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RESUMO 

 

Rondônia é o estado com maior produção de leite na atividade da bovinocultura 

leiteira da região Norte do país, e o nono no cenário nacional, se configurando como 

uma das principais atividades econômicas do estado, com 29 mil propriedades rurais 

e mais de 37 unidades industriais de beneficiamento e produção de derivados do leite. 

A CS do leite é formada por vários agentes que se inter-relacionam para que os 

produtos lácteos sejam transportados, transformados e distribuídos até seu consumo 

final. Diante da relevância econômica e social da cadeia produtiva do leite, este estudo 

utilizou como metodologia uma pesquisa qualitativa - um estudo de caso que buscou 

compreender as relações entre os agentes analisando os elementos colaborativos, 

compartilhamento de informações, planejamento conjunto, aproveitamento de 

recursos e habilidades e Cultura Colaborativa de um Laticínio do estado de Rondônia 

e os agentes de primeiro nível de sua CS. À montante da CS foram identificados os 

produtores rurais, empresas de transporte, indústria de embalagens e indústria de 

fermento como agentes de primeiro nível; e à jusante, os supermercados, atacadistas 

de produtos alimentícios e a indústria de soro em pó. O estudo identificou que o 

compartilhamento de informações é o elemento colaborativo mais evidenciado nas 

relações entre o Laticínio e seus clientes e fornecedores, que inexiste o elemento 

planejamento conjunto entre o Laticínio e qualquer um dos agentes. O aproveitamento 

de recursos e habilidades ocorre entre Laticínio e Produtores Rurais, porém não de 

forma recíproca, e entre Laticínio e Indústria de Soro em pó. A cultura colaborativa 

está presente somente na relação da Empresa-foco com o cliente Atacadista de 

produtos alimentícios e a Indústria de Soro em pó. E no contexto da CS do Laticínio 

localizado no estado de Rondônia a Colaboração é um processo ainda incipiente e 

inconsciente. 

 

Palavras-chave: Laticínio, Cadeia de Suprimentos, Colaboração, Rondônia, 

Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento de 

Recursos e Cultura Colaborativa. 
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ABSTRACT 

 

Rondônia is the state with the largest milk production in the dairy sector in the 

North of the country, and ninth in the national scenario, configuring itself as one of the 

main economic activities in the state, with 29 thousand rural properties and more than 

37 industrial processing units and production of dairy products. Several interrelated 

agents transport, process and distribute dairy products until their final consumption. 

This study used a qualitative research methodology, a case study that sought to 

understand the relationships between agents, analyzing the collaborative elements, 

information sharing, joint planning, use of resources and Collaborative Culture of a 

dairy industry in the state of Rondônia and the first level agents in its SC. Upstream of 

the SC, rural producers, transport companies, the packaging industry and the yeast 

industry were identified as first-level agents. Downstream, supermarkets, food product 

wholesalers and the whey powder industry. The study identified that the sharing of 

information is the most evident collaborative element in the relationship between the 

Dairy industry and its customers and suppliers, that there is no joint planning element 

between the dairy industry and any of the agents. The use of resources and skills 

occurs between Dairy and Rural Producers, but not reciprocally, and between Dairy 

and Whey Powder Industry. The collaborative culture is only present in the relationship 

between the Dairy Company and the Food Products Wholesaler and the Serum 

Powder Industry. In the context of Dairy industry SC located in the state of Rondônia, 

Collaboration is still an incipient and unconscious process. 

 

Keywords: Dairy industry, Supply Chain, Collaboration, Rondônia, Information 

Sharing, Joint Planning, Use of Resources and Collaborative Culture.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço da tecnologia, o aumento da capacidade e a rapidez de resposta do 

cliente têm modificado o mercado, tornando-o mais competitivo e exigindo dos 

gestores a capacidade de desenvolver estratégias que agreguem valor ao cliente. Não 

somente sob os aspectos internos de cada organização, mas também na busca por 

maior eficiência, considerando a performance conjunta com clientes e fornecedores. 

Para alcançar o nível de eficiência desejado são necessários esforços colaborativos 

e integrativos entre esses agentes que compõem a Cadeia de Suprimentos (SOOSAY 

e HYLAND, 2015). 

A Colaboração tem sido um tópico amplamente pesquisado academicamente, 

por ser um importante fator da manutenção da competitividade da CS, levando as 

empresas a alcançarem melhor desempenho individual e coletivo. A Colaboração está 

presente nas relações entre agentes de uma CS que compartilham informações 

críticas, tomam decisões em conjunto, possuem alto nível de comprometimento e 

confiança e são capazes de compartilhar não só benefícios, mas riscos e custos entre 

si (SOOSAY e HYLAND, 2015).  

Na produção primária no campo, de onde provém a maior parte da matéria-

prima das CS, a Colaboração pode ser amplamente aplicável. Em se tratando de 

produtos de alta perecibilidade como o leite, um dos grandes desafios é garantir que 

produtos da agricultura e pecuária – produzidos por produtores rurais ou fabricantes 

de alimentos – cheguem em perfeitas condições até o consumidor final. Neste 

contexto, trabalhar de forma colaborativa para que o tempo e o modo de fornecimento 

sejam mais eficientes é crucial (DU, LEUNG e ZHANG, 2009).  

O leite cru possui expressivo consumo em todo o território nacional. No entanto, 

por ser altamente perecível e transportado a granel sua comercialização se restringe 

a menores distâncias, diferentemente do leite em pó e outros derivados. O mercado 

do leite in natura compreende o consumo de todos os seus derivados por ser sua 

principal matéria-prima. A maior parcela da produção do leite cru se destina aos 

laticínios do estado, para ser transformado em produtos como requeijão, manteiga, 

queijos, leite em pó etc. As indústrias de laticínios operam abaixo de sua capacidade 

produtiva total, não tendo matéria-prima suficiente para atender a demanda dos 
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produtos derivados, o que gera perda de eficiência, especialmente durante o período 

de seca. A postura relacional entre produtores rurais e laticínios é pouco cooperativa, 

repleta de incertezas e individualizada (EMBRAPA, 2020). 

Ademais, o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de leite, ainda é 

deficitário em sua balança comercial de leite e derivados, tendo importado mais de 2 

bilhões de dólares de produtos lácteos no período de 2016 a 2019, quase 500 milhões 

de dólares por ano (CILEITE, 2020).  

O estado de Rondônia, situado na região Norte do Brasil e na região da 

Amazônia Legal, faz divisa com a Bolívia e os estados de Mato Grosso e Acre. 

