com a compra de insumos e alevinos, que seus 

produtores vendem para outros produtores, os quais produzem para a engorda, até 

que atinjam o tamanho ideal para ser comercializado. O peixe in natura é vendido para 

atacadistas, restaurantes ou em feiras livres, assim como para os frigoríficos que 

beneficiam o pescado em vários cortes e enviam para os supermercados ou para 

outros estados. 

 

Figura 22- Fluxo da Produção do Pescado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

As relações entre os agentes da CS podem ocasionar erros, imprecisões e 

volatilidade que se acumulam conforme segue em direção ao montante da cadeia de 

suprimento, fenômeno conhecido como “efeito chicote” (SLACK; CHAMBER e 

JOHNSTON, 2018). Foi possível identificar, na pesquisa, que os desalinhamentos da 

CS podem prejudicar os agentes, conforme demonstra o Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Efeito Chicote na CS do Vale do Jamari-RO 

Produto Efeito Chicote Consequência 

Alevinos 
Escassez Reduzir a capacidade produtiva da cadeia. 

Excesso Perderá a produção, pois transformar-se-á em peixes 

Ração 
Escassez Reduzir a capacidade produtiva da cadeia. 

Excesso Poderá ficar estocada por longos períodos. 
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Insumos 
Escassez Reduzir a capacidade produtiva da cadeia. 

Excesso Poderá ficar estocada por longos períodos. 

Criação 

Escassez Reduzir a capacidade produtiva da cadeia. 

Excesso 
Aumento os custos de manutenção e produção devido o 
tamanho dos peixes. 

Pescado in 
natura 

Escassez Reduz o consumo do cliente final. 

Excesso O produto estraga em razão da perecibilidade. 

Pescado 
congelado 

Escassez Reduz o consumo do cliente final. 

Excesso Poderá ficar estocado por meses. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

A melhoria do desempenho da cadeia de suprimento envolve a tentativa de 

reduzir o efeito chicote. Isso implica coordenar as atividades da produção na cadeia 

de várias maneiras (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). A coordenação da 

produção, nesse tipo de CS, torna-se difícil, em razão dos fatores aleatórios da 

demanda. Por isso, exige mais esforços de todos os agentes. 

Uma alternativa para reduzir as adversidades está em fazer os produtos 

desejados pelos clientes, no momento em que eles querem, isto é, just-in-time 

(CROXTON et al., 2001; LAMBERT, 2004). Para a CS estudada, o just-in-time não é 

totalmente aplicável em todas as etapas produtivas, pois a alevinagem, a criação e a 

engorda exigem o tempo de crescimento, que pode variar, no primeiro, conforme a 

espécie, de um a três meses e, no segundo, até seis meses. Por outro lado, produtos 

como ração e insumos podem se valer do just-in-time. 

 

5.1.6 Gestão do relacionamento com fornecedores 

 

Do mesmo modo que lida com os clientes, a Gestão do relacionamento com 

fornecedores visa fortalecer as relações da empresa com seus fornecedores, 

permitindo maior participação deles na CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO, o 

que fortalece os laços entre esses parceiros. 

Os fornecedores-chave são os mais importantes para o sucesso da empresa 

(LAMBERT, 2002), dada sua capacidade de contribuir mais do que outros. Conforme 

observou-se nos agentes, o fato de haver apenas uma Casa Agropecuária em duas 

cidades gera uma dependência, em razão da falta de concorrência e de outros 
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agentes nesse seguimento. 

De acordo com os piscicultores e colaboradores das Casas Agropecuárias, há 

um sólido relacionamento entre esses agentes, pautado pela confiança. Por isso, 

piscicultores podem adquirir os insumos e ração e realizar o pagamento no período 

da despesca, evitando que os mais descapitalizados se endividem com empréstimos 

durante o período de engorda. 

A ACRIPAR vem se destacando no relacionamento com os demais agentes na 

CS, permitindo que os piscicultores conquistem maiores espaços, sem que haja 

disputa concorrencial entre eles. Uma ação para fortalecer os fornecedores da CS, 

por exemplo, é o “Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia”, para tornar o 

tambaqui conhecido em todo país. Há também o programa “Peixe social” parceria 

entre prefeituras e criadores de peixes, para abastecer famílias carentes.  

A associação ganhou uma cadeira na Câmara Setorial da Piscicultura de 

Rondônia e tem representatividade na comissão nacional de Aquicultura da 

Confederação Nacional da Agricultura.  

 

5.1.7 Desenvolvimento do produto e comercialização 

 

Outro processo a ser analisado será a Gestão Desenvolvimento do produto e 

comercialização, aspecto importante para o sucesso das empresas, analisando a 

inserção de novos produtos no mercado, de forma eficiente e em tempo mais curto, 

de modo a permitir a participação dos clientes e fornecedores nesse desenvolvimento. 

A inovação é uma atividade arriscada, pois nem toda ideia pode ser 

transformada em um produto ou serviço bem-sucedido ou incorporada ao projeto de 

tal produto (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 2018). A CS do Pescado está atenta 

às necessidades do consumidor, buscando colocar, em circulação, produtos que 

visem atender às expectavas dos consumidores.  

Os peixes encontrados em supermercados são o pirarucu, o tambaqui, o 

pintado e a tambatinga, todas espécies produzidas na região do Vale do Jamari e 

beneficiadas pelos frigoríficos da região, com diferentes cortes, dos mais nobre aos 

secundários. 
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Quadro 14 - Cortes de pescado comercializados dentro da Cadeia 

ESPÉCIE 
CORTE 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

TAMBATINGA 

Banda de tambatinga com cabeça, 
filé de tambatinga, filé em pedaços 
de tambatinga, costela de 
tambatinga em palito, costela de 
tambatinga ventrecha,  

 

PINTADO 

Eviscerado, filé, filé em pedaços, 
posta, isca de pintado,  

Filé de pintado sem pele, filé em 
pedaços com pele, filé em pedaços 
sem pele, postas com pele, pintado 
eviscerado, 

TAMBAQUI 

Eviscerado, espalmado, Tambaqui 
com cabeça, banda de tambaqui 
sem cabeça, filé de tambaqui, filé 
em pedaços, costela palito, costela 
ventrecha isca de tambaqui, posta, 
cabeça de tambaqui, carne moída 
congelado, petiscos de tambaqui 
congelados, suã de tambaqui,  

Banda de tambaqui com cabeça, 
costela de tambaqui em palito, 
ventrecha de tambaqui com pele, 
filé de tambaqui com pele, filé em 
pedaços com pele, pedaço de 
tambaqui com pele, posta de 
tambaqui com pele, tambaqui 
eviscerado, espinhaço de tambaqui 
com cabeça, cabeça de tambaqui, 
carne moída de tambaqui. 

PIRARUCU 

Eviscerado, eviscerado sem 
escama e sem cabeça, filé, posta, 
manta de pirarucu com pele, isca de 
pirarucu,  

Filé de pirarucu sem pele, lombo de 
pirarucu, isca de pirarucu, manta de 
pirarucu, pirarucu eviscerado. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Junto com os produtos da região do Vale do Jamari, encontra-se, à disposição 

dos consumidores finais da CS, o bacalhau oriundo de Portugal, da empresa Bom 

Porto, que não faz parte CS da Piscicultura do Vale do Jamari. Há também a empresa 

Costa Sul, com filé de merluza, filé de panga, sardinha, manjuba e camarão; a 

empresa Saint Peter, com filé de Tilápia, e a empresa Seara, com filé de salmão, filé 

de salmão em pedaços e camarões. Esses produtos prejudicam a CS, embora alguns 

não possam ser produzidos na região, em razão de serem peixes de água salgada ou 

de climas diferentes da região amazônica. 

A Gestão da cadeia de suprimentos integra clientes e fornecedores para esse 

desenvolvimento, na intenção de reduzir o tempo necessário para colocar o produto 

no mercado (LAMBERT, 2014). Essa integração pode ser identificada, nos 

supermercados, quando o peixeiro realiza cortes direcionados aos consumidores 

finais, pois alguns adquirem o peixe inteiro, outros preferem por bandas, entre outras 

formas. A diferença entre o corte dos supermercados e o dos frigoríficos está no fato 

de o primeiro ser peixe fresco e o segundo, congelado. Segue-se exatamente a lógica 
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de o processo transformar a ideia em algo que forneça retorno para os clientes de 

uma organização, seus proprietários ou ambos (SLACK; CHAMBER e JOHNSTON, 

2018), pois verificou-se que alguns consumidores procuraram cortes diferentes e 

frescos. 