Segundo o Relatório do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Rondônia é o terceiro estado com maior PIB da região Norte e o sétimo estado 

da federação em produção de leite, tendo produzido 1.128.597 (um milhão, cento e 

vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete) litros de leite no ano de 2019 (IBGE, 

2019). 

A cadeia produtiva do leite em Rondônia corresponde a 15% (quinze por cento) 

de seu Produto Interno Bruto. A atividade leiteira está presente em 100% dos 

municípios do território rondoniense e tem apresentado proeminentes resultados em 

termos de produção em litros no estado, segundo dados apontados pela EMBRAPA 

(ANUÁRIO LEITE, 2020). Na composição de rebanho, Rondônia conta com 1,6 milhão 

de bovinos, sendo 47% (quarenta e sete por cento) desse total destinados à atividade 

leiteira (IDARON, 2019).  

Sua economia, pouco industrializada, se baseia em atividades primárias, sendo 

o extrativismo vegetal e a agropecuária, tanto de corte quanto de leite, suas principais 

bases econômicas. A pecuária, majoritariamente extensiva, iniciou-se no estado em 

meados dos anos 1970, com a chegada de imigrantes de outros estados. 

Posteriormente, a atividade leiteira conseguiu espaço e se difundiu no território 

rondoniense. 

Diante da conjuntura do estado rondoniense, a cadeia de suprimentos do leite 

figura com expressiva relevância. Tendo isso em vista este estudo se propõe a 

analisar a existência de fatores colaborativos, entre os quais Compartilhamento de 

Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento de Recursos e Habilidades e 

Cultura Colaborativa entre os agentes de primeiro nível da cadeia de suprimentos (CS) 
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de um laticínio situado no estado de Rondônia, partindo do pressuposto de que as 

relações entre os agentes que a compõem influenciam na organização e no 

sincronismo das operações, resultando na eficiência e eficácia da atividade leiteira a 

partir da colaboração em sua CS.  

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Rondônia possui destaque na produção de leite em relação aos demais estados 

da região Norte, sendo uma atividade presente em 100% dos municípios do estado, 

ocupando e provendo renda para milhares de famílias situados no campo e 

apresentando desafios relacionais a serem superados entre os agentes que compõem 

sua CS. Nesse sentido, este estudo questiona: 

Como os elementos colaborativos Compartilhamento de Informações, 

Planejamento Conjunto, Aproveitamento de Recursos e Cultura Colaborativa são 

percebidos na relação entre um Laticínio do estado de Rondônia e seus agentes de 

primeiro nível na CS? 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Analisar o Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, 

Aproveitamento de Recursos e Cultura Colaborativa de um Laticínio do estado de 

Rondônia e os agentes de primeiro nível de sua CS. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Entender na literatura os fatores colaborativos que influenciam na gestão da 

CS. 

2. Apresentar os elementos colaborativos Compartilhamento de Informações, 

Planejamento Conjunto, Aproveitamento de Recursos e Cultura Colaborativa; 

3. Analisar e descrever a CS do laticínio. 

4. Analisar a relação dos agentes da CS com foco nos elementos colaborativos 

Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento 
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de Recursos e Cultura Colaborativa. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 

Rondônia, apesar de pouco industrializado, é o nono estado da federação que 

mais produz leite (IBGE, 2019). A atividade agropecuária é constituída 

majoritariamente pela ocupação do trabalho familiar (SEBRAE, 2015), ocupando 1/3 

(um terço) das propriedades rurais (RONDÔNIA, 2018), configurando-se assim como 

uma relevante atividade não só para o estado, como para a região amazônica. 

A cadeia do leite em Rondônia possui aspectos complexos por envolver 

diversos atores, desde a atividade agropecuária, passando pela industrialização, 

distribuição e comercialização dos produtos lácteos (EMBRAPA, 2020).  Vários 

estudos foram desenvolvidos em relação a aspectos internos de produção, 

produtividade e efetividade da cadeia. Souza e Herreros (2009) apresentaram um 

estudo sobre identificação dos atores da cadeia produtiva do leite em Rondônia, 

reforçando a necessidade de aumentar a competitividade da cadeia tanto sob 

aspectos internos como externos. No entanto, existe uma lacuna teórica de estudos 

aplicados neste campo empírico que busque análises sobre literaturas voltadas à 

Cadeia de Suprimentos no ambiente do agronegócio especificamente voltados aos 

elementos colaborativos Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, 

Aproveitamento de Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa. Vale destacar que 

não foram encontrados estudos que abordassem os elementos colaborativos 

propostos por este estudo (compartilhamento de informações, planejamento conjunto, 

aproveitamento de recursos e habilidades e cultura colaborativa) no campo empírico 

do agronegócio. 

Pressupõe-se que a CS pode alcançar melhor desempenho por meio da 

Gestão Colaborativa. Por sua vez, este modelo de gestão caracteriza-se por requisitos 

e fatores inerentes à relação existente entre as empresas. Alguns desses requisitos, 

fundamentais para que haja processo colaborativo na CS, são o fortalecimento do 

relacionamento, a aproximação operacional e a construção de compromisso e 

cooperação dos agentes da CS. Como requisitos complementares temos a cultura 

colaborativa, o fluxo livre para informações e comunicação e decisões baseadas na 
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parceria e no compromisso. Enfim, para que haja colaboração na CS deve haver um 

alto nível de confiança e troca de informações entre os agentes que a compõem 

(VIVALDINI, SOUZA e PIRES, 2015). 

Quanto aos agentes que compõem a CS de lácteos em Rondônia, mais 

especificamente sobre produtores rurais e laticínios, a EMBRAPA (2020) aponta 

desafios quanto à sua postura, sendo uma relação pouco cooperativa, repleta de 

incertezas e individualizadas. Portanto, este estudo contribui para a literatura a 

respeito da Colaboração na CS, os elementos colaborativos, como o 

Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento de 

Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa, e para a aplicação prática de 

profissionais, entidades e organizações que estão envolvidos direta ou indiretamente 

com a atividade leiteira no estado de Rondônia. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo aborda os conceitos fundamentais deste estudo: Cadeia de 

Suprimentos e Gestão Colaborativa. 

 

5.1  Cadeia de Suprimentos 

 

Cada sistema de transformação de bens é constituído por atividades que se 

iniciam desde a fonte da matéria-prima, sua transformação em produto intermediário 

ou acabado, até sua distribuição ao consumidor final. Esse processo de transformação 

é executado por uma rede de agentes que desenvolvem sua função de forma fluida, 

movimentando produtos, serviços, valores financeiros e informações entre si. A esse 

grupo ordenado de agentes conhecidos como fornecedores, distribuidores, varejistas 

e clientes, combinado com o conjunto de atividades despendidas para a 

transformação de um bem, advém o conceito de Cadeia de Suprimentos (PIRES, 

2007). 

Ballou (2006) reforça que Cadeia de Suprimentos compreende todo o fluxo de 

informações e materiais, a montante e a jusante, inerente à transformação de 

mercadorias desde a extração da matéria-prima até sua entrega ao usuário final. De 

forma simplificada, trata-se de atividades repetidas por diferentes agentes 

empresariais para que matérias-primas sejam convertidas em produtos acabados. O 

gerenciamento da cadeia de suprimentos diz respeito à organização estratégica e 

tática de negócios de forma individual, expandindo para seus fornecedores e clientes, 

com o intuito de aperfeiçoar no longo prazo o desempenho individual e de toda a CS, 

buscando vantagem competitiva e maior lucratividade.  

Gerar sintonia entre os agentes da CS no intuito de aumentar a competitividade 

é desafiador. A intenção é poder ofertar maior valor ao cliente por meio da aplicação 

assertiva dos recursos disponíveis através da gestão da cadeia de suprimentos. 

Geralmente, uma empresa faz parte de mais de uma cadeia de suprimentos. No 

entanto, estrategicamente analisando, é indicado que se tenha foco em manter um 

relacionamento mais próximo com clientes e fornecedores-chave, e não com todos os 

entes da CS (BATALHA, 2013). 
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 Na jornada pela busca por melhor desempenho operacional e desenvolvimento 

estratégico, eclodiu o conceito de gestão da cadeia de suprimentos, impulsionada pela 

necessidade de se gerir variáveis de produção, tempo de entrega, qualidade e 

sistemas logísticos cada vez mais velozes, passando a serem gerenciáveis por meio 

de tecnologias nascentes na era da informação. As estratégias do negócio passam a 

transbordar suas fronteiras internas, o relacionamento entre clientes e fornecedores 

passa a ser peça chave na conquista conjunta de diferenciais competitivos. E a 

percepção da geração de valor a partir da integração e colaboração na cadeia de 

suprimentos se torna mais evidente (BOWERSOX et al., 2014). 

A gestão de forma integrada da CS tem como objetivo principal a redução do 

custo total do processo, tendo a colaboração e a extensão empresarial como 

relevantes perspectivas. A extensão empresarial diz respeito à expansão da visão 

estratégica para além dos processos internos de cada empresa, considerando que o 

compartilhamento de informações e o planejamento conjunto reduzem trabalhos 

redundantes que não agregam valor. A extensão empresarial também diz respeito à 

colaboração e cooperação como sendo fatores que aumentam a competitividade no 

mercado (BOWERSOX et al., 2014). 

 

5.2  Gestão Colaborativa 

 

Stank, Keller e Daugherty (2001) definem Colaboração como um conjunto de 

decisões tomadas por agentes interdependentes, que têm o compromisso de 

trabalharem juntos em prol de objetivos comuns, envolvendo compartilhamento de 

recursos e responsabilidade coletiva nos resultados. 

Para Hardy, Phillips e Lawrence (2003), Colaboração é uma relação 

cooperativa que ocorre entre organizações, é negociada em um processo de 

comunicação contínua e não depende de mecanismos de controle de mercado. Ela 

facilita a aquisição de recursos e habilidades que não se possui internamente e 

provoca tanto a troca de conhecimentos pré-existentes como a criação de novos 

conhecimentos. 

O estudo de Popovska, Riis e Boer (2003) apresenta o diálogo, o aprendizado 

e o trabalho em equipe como três constantes da Colaboração, e reforça que ter uma 
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visão compartilhada dos objetivos é essencial para iniciar o processo de colaboração, 

proporcionando o diálogo e a criação de novas ideias.   

Hargrove (2004) ratifica que Colaboração é o trabalho conjunto em prol de um 

objetivo comum maior que o individual, em que há aproveitamento mútuo de talentos 

e habilidades entre parceiros.  É a inspiração proveniente do enquadramento de 

objetivos e problemas, diferentes visões e perspectivas e a definição de metas 

coletivas.  

Desenvolvendo um outro ponto de vista relativo à Colaboração na Cadeia de 

Suprimentos (CCS), Barratt (2004) apresenta a perspectiva de que a Colaboração 

existe interna e externamente nas empresas. Para ele, é preciso trabalhá-la de forma 

simultânea dentro e fora das empresas (interna e externamente), como um processo 

que necessita evoluir continuamente, transitando no âmbito operacional, tático e 

estratégico para que de fato ocorra a colaboração e ela seja eficiente e sustentável. 

Os aspectos internos trazidos pelo autor são: o planejamento, a coordenação e o 

compartilhamento de informações que se encontram dentro ou entre os 

departamentos da empresa. Já a colaboração externa é composta pelo 

desenvolvimento de relações interinstitucionais mais próximas, processos de 

integração e compartilhamento de informações entre os agentes de determinada CS. 

Esses fatores serão aprofundados na próxima seção deste trabalho. 

Min et al. (2005) apresentam o conceito de Colaboração como sendo um 

processo de duas ou mais empresas compartilharem a responsabilidade de trocar 

entre si planejamentos comuns, sua execução e informações de indicadores de 

performance. Envolve processos de integração dentro e fora dos limites individuais de 

cada empresa e só acontece de fato quando se somam esforços em sua direção. Os 

autores ainda argumentam que a colaboração pode ser definida como uma cultura 

empresarial de trabalho em conjunto com outras empresas da mesma CS, em que 

todas primam pelo relacionamento e parceria, com objetivos comuns que tragam 

benefício a todos os parceiros.  

Du, Leung e Zhang (2009) alegam que a utilização da abordagem 

Planejamento, Previsão e Reposição Colaborativos (CPFR) para integração entre 

compradores e vendedores colabora para a redução de perdas, riscos e custos. 

Também dizem que a utilização de tecnologias avançadas no CPFR promove 
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melhorias na gestão de compras em CS agrícolas. Por outro lado, Oliveira e Cohen 

(2010) argumentam que para o desenvolvimento da colaboração na CS não é 

imprescindível a utilização de ferramentas de tecnologia. 

Empresas com objetivos similares tendem a se aproximar e formar um grupo, 

muitas vezes inicialmente liderado por uma empresa que iniciará o processo formal 

da Colaboração. Esse processo pode ocorrer tanto entre fornecedores, clientes, 

distribuidores e clientes finais. (RAMANATHAN, GUNASEKARAN E SUBRAMANIAN, 

2011). 