 

5.1.8 Gestão dos retornos 

 

A Gestão dos retornos é um ponto que muitas empresas negligenciam. Por não 

julgarem essa etapa importante, deixam de ganhar competitividade por meio da 

sustentabilidade. No entanto, a perecibilidade dos produtos comercializados reduz a 

participação desse processo na CS. 

O principal produto, o pescado, requer atenção de todos agentes da Cadeia de 

Suprimentos, uma vez que o fator tempo implica em perda da utilização do produto, 

tornando baixo seu grau de aproveitamento.  

A logística de distribuição da Cadeia de Suprimentos de peixes é bastante 

dinâmica. Exige escoar os produtos frescos ou congelados com rapidez, usando 

caminhão no mercado interno e avião no mercado externo, o que pressupõe alto grau 

de alinhamento e coesão na Cadeia de Suprimento, para evitar a perda do produto. 

Assim, quando o suprimento ou a demanda são perecíveis, a capacidade 

básica precisa ser definida em um nível relativamente alto, já que os insumos para a 

operação ou para a saída da operação não podem ser armazenados por longos 

períodos (NIGEL; ALISTAIR; ROBERT, 2020), pois quanto mais alto o nível básico de 

capacidade, menos flutuação de capacidade será necessária para satisfazer a 

demanda. 
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Figura 23 - O nível básico de capacidade deve refletir a importância relativa dos objetivos de 
desempenho da operação. 

 
Fonte: Nigel; Alistair; Robert (2020, p. 406) 

 

Portanto, o nível básico de produção de alimentos, como no caso do pescado, 

é impactado pela perecibilidade, uma vez que se torna impossível armazená-lo por 

um tempo longo. Logo, a atenção diante da demanda desse produto é importante. 

O tempo de armazenagem do pescado é curto, devido à dinâmica das 

atividades dentro da CS, executadas pelos agentes. O Decreto nº 9.013/2017 prevê 

que o peixe fresco deve ter: 

 

a) superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores 
próprios da espécie, sem qualquer pigmentação estranha; 
b) olhos claros, vivos, brilhantes, luzentes, convexos, transparentes, 
ocupando toda a cavidade orbitária; 
c) brânquias ou guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes com odor 
natural, próprio e suave; 
d) abdômen com forma normal, firme, sem deixar impressão duradoura à 
pressão dos dedos; 
e) escamas brilhantes, bem aderentes à pele, e nadadeiras apresentando 
certa resistência aos movimentos provocados; 
f) carne firme, consistência elástica, da cor própria da espécie; 
g) vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas, peritônio aderente à parede 
da cavidade celomática; 
h) ânus fechado;  
i) odor próprio, característico da espécie. 

 

Embora o peixe fresco possa ser encontrado nos supermercados, feiras livres 

e açougues, as características exigidas por lei não são de conhecimento da população 
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e mesmo quem está ciente delas precisa ter conhecimento técnico. 

Dada a perecibilidade do peixe in natura, sua não comercialização implica em 

descarte, tornando-se improvável a logística reversa. Não é possível, nem mesmo 

com o estímulo da Lei nº 14.016/2020, a doação para outros consumirem. 

É uma parte crítica da Gestão da cadeia de suprimentos. Enquanto muitas 

empresas negligenciam os processos de retorno de produtos, por desacreditarem de 

sua importância (LAMBERT, 2014), não há o que falar sobre negligenciar a logística 

reversa na CS da piscicultura do Vale do Jamari, em decorrência dos produtos 

comercializados. 

O surgimento de um novo perfil de cliente e de consumidor final leva as 

empresas a substituírem a cultura do consumo pela cultura ambientalista, com o 

objetivo de encantar e fidelizar os clientes (LEITE, 2017), para o quê se torna 

importante a questão da logística reversa. Embora seja difícil realizá-la nesse tipo de 

CS, os processos produtivos do pescado são poucos agressivos ambientalmente, 

prestigiando a cultura ambientalista dos novos consumidores. 