Existem muitas relações que ocorrem entre agentes de uma mesma CS. No 

entanto, nem todas estão relacionadas à colaboração. Soosay e Hyland (2015) 

apresentam a diferença entre o conceito de coordenação, que seriam as regras 

básicas em que empresas parceiras trabalham em conjunto, e a colaboração. Os 

autores elucidam que a coordenação é indispensável para que haja colaboração, 

porém, colaborar na CS vai além, incluindo compromissos de longo prazo e sistemas 

de planejamento evidentemente integrados, os quais, por sua vez, culminam na 

interdependência entre os agentes, com desenvolvimento de objetivos e processos de 

governança comuns. 

Na Cadeia de Suprimentos, a Gestão da Colaboração é um tema amplamente 

discutido desde a década de 1990. Corresponde à forma estruturada de se alcançar 

melhores resultados na CS, por meio de parcerias empresariais entre fornecedores e 

clientes, perpassando pela integração de processos operacionais e gerenciais e, do 

mesmo modo, pela cooperação e colaboração entre os agentes da cadeia. Obtém-se 

através desses elementos vantagens competitivas sustentáveis, seja reduzindo 

custos globais e/ou individuais, seja minimizando o volume total de recursos 

empregados para se alcançar níveis maiores de satisfação de clientes (VITORINO 

FILHO et al., 2016). 

Soosay e Hyland (2015) reforçam a importância de buscar uma maior 

compreensão da interface entre estratégias de colaboração, capacidades e 

relacionamentos, juntamente com os vários elementos para distinguir se de fato é 

colaboração ou se são apenas esforços conjuntos entre empresas firmando parcerias. 

O desenvolvimento da GCCS requer esforços substanciais das organizações. 

Vivaldini (2017) considera que o desafio da implementação está ligado aos 
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divergentes interesses e à visão egocêntrica sobre os ganhos da colaboração, já que 

a relação de gestores que estão à frente das empresas que formam a CS é que geram 

a colaboração.  

O autor apresenta os pontos que interferem na GC, sob a ótica de que existem 

alguns fatores que dificultam ou contribuem minimamente (chamados de 

Complicadores), e os fatores positivos em desenvolver a colaboração na CS 

(chamados de Influenciadores). Por exemplo, o desenvolvimento de competências 

como flexibilidade e resiliência nos negócios corroboram para o refinamento do ciclo 

de aprendizado e são considerados fatores influenciadores da CCS. Todavia, a 

ocultação e atraso de informação, falta de planejamento e desequilíbrio relacional 

entre clientes-fornecedores são fatores complicadores no processo de aplicação deste 

modelo de gestão.  

 

3.1.1 Identificação dos elementos colaborativos 

 

Apresentaremos, a seguir, as diversas características da Colaboração e de sua 

gestão no contexto da CS que podem ser encaradas como fatores colaborativos e, 

consequentemente, evidenciam a existência da Colaboração entre agentes da CS. 

Esta seção parte dos pontos de vista dos estudos de Barratt (2004), Min et al. (2005) 

e a evolução da temática a partir de estudos mais recentes. 

A Colaboração é segmentada em vários elementos que a constituem, os quais  

são chamados de Fatores Colaborativos (FC). Barrat (2004) defende que se deve 

conhecer quais são os fatores que circundam a Colaboração para que as iniciativas 

em sua direção tenham efetivamente o sucesso desejado. Para tanto, ele organiza os 

fatores colaborativos sob três grandes grupos, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 1 - Elementos da Colaboração segundo Barratt (2004) 

 

Fonte: Adaptado de Barratt (2004). 

 

 

A Cultura Colaborativa (CC) é um dos principais elementos colaborativos de 

suporte, em que os índices de desempenho da estrutura organizacional estejam 

alinhados aos processos da CS. A CC é suportada por alguns elementos, tais como: 

confiança, reciprocidade, troca de informações e abertura da comunicação 

(BARRATT, 2004).  

- Confiança: contribui significativamente para a estabilidade de uma 

organização no longo prazo. A eficácia da CS é sustentada pelos pilares 

da confiança e compromisso, e para se obter uma visão holística de toda 

a cadeia é necessário um grau mínimo de confiança entre todos seus 

agentes. 

- Reciprocidade: os ganhos da colaboração devem ser mútuos e não 

unilaterais. Do mesmo modo, os riscos assumidos devem ser 

compartilhados entre clientes e fornecedores, assumindo uma postura 

de respeito com os parceiros. 

- Troca de informações: transparência e qualidade no fluxo de informação 

desempenham um papel importante na melhoria da atuação na CS. 

Informações transferidas de forma direta e clara, sem intermediários, 
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geram integração e desenvolvimento da CS. 

- Abertura da comunicação: para fomentar o compartilhamento de 

informações e criar um ambiente de entendimento compartilhado, é 

necessário desenvolver amplos mecanismos de interação que propiciem 

a redução de falhas na comunicação por se utilizar pontos únicos de 

contato. 

Min et al. (2005) dialogam com os conceitos apresentados por Barratt (2004) 

sob vários aspectos. Por exemplo, quando apresentam a eficiência como um fator 

colaborativo que deve conferir transparência nas relações, sendo compartilhada 

formal ou informalmente, e que pode gerar respostas rápidas na CS, facilitando que 

novos negócios sejam desenvolvidos conjuntamente entre os agentes. 

Os autores apresentam também um fator antecedente da Colaboração, o fluxo 

livre de informações e comunicação aprimorada. Reforçando que o fluxo livre de 

informações é uma “via de mão dupla” e a comunicação aprimorada é muito mais do 

que trocar informações, este fator diz respeito à forma como os agentes interagem 

entre si, comunicam-se, com reuniões mais frequentes no intuito de buscar novas 

maneiras de se aprimorarem. 

Montoya-Torres e Ortiz-Vargas (2014) defendem que o compartilhamento de 

informações pode melhorar consideravelmente o desempenho global de uma CS, em 

diferentes níveis de tomada de decisões.  

No processo de integração, suportado pela troca de informações, são utilizadas 

diversas abordagens para o desenvolvimento da gestão de colaboração na CS, a 

exemplo do CPFR, que colabora para a melhoria da relação entre clientes e 

fornecedores (Du, Leung e Zhang, 2009). Além disso, há várias ferramentas da 

tecnologia da informação que amplificam a qualidade e confiabilidade no 

compartilhamento da informação entre os agentes da CS. 

No estudo de Han e Prajogo (2017), os autores analisam a integração de 

informações entre parceiros da CS sob dois aspectos: um focado em fatores 

relacionais (FR), como confiança, comprometimento e relacionamentos de longo 

prazo; e um segundo aspecto, focado em fatores técnicos (FT) relacionados à 

Tecnologia da Informação, e-business e prontidão tecnológica. Os autores defendem 

que os fatores relacionais são mais eficazes na melhoria da integração externa e que 
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os aspectos FR e FT são independentes entre si. 

Ainda sobre a CC, Kumar e Banerjee (2014) advogam que o vínculo relacional 

presente na CC gera esforços capazes de resistir às forças contrárias à colaboração 

e, à medida em que os relacionamentos se tornam mais fortes, eficazes e produtivos, 

a performance na CS é direta e/ou indiretamente aprimorada. A CC forma ambientes 

positivamente construtivos, com forte vínculo relacional a partir da abertura na 

comunicação, do compartilhamento de conhecimento, habilidades, riscos e ganhos; a 

partir da confiança, compromisso, lealdade entre os agentes da CS e o aprendizado 

conjunto das organizações.  

Como ilustrado na Figura 1, Barratt (2004) discorre que só se gera efetividade 

na Colaboração quando alguns elementos-chave aparecem, sendo estes: 

desenvolvimento de atividades funcionais, alinhamento de processos, decisões 

compartilhadas e desenvolvimento de indicadores em conjunto.  

- Desenvolvimento das atividades funcionais: ocorre dentro e entre as 

empresas. Realizar o alinhamento das atividades e o fluxo da 

informação são de grande valia para o desenvolvimento de confiança 

entre parceiros colaboradores. 

- Alinhamento de processos: está ligado ao apoio em todos os níveis 

hierárquicos, contando com o apoio da alta gerência, que reduzirá 

incongruências subsequentes.  

- Decisões compartilhadas: baseiam a previsão de demandas e produção, 

que no longo prazo evitam grandes oscilações reduzindo desgastes 

desnecessários entre fornecedores e clientes. 

- Desenvolvimento de indicadores em conjunto: mensuração do 

desempenho da CS e não só de uma empresa, propiciando a melhoria 

da performance da CS como um todo. 

 

O alinhamento interno é um dos fatores apresentados por Min et al. (2005) 

como um antecedente da Colaboração e que pode criar um processo contínuo de 

melhorias que pautam a configuração da colaboração entre seus parceiros. Mapear 

processos pode ajudar a definir o que deve ser feito internamente e o que é necessário 

fazer com um parceiro externo. 
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Min et al. (2005) ratifica o conceito de desenvolvimento de indicadores em 

conjunto ao apresentar a medição de desempenho conjunta como um fator da 

colaboração que afere os ganhos e esforços de cada agente da CS. Os autores 

defendem que a prova do sucesso da colaboração só é possível se este puder ser 

medido e monitorado. 

No fechamento dos três grandes grupos da Colaboração apresentados por 

Barratt (2004), o autor apresenta uma terceira esfera do processo colaborativo 

fundamental para sua sustentabilidade, os Elementos Estratégicos: O 

comprometimento de recursos, a tecnologia, o negócio da empresa, o suporte 

intraorganizacional e o foco na empresa.  

 

- Tecnologia: Corresponde a toda ferramenta de TI disponível, que 

contribua para a troca de informações em tempos mais próximos do real, 

por mais simples que se apresentem. Entretanto, a busca incessante em 

buscar a Colaboração por meio da tecnologia se configura como uma 

barreira e não como fator que a propicia. 

- Negócio da Empresa: é de extrema importância para construir o apoio e 

compromisso da alta administração para os negócios da empresa. 

- O suporte intraorganizacional pode ser dado por apoio de gestão inicial 

(na alta gestão da empresa) e em suporte a outras áreas 

organizacionais, sendo fator determinante do grau de alinhamento do 

processo e, consequentemente, do nível de sucesso da implementação 

da Colaboração. 

- Foco na empresa: ter o foco na CS e compreender que os esforços 

relacionados à colaboração não são despesas desnecessárias. 

- Comprometimento de recursos: nos estágios iniciais pode haver a 

necessidade de dispor e conceder recursos para que de fato ocorra a 

colaboração, bem como em iniciativas de prazos mais longos à medida 

em que a Colaboração é paulatinamente implementada.  

 

A Colaboração necessita de investimentos financeiros ou não-financeiros para 

se sustentar. Investimentos como tempo, treinamentos, atualização das tecnologias, 
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incluindo a dedicação da alta gerência. Sem suporte, comprometimento interno 

suficiente, a colaboração não progride. Além disso, o Aproveitamento de Recursos e 

Habilidades entre os agentes da cadeia é necessário e contribui para o crescimento 

mútuo, disponibilizando sua base de recursos e habilidades (MIN et al., 2005). 

O compartilhamento/aproveitamento de recursos, tais como tecnologia, 

maquinário, conhecimento, informações e dados privados complementa a execução 

de operações necessárias ao atendimento da demanda, contribuindo para o alcance 

de eficiência, eficácia da produção, distribuição e logística reversa na CS (KUMAR e 

BANERJEE, 2014). 

Min et al. (2005) apresentaram, a partir de um estudo empírico, uma estrutura 

conceitual sob 3 aspectos: Antecedentes, Colaboração e Consequência. A Figura 2 

ilustra o formato que os autores conferiram à CCS. 

Figura 2 - Elementos colaborativos segundo Min et al. (2005) 

 

Fonte: Adaptado de Min. Et al. (2005). 

 

Objetivo estratégico bem definido é um dos fatores que antecedem a 
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Colaboração, pois contribui para o desenvolvimento do relacionamento colaborativo e 

conduz as interações para o mesmo caminho. Conhecer bem seus objetivos 

estratégicos facilita, à empresa, traçar a rota a seguir e alcançar melhorias entre as 

empresas (MIN et al., 2005). 

Da mesma forma, a Orientação para o relacionamento se faz necessária para 

a construção de interações de longo prazo, comprometimento e confiança mútua. A 

confiança entre parceiros deve ser conquistada. Ser orientado ao relacionamento 

implica demonstrar fidelidade, agir de forma colaborativa e não oportunista (MIN et al., 

2005). 

Já a formalização concretiza o processo de colaboração, diz respeito à 

determinação de regras, responsabilidades, definição de indicadores em conjunto, 

padronização de tecnologias da informação, definição de metas e objetivos 

colaborativos (MIN et al., 2005). 