 

5.1.9 Análise e considerações dos Processos de Negócio 

 

Foi possível analisar os processos de negócios, segundo o modelo proposto 

por Lambert, mas as características da Cadeia de Suprimento da Piscicultura 

mostraram que os oito processos não estão muito presentes nela. 

Ao considerar a perecibilidade de alguns produtos comercializados na CS - 

sejam os alevinos, os peixes em engorda ou o pescado - existe a limitação do tempo 

desde o início da CS até o consumidor final e eventuais atrasos geram prejuízos aos 

agentes dessa cadeia. Essa preocupação com o fator tempo gera o alinhamento de 

alguns processos, pois o cliente não tem acesso a algumas informações da CS, 

demonstrando que a gestão de relacionamentos é pouco explorada, ainda que isso 

não impacte o consumo. O mesmo ocorre com a Gestão de serviços ao cliente.  

 

5.2 Gestão Colaborativa na Cadeia 

 

A gestão colaborativa na CS é um grande desafio para as organizações, devido 

aos elementos comportamentais e culturais que tangenciam a gestão e sua aplicação 

efetiva (BARRATT, 2004). No entanto, ao compreender os processos de negócios 
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dentro da CS e o modo como os agentes se relacionam, foi possível perceber a 

confiança e o comprometimento que há nesses relacionamentos, bem como o 

alinhamento empresarial por meio da coesão e o poder que cada agente exerce sobre 

os demais. 

A colaboração apresenta-se como uma abordagem apropriada para tramitar e 

alinhavar a eficiência e a eficácia dos processos na CS (RODRIGUES; SELLITTO, 

2008). Existe colaboração entre todos os membros da CS da Piscicultura no Vale do 

Jamari-RO, por exemplo, a união de esforços para realizar o Festival Nacional do 

Tambaqui da Amazônia, que, em 2021, conseguiu vender 34.050 bandas de tambaqui 

para serem entregues em um único dia, em todas as cidades do estado de Rondônia 

e em pelo menos uma cidade de cada Unidade Federativa do Brasil, marca que 

superou os resultados de 2020. Já foram iniciados os preparativos para 2022, visando 

também cidades estrangeiras. 

A colaboração se dá em uma ação conjunta dos agentes, na qual se 

transacionam desejos e necessidades de criar ou de descobrir algo novo 

(HARGROVE, 1998). No caso do Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, 

buscou-se estimular o consumo do pescado, de modo a expandir o rol de 

consumidores finais, e, consequentemente, gerar novas demandas para a CS. 

 

5.2.1 Confiança 

 

A confiança existente na CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO é 

consideravelmente positiva, pois seus membros buscam consolidar o mercado da 

piscicultura para todos na CS. 

Parceiros que confiam uns nos outros geram maiores lucros, servem melhor 

seus clientes e são mais adaptáveis, desempenhando um papel importante como 

facilitadores de relacionamentos interorganizacionais (KUMAR, 1996). Sob essa 

perspectiva, pode-se constatar confiança entre os agentes da CS. 

 

Quadro 15 - Casos de confiança entre os agentes na CS do Vale do Jamari-RO 

Agente Caso Risco 

Produtores de 
Alevinos 

Produz alevinos sem um comprador 
específico, confiado de que sua 
produção será comprada pelos 
piscicultores. 

Se não comercializar sua produção em 
tempo hábil, terá prejuízo em razão da 
perecibilidade 
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Piscicultores 
Produz o pescado sem garantias de que 
outros agentes da CS irão comprá-lo 

Se não comercializar sua produção em 
tempo hábil, terá prejuízo em razão da 
perecibilidade 

Frigoríficos 
Não realiza contratos de fornecimento 
de pescado. 

Dos piscicultores vendem para outros 
frigoríficos ou outros membros da 
cadeia e ficam sem matéria-prima para 
beneficiamento. 

Supermercados 
Adquire o pescado in natura para ofertar 
aos consumidores finais. 