O estudo de Han e Prajogo (2017) apresenta o conceito de Integração de 

Informações na CS (IICS) como sendo a capacidade de adquirir e compartilhar 

informações ao longo da CS e sobre sua influência na performance. Os autores 

consideram os aspectos de relacionamento na CS (confiança, comprometimento e 

relacionamentos de longo prazo) e a tecnologia na CS (tecnologia da informação, e-

business e prontidão tecnológica) como antecedentes da IICS e que, juntas, 

suportam-na, o que por sua vez melhora o desempenho da CS.  

O planejamento conjunto é dependente e se inicia a partir do compartilhamento 

de informações para se definir e priorizar objetivos, alinhar operações e capacidades 

de produção (MIN et al., 2005). A correta execução do planejamento conjunto melhora 

a performance da CS, reduzindo o lead time, custos e indisponibilidade de produtos 

no mercado. Os autores ratificam que o planejamento conjunto está relacionado à 

necessidade de materiais, compras, orçamento e ao sincronismo das decisões com 

objetivo de preparar produtos e serviços em conformidade com o que é demandado 

(KUMAR e BANERJEE, 2014). 

A resolução de problemas, além de aproximar os parceiros, gera soluções mais 

amplamente aplicáveis e pode desenvolver processos inovadores de ideias (MIN et 

al., 2005). KUMAR e Banerjee (2014) apresentam a resolução de problemas e a 

medição de desempenho como uma só dimensão da Colaboração, em que os agentes 
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solucionam problemas conjuntamente e medem o desempenho alcançado. A 

resolução de problemas permeia questões de desentendimento entre parceiros, falhas 

técnicas, conflitos rotineiros de negócio e desastres inesperados. Resolver problemas 

conjuntamente pode desenvolver soluções satisfatórias para ambos os agentes e, por 

conseguinte, aumentar as consequências da Colaboração (Min et al., 2005). 

Cada elemento colaborativo está associado a algumas atividades-chave da 

colaboração, ilustradas na figura a seguir. 

 
 
Figura 3 - Atividades-chave da colaboração 

 

Fonte: Adaptado de Min et al. (2005, p. 248). 

 

As consequências provenientes da Colaboração ocorrem paulatinamente. Em 

sua grande maioria, ficam evidentes no longo prazo, sendo seus benefícios 

suficientemente atrativos e justificáveis. São elas: eficiência, eficácia, rentabilidade, 

reforço e expansão do relacionamento.  

A eficiência está relacionada à melhor aplicação dos recursos, redução de 

custos, redução do tempo de entrega, níveis de estoques menores e simplificação de 

processos. A eficácia é relativa ao alcance dos objetivos traçados, tais como aumento 

do Market share, aumento de vendas, desenvolvimento de novos produtos e melhoria 

do atendimento ao cliente. A rentabilidade se torna consequência da colaboração 

quando se tem como resultado um mix de produtos e novas ideias com maior 

rentabilidade.  Além de gerar a expansão e reforço das relações explorando ao 

máximo o potencial de gerar benefícios mútuos, esse efeito ocorre quando há 

satisfação dos agentes quanto ao relacionamento entre eles desenvolvido (MIN et al., 

2005). 
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Ramanathan, Gunasekaran e Subramanian (2011) propuseram uma estrutura 

conceitual de medição do desempenho da Colaboração na CS de duas empresas em 

diferentes estágios de Colaboração e classificaram os fatores colaborativos em dois 

grupos: Motivadores Funcionais e Potencializadores. Três são os motivadores 

funcionais: Objetivos comuns (operacional e financeiro) e os Processos da CS 

(Planejamento, previsão, produção, reposição e retorno). E os fatores 

potencializadores são: decisão conjunta, tecnologia e compartilhamento de incentivos. 

Para o estágio inicial de colaboração são medidos somente os motivadores funcionais. 

Já para agentes em nível avançado de Colaboração, além dos motivadores 

funcionais, também são mensurados os fatores potencializadores. 
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6 ANÁLISE DA REVISÃO LITERÁRIA 

 

Apresentados os diversos conceitos sobre GCCS desenvolvidos por diferentes 

autores, é possível elencar alguns elementos que se destacam: compartilhamento de 

informações, planejamento conjunto, confiança, aproveitamento de recursos. Esses 

pontos, quando alinhados entre as empresas, podem servir de base para a eficiência 

nas relações e, consequentemente, melhorar a performance da CS. 

A GC possui atividades práticas que evidenciam sua existência na CS. 

Características quanto à sua estrutura, podendo ser interna, quando a empresa realiza 

internamente ações de planejamento, define uma coordenação e compartilha 

informações entre as unidades, organizando-se de modo a se preparar para a 

colaboração externa; e externamente, quando há nas relações entre fornecedor-

cliente, iniciativas de aproximação, com processos claros que integram as partes e 

compartilham informações (Barratt, 2004). Para fins deste trabalho serão 

aprofundados os elementos da colaboração externa. 

No estudo de Barratt (2004) em: Elementos Estratégicos, Colaboração e 

Elementos Colaborativos; e no estudo de Min et al. (2005) em: Antecedentes, 

Colaboração e Consequência. Os dois estudos trazem à luz, quando evidenciados, a 

existência da colaboração entre os agentes da CS.   

Para que de fato a colaboração proveja benefícios reais aos agentes da CS, é 

necessária a aplicação de esforços efetivos em sua direção. Sua composição traz 

elementos culturais e comportamentais que devem ser identificados e efetivamente 

geridos. Barratt (2004) defende que para alcançar as mudanças esperadas é 

indispensável a existência de elementos-chave, tais como desenvolvimento das 

atividades funcionais, alinhamento de processos, decisões compartilhadas e 

desenvolvimento de indicadores em conjunto. Esta compreensão é primordial para a 

sustentabilidade da colaboração entre fornecedores e clientes envolvidos.  

Os autores concluem que os três principais fatores que mais contribuem para 

a Colaboração e que, juntos, facilitam outras dimensões do relacionamento na CS, 

são: Planejamento Conjunto para a Execução do Cronograma, Compartilhamento de 

Recursos Operacionais e a Cultura Colaborativa.  

Os elementos da colaboração são classificados de formas variadas pelos 
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diversos autores. Considerando o desenvolvimento teórico, e como um mecanismo 

metodológico para não dispersar na pesquisa de campo, este estudo se restringe a 

analisar os elementos colaborativos abaixo pela sua importância teórica e frequência 

em que são discutidos e estão presentes nos estudos levantados na revisão da 

literatura. 

 
Quadro 1- Incidência dos elementos colaborativos na literatura 

Elementos 

Colaborativos 

Autores DEFINIÇÃO/CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

Compartilhamento 

de informações 

Barratt (2004); 

Min et. al. (2005); 

Du, Leung e Zhang 

(2009) 

Ramanathan, 

Gunasekaran e 

Subramanian (2011) 

Montoya-Torres e Ortiz-

Vargas (2014) 

Bowersox et al. (2014) 

Han e Prajogo (2017) 

 

Geram integração e desenvolvimento 

da CS, quando transferidas de forma 

direta e clara. Confere transparência 

nas relações; pode gerar respostas 

rápidas na CS. Aumenta a 

confiabilidade, bem como o uso 

adequado de dados, a precisão das 

previsões entre os membros da CS. A 

qualidade da informação agrega mais 

valor ao processo de previsão. A 

precisão aprimorada das previsões 

será um indicador da troca efetiva de 

informações. 

 

 

 

Planejamento 

conjunto 

Barratt (2004); 

Min et. al (2005); 

Ramanathan, 

Gunasekaran e 

Subramanian (2011) 

Bowersox et al. (2014) 

Kumar e Banerjee 

(2014). 

Inicia-se a partir do compartilhamento 

de informações para se definir e 

priorizar objetivos, alinhar operações 

e capacidades de produção. Está 

relacionado à necessidade de 

materiais, compras, orçamento e ao 

sincronismo das decisões com 

objetivo de preparar produtos e 

serviços em conformidade com o que 

é demandado. 
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Aproveitamento 

de recursos e 

habilidades  

 

Hardy, Phillips e 

Lawrence (2003), 

Hargrove (2004) 

Barratt, (2004); 

Min et al. (2005); 

Zhaojun e Prajogo 

(2017); 

Hudnurkar, Jakhar e 

Rathod (2014); 

Kumar e Banerjee 

(2014). 

Refere-se ao processo de aproveitar 

ativos e investir em recursos e ativos 

com parceiros da CS. Disponibilizar 

entre os agentes da cadeia sua base 

de recursos e habilidades é 

necessário e contribui para o 

crescimento mútuo. Recursos são 

ativos ou insumos. Podem ser 

tangíveis (plantas, equipamentos, 

tecnologias) ou intangíveis 

(reputação, conhecimento e 

relacionamento). 

 

Cultura 

Colaborativa (CC) 

Barratt, (2004); 

Han e Prajogo (2017) 

Kumar e Banerjee 

(2014) 

Vivaldini, Souza e Pires 

(2015) 

É um dos principais elementos 

colaborativos de suporte, em que os 

índices de desempenho da estrutura 

organizacional estejam alinhados aos 

processos da CS. É suportada pela 

confiança, reciprocidade, troca de 

informações e abertura da 

comunicação. Forma ambientes 

positivamente construtivos, com forte 

vínculo relacional, a partir da 

confiança, compromisso, lealdade 

entre os agentes da CS e o 

aprendizado conjunto das 

organizações. 

Fonte: Autora 

 

A importância desses fatores se dá, em primeiro nível, pela frequência com que 

aparecem na literatura, mesmo em termos correlatos. Quanto ao Planejamento 

Conjunto somou-se ainda fatores como Objetivos Comuns e Definição de Metas 

Conjuntas. A Cultura Colaborativa foi incluída por ser o principal elemento colaborativo 
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de suporte e por suas características serem amplamente discutidas no âmbito da 

colaboração, tais como, confiança, comprometimento e reciprocidade. 

  Complementar à justificativa da importância desses fatores, o estudo de 

Kumar e Banerjee (2014) identifica a ordem de contribuição de fatores para o nível 

geral da Colaboração, tais como: Planejamento Conjunto para a Execução do 

Cronograma, Planejamento Conjunto para aumentar a participação no mercado, 

Compartilhamento de Informações com base no mercado, Compartilhamento de 

Recursos Operacionais, Resolução Conjunta de problemas e medição de 

desempenho e a Cultura Colaborativa. 
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7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Por desenvolver um estudo empírico classificando um conjunto de fatores da 

literatura a serem investigados e por conduzir uma pesquisa de campo por meio de 

um estudo de caso único direcionado à cadeia de suprimentos de um laticínio no 

estado de Rondônia, esta pesquisa pode ser vista como um estudo de natureza 

aplicada, qualitativa e exploratória (GIL, 1991). Para YIN (2015), estudo de caso é um 

curso de verificação empírica que busca compreender fenômenos contemporâneos e 

complexos da sociedade, permitindo que o pesquisador foque em um caso específico 

e possa analisá-lo pautado na realidade e de forma profunda. 

Conforme ilustrado na Figura 4, a pesquisa foi organizada de forma que uma 

revisão bibliográfica amparada nas teorias de CS e Gestão Colaborativa foi 

primeiramente conduzida. Gil (2010) explana que a pesquisa bibliográfica se utiliza de 

livros e artigos científicos desenvolvidos e publicados por outros autores. Neste 

estudo, a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir do levantamento de artigos 

científicos nacionais e internacionais utilizando-se do portal periódico da CAPES 

(principalmente a base de dados Scopus e Web-of-Science). 

Com o embasamento construído e com foco definido do que se pretende 

pesquisar, a coleta de dados se deu em primeiro nível através de pesquisa 

documental, levantando-se documentos públicos, de instituições governamentais, não 

tratados cientificamente, com informações originais. Em segundo nível foram 

levantados documentos secundários com informações sobre o campo de estudo, tais 

como relatórios, anuários, campanhas com dados estatísticos, históricos e outros 

materiais (LAKATOS e MARCONI, 2003). 

 

7.1 Organização da pesquisa 

 

O caso estudado foi a CS de uma indústria de laticínios localizada no estado 

de Rondônia, que possibilitou a investigação e observação da aplicação dos 

elementos colaborativos propostos. A estrutura da pesquisa é apresentada na Figura 

4. 
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Figura 4 - Estruturação da pesquisa 

 

Fonte: Autora. 

 

A revisão da literatura explorou a teoria sobre CS, Gestão Colaborativa e os 

elementos colaborativos, destacando-se os quatro elementos colaborativos. O estudo 

de caso mapeou a CS, descrevendo o Laticínio, os agentes a montante e a jusante e 

analisou a relação entre os agentes para comparar os elementos colaborativos com a 

teoria.  

Para investigar a CCS empiricamente os quatro elementos colaborativos 

compartilhamento de informações, planejamento conjunto, aproveitamento de 

recursos e Cultura Colaborativa, este estudo se aprofundou na relação da empresa 

foco e seus agentes de primeiro nível por estarem num nível maior de proximidade e 

dentro da área de articulação dela. 