Se não comercializar sua produção em 
tempo hábil, terá prejuízo em razão da 
perecibilidade 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Todos as situações expostas no quadro demonstram que existe a confiança de 

que o agente que coloca seu produto dentro da CS vai tê-lo absorvido. Em alguns 

casos, não houve confiança entre os agentes da cadeia. Assim, a confiança diminui a 

necessidade de mecanismos explícitos de salvaguarda contra comportamentos 

oportunistas entre parceiros de interação. Reduz também os custos relacionados à 

formalização, monitoramento e controle dessas relações (SAKO; HELPER, 1998). 

Exemplo desses mecanismos são os contratos de compra e venda, instrumento 

jurídico que implica no apoio de um advogado ou de outro especialista em contratos, 

o que aumenta os custos das transações comerciais. 

 

5.2.2 Comprometimento 

 

O comprometimento pode ser entendido por meio do resultado da combinação 

das variáveis expectativas positivas de relacionamentos, de representações sociais e 

da presença da confiança, sendo, portanto, um resultado comportamental, a partir da 

qualidade dessas três combinações (GIGLIO, 2011). 

A confiança, conforme exposto, está presente entre os diversos agentes da CS 

da Piscicultura no Vale do Jamari-RO. As expectativas estão sendo positivas nos 

relacionamentos entre os agentes, pois a CS apresenta crescimento, buscando 

fortalecimento. Quanto às representações sociais, todos os agentes da CS tornaram-

se protagonistas do crescimento dessa atividade de agronegócio em Rondônia. 

O comprometimento é a chave dos relacionamentos exitosos e pode auxiliar a 

CS que tem a colaboração como pressuposto de gestão (ANTUNES, 2018). Os 

produtores que precisam trabalhar com grandes produções, para vender seus peixes 

aos frigoríficos, juntam suas produções, para garantir a comercialização. Desse modo, 
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formam-se cooperativas e associações, que comercializam as produções de diversos 

produtores pequenos e ofertam aos demais membros da CS como uma única 

produção. Contata-se essa prática de unir esforços no modo como as cooperativas 

realizam as compras de insumos e associações, adquirindo os produtos em grande 

quantidade, para reduzir o custo de produção por produtor. 

Há uma crença de que os parceiros nos relacionamentos existentes são tão 

importantes que vale a pena os esforços para mantê-los, para atingir um objetivo 

comum (MORGAN; HUNT, 1994). Isso pode ser comprovado pelas execuções anuais 

do Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, organizado pela ACRIPAR, em 

parceria com SEBRAE e SEAGRI. A iniciativa visa estimular o consumo de peixe 

amazônico pelo Brasil e todos os agentes da CS articulam suas produções para o 

sucesso do evento. As ações individuais de cada membro são vistas, no Festival, 

como se fossem de um único agente. 

Verifica-se também o comprometimento no ato de colocar recursos à 

disposição de outros, sem necessidade de salvaguardas (VILANOVA, 2017). 

Constata-se isso quando membros da CS oferecem aporte técnico aos demais, como 

os agrônomos das Casas Agropecuárias que orientam o tipo e a quantidade de ração 

necessária para o processo de engorda, ou mesmo quando a Administração Pública, 

por meio de seus órgãos e entidades, garante cursos para fomentar a atividade da 

piscicultura, sem que haja contrapartida dos mesmos estarem produzindo. 

 

5.2.3 Poder 

 

Todas as organizações dependem de outras para o fornecimento dos recursos 

essenciais (CARNOVALE; ROGERS & YENIYRT, 2019). Os piscicultores precisam 

dos criadores de alevinos e dos fornecedores de ração e insumos, assim como 

aqueles que beneficiam precisam dos piscicultores e os supermercados, atacados e 

varejistas dependem dos frigoríficos e piscicultores, para colocar o pescado à 

disposição dos consumidores. 

A medida que o poder aumenta, aumenta também a capacidade de barganha 

da organização para conseguir transações mais favoráveis (CARNOVALE; ROGERS; 

YENIYRT, 2019). Essa situação foi identificada na pesquisa, que considerou os 

piscicultores o elo mais fraco na CS, uma vez que dependem dos preços praticados 

pelos compradores. 
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Para realmente obter lucros e beneficiar-se do poder da rede, a empresa deve 

desenvolver capacidades para gerenciar e navegar na interconectividade de suas 

conexões de primeiro grau, bem como suas conexões de rede indiretas 

(CARNOVALE; ROGERS; YENIYRT, 2019). Logo, os frigoríficos foram os agentes 

que estabeleceram um relacionamento não só com os agentes diretos, mas também 

com os agentes mais distantes dentro da CS. Segundo diversos agentes da CS, os 

frigoríficos comandam o mercado da piscicultura, quando impõem a quantidade 

mínima a ser comprada, bem como o tamanho do peixe e o preço a ser pago pelo 

pescado. 

Quanto à quantidade mínima comercializada, exigem pelo menos 10 t, sob a 

justificativa de tornar viável a transação, imposição que fomenta a criação dos agentes 

Associações e Cooperativas. Sobre o tamanho, os frigoríficos analisam as ofertas de 

pescado. Quando ela é grande, impõem o tamanho/peso do peixe que irá comprar. 

Quando ela oferta reduz, tornam-se mais flexíveis em relação aos tamanhos. 

No entanto, o valor pode sofrer interferências dos atravessadores que, em 

determinadas situações, pagam preços melhores aos piscicultores do que os 

praticados por membros da CS. 

As organizações buscarão reestruturar suas dependências com uma variedade 

estratégias e capacidade de gerenciá-las dentro dos arranjos interorganizacionais 

(CARNOVALE; ROGERS; YENIYRT, 2019). Nesse contexto encontra-se o agente 

frigorífico Zaltana que, visando tornar-se menos dependente da CS, começou a 

acumular papeis de diversos agentes, de modo que, atualmente, conta com a fábrica 

gelo e ração e produz parte do pescado beneficiado. 

 

5.2.4 Coesão 

 

A colaboração permite compartilhar ideias e conhecimentos dos processos, 

pautados nos seus conceitos básicos: diálogo, aprendizado e trabalho em equipe 

(ANTUNES; VIVALDINI, 2018). 

A colaboração e o compartilhamento de conhecimento foram identificados na 

pesquisa, pois os agentes inseridos na CS estão operando sobre um modo de 

produção orientado por colaboradores do SENAR, da EMATER, da ACRIPAR, da 

SEBRAE, do Governo de Rondônia, entre outros, permitindo que os piscicultores 

tenham acessos às melhores práticas de produção de peixes. 
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A coesão expressa a força das ligações da rede. Redes coesas são aquelas que 

possuem laços relativamente fortes. Laços fracos significam redes pouco coesas 

(ZAMPIERI, 2013). Os laços relacionais mostraram-se extremamente fortes, quando 

todos agentes da CS da Piscicultura no Vale do Jamari-RO padronizaram as 

respostas para os consumidores finais diante do compartilhamento de notícias, em 

redes sociais, sobre a Síndrome de Haff, a doença da urina preta. Sem esse 

alinhamento, não seria possível amenizar os impactos dessa fake news. 

Outro ponto que reforça o nível de coesão está na quantidade de pescado 

produzido pelos piscicultores que não é descartado após a despesca, demonstrando 

que todo os peixes retirados dos tanques são comercializados e consumidos pelos 

demais agentes da CS. A falta da coesão refletiria no efeito chicote da demanda e 

causaria prejuízos aos piscicultores. Essa noção de demanda decorre das 

informações e conhecimentos do funcionamento da CS. Portanto, as cadeias coesas 

permitem informações refinadas, conhecimento tácito, controle social e reciprocidade 

(ZAMPIERI, 2013). 

A coesão é também um fator crítico para monetização. Para o desempenho 

financeiro aumentar, é necessária a colaboração da organização, dos clientes 

imediatos e dos fornecedores imediatos (CARNOVALE, ROGERS & YENIYRT, 2019). 

Um exemplo do reflexo da coesão nos aspectos financeiros é o Festival Nacional do 

Tambaqui da Amazônia, que ocorreu em 2021 e comercializou 34.050 bandas de 

tambaqui em todas as cidades do estado de Rondônia e em pelo menos uma cidade 

de cada Unidade Federativa do Brasil, gerando uma alta taxa de comercialização de 

produtos da CS, além de permitir a ampliação do mercado consumidor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O modelo de processos de negócios proposto por Lambert permite uma 

compreensão mais completa e detalhada da Cadeia de Suprimentos da Piscicultura 

no Vale do Jamari-RO, tendo em vista as interações nela existentes. Ao verificar a 

Gestão Colaborativa na CS, observou-se o aprofundamento de alguns aspectos 

necessários para estudar a referida cadeia. 

A pesquisa permitiu compreender melhor a CS da Piscicultura no Vale do 

Jamari-RO e identificar seus pontos fortes e as fragilidades que podem prejudicar toda 

a CS. Em razão do período pandêmico, a pesquisa sofreu limitações, como a 

possibilidade de visitas in loco, para compreender melhor toda a CS. No entanto, a 

CS permaneceu em pleno funcionamento durante esse período, embora limitado, em 

razão das medidas sanitárias adotadas no combate a COVID-19, que impossibilitaram 

visitas in loco. 

Contatou-se que os agentes estão unindo esforços, para consolidar a CS. 

Embora a produção tenha reduzido nos últimos anos, impactando financeiramente a 

CS, os agentes estão trabalhando de forma colaborativa, em especial, no Festival 

Nacional do Tambaqui da Amazônia, para a consolidar a piscicultura regional, e 

consequentemente, beneficiar a CS do Vale do Jamari. Considerando os resultados 

apresentados nesta pesquisa, foi possível concluir que existe uma gestão colaborativa 

nesta Cadeia. 

As contribuições práticas deste trabalho estão na necessidade rever as 

questões da gestão de retorno ou da logística reversa no caso de produtos com alta 

perecibilidade, de modo que se torna inexistente esse processo em CS como a da 

piscicultura. Podem-se identificar as fragilidades, como a questão da demanda, cuja 

solução exige maior interação da CS. Para haver maior coesão, fazem-se necessárias 

tomadas de decisão mais compartilhadas. 

Quanto às contribuições teóricas, o referencial estudado prevê oito processos 

de negócios em uma CS, que permite compreender o fluxo dos produtos e a 

participação dos agentes, exigindo diversos procedimentos burocráticos, para existir 

transparência no processo produtivo.  

No entanto, as peculiaridades da CS da piscicultura, principalmente a 

perecibilidade, permitiram maior compreensão sobre esses processos de negócios 
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quando envolve produtos perecíveis, exigindo um olhar diferenciando para certas 

Cadeias de Suprimento. Assim, os processos de fluxo de produção e de serviço ao 

cliente, após a despesca, tornam-se praticamente improváveis de acontecer, como 

ocorre na gestão de retornos. 

Uma questão que merece ser estudada é a interação entre a CS da piscicultura 

do Vale do Jamari e a CS da pecuária. Essa última tem um papel muito importante 

para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia, havendo muitos 

agentes em comum nas duas cadeias. O agente que está em mais de CS pode estar 

gastando maiores esforços com uma CS em detrimento da outra. Por isso a 

necessidade de outros estudos, para compreender ainda mais a CS da piscicultura. 
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APÊNDICE A - Protocolo de Pesquisa 

 

ATIVIDADE AÇÃO  

Levantamento de 
informações e dados 

secundários 

Pesquisas em sites, artigos, livros, dissertações e tese 

Contatos e entrevistas 
com agentes da CS 

Cooperativas Compreender as contribuições para CS 

Casas Agropecuárias Compreender as contribuições para CS 

Fábricas de Ração Compreender as contribuições para CS 

Fábricas de Gelo Compreender as contribuições para CS 

Frigoríficos Descrever os Processos de beneficiamento do pescado 

Produtores de Alevinos Compreender as contribuições para CS 

Produtores de Pescado Descrever os processos de comercialização e engorda do 
pescado 

Clientes Percepção dos Clientes sobre os produtos consumidos 

Supermercado Descrever os processos de comercialização do pescado 

Organização das 
informações coletadas 

com as entrevistas 

Seleção dos conteúdos e informações geradas pelas entrevistas 

Compreensão das 
informações coletadas 

Seleção das questões relacionadas a informação e objetivo de pesquisa, verificando 
se necessita de novos contatos 

Contatos e entrevistas 
com agentes da CS 

Aprofundamento de algumas informações citadas por alguns agentes que são de 
competências de outros 

Compreensão das 
informações coletadas 

Seleção das questões relacionadas a informação e objetivo de pesquisa 

Tabulação das 
informações coletadas 

 

 