 

7.2 Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas 

com representantes da empresa foco e representantes de cada agente de primeiro 

nível, tendo sido todas as entrevistas gravadas. O questionário foi construído a partir 

da revisão da literatura, identificando as características de cada elemento 
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colaborativo, apresentadas no Quadro 1, e transformando-o em perguntas abertas 

que permitissem identificar sua presença ou ausência na relação entre os agentes. 

Durante as entrevistas e pesquisa documental foi realizado o mapeamento da CS e a 

identificação dos agentes que a compõem. No passo seguinte, foi realizada a análise 

cruzada dos discursos dos entrevistados, a discussão dos resultados, as 

considerações finais e a finalização da pesquisa proposta. 

O questionário foi submetido a um pré-teste junto a um profissional que atua na 

gestão de um projeto estadual da cadeia do leite em Rondônia no dia 10 de junho de 

2021. As questões não sofreram alterações relevantes, tendo este profissional 

informado que as questões estavam claras e coerentes. Foi criado um roteiro de 

entrevista, o que permitiu desenvolver um padrão com todos os entrevistados, tendo 

sofrido algumas alterações à medida em que novas informações foram surgindo nas 

primeiras entrevistas. O quadro a seguir apresenta os entrevistados, função e os 

pontos para os quais contribuíram com a pesquisa.  

 

Quadro 2 - Lista de entrevistados e suas contribuições 

ENTREVISTADO EMPRESA POSIÇÃO 
Data da entrevista/ 
duração 

Formato 

E1 Laticínio 
Proprietário/ 
Presidente 

05 de Julho de 
2021/ 
1h 15min 

On-line 
(via Google 
Meet) 

E2 Laticínio 
Consultor de 
campo 

12 de junho de 
2021/ 
1h 29min 

Presencial 
(gravador 
de voz) 

E3 
Propriedade 
rural 01 

Proprietário 
19 de junho de 2021 
1h 05min 

Presencial 
(gravador 
de voz) 

E4 
Propriedade 
rural 02 

Proprietário 
27 de set. de 2021 
55 min 

Ligação de 
voz  

E5 
Propriedade 
rural 03 

Proprietário 
02 de out. de 2021 
42 min 

On-line 
(via ligação 
Whatsapp) 

E6 
Propriedade 
rural 04 

Proprietária 
02 de out. de 2021 
40 min 

On-line 
(via ligação 
Whatsapp) 

E7 
Empresa de 
transporte 01 

Motorista 
Proprietário 

20 de out. de 2021 
22 min 

Presencial 
(gravador 
de voz) 
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E8 
Empresa de 
transporte 02 

Motorista 
Proprietário 

20 de out. de 2021 
19 min 

Presencial 
(gravador 
de voz) 

E9 

Indústria de 
Soro em pó 

Sócio 
Administrador 20 de out. 

1h 39min 

Presencial 
(gravador 
de voz) 

Laticínio  
Diretor 
Administrativo 

E10 
Atacadista de 
produtos 
alimentícios 

Gerente 
Administrativo 

27 de out. 
32 min 

Ligação de 
voz 

E11 Supermercado 
Gerente de 
compras 

03 de nov. 
17 min. 

Ligação de 
voz 

E12 
Indústria de 
Embalagens 

Vendedor 
12 de nov.  
16 min 

Ligação de 
voz 

E13 
Indústria de 
fermento 

Vendedor 
12 de nov. 
12 min 

Ligação de 
voz 

Fonte: Autora 

 

Ao todo foram realizadas 13 entrevistas com 13 sujeitos distintos (Quadro 2), 

conduzidas de tal forma que cada agente da CS apresentasse informações sobre 

fatores colaborativos entre sua empresa e a empresa foco, com exceção dos 

entrevistados que representam o Laticínio. O sujeito E9 apresenta dupla 

representatividade, hora representando o Laticínio, hora representando a Indústria de 

Soro em Pó. Foram aplicados o questionário (APÊNDICE A), questionário 

(APÊNDICE B), identificando primeiramente a relação Indústria de Soro em pó – 

Laticínio e sua recíproca. Posteriormente, foi entrevistado quanto à relação Laticínio 

– Supermercados, Atacadista de Produtos Alimentícios, Indústria de embalagens e 

Indústria de fermento.  

Essa dicotomia existe, pois, o Laticínio e a Indústria de Soro em Pó pertencem 

e são administradas pelo mesmo grupo, tendo E1 sido entrevistado quanto à relação 

com os produtores rurais e E9 entrevistado sobre a relação com os demais agentes, 

dadas suas atribuições e atividades na indústria de Laticínios. Ademais, E9 é um dos 

sucessores de E1 e, diante dos acontecimentos extraordinários desta pesquisa, esta 

foi a melhor forma encontrada para que se analisassem todos os aspectos da CS e 

seu relacionamento com todos os seus agentes. Na Figura 5 são apresentadas as 

contribuições de cada sujeito entrevistado nesta pesquisa. 
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Figura 5 – Relação na CS de cada entrevistado 

 

Fonte: Autora. 

 

O critério de escolha e seleção dos entrevistados se deu de forma aleatória a 

partir da lista de contatos fornecida pelos dirigentes da empresa foco E1 e E9, com 

nome, telefone e e-mail de representantes das empresas de transporte, 

supermercado, atacadista de alimentos, indústria de embalagens e indústria de 

fermento. Já o critério de seleção dos produtores rurais entrevistados foi o de buscar 

fornecedores com diferentes características, como: tempo e intervalo de fornecimento, 

tempo na atividade leiteira e produtividade média distintas. Desta forma, a seleção foi 

realizada de maneira intencional, com o intuito de ampliar os resultados da 

investigação e o conhecimento do fenômeno estudado. 

Nos apêndices A e B encontram-se as versões finais dos roteiros de entrevista 

utilizados. Os nomes das empresas estudadas foram omitidos, bem como os das 

pessoas entrevistadas neste trabalho, por uma questão de preservação de suas 

identidades e por solicitação. 

A análise do conteúdo das entrevistas foi feita por meio da técnica de análise 

de conteúdo. Primeiramente, a pré- análise, consistindo na organização dos dados, 

escolha dos relatos e documentos que foram analisados. Posteriormente, o material 

foi ordenado, classificado e codificado por temas (análise temática). O processo foi 

finalizado com a interpretação dos resultados por sínteses e inferências (BARDIN, 

2008). As questões do questionário foram desenvolvidas a partir de temas, sendo 

estes os elementos colaborativos: Compartilhamento de Informações, Planejamento 
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Conjunto, Aproveitamento de Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa, 

descritos no Quadro 1. 

Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas utilizando-

se a ferramenta Microsoft Office Word. O conteúdo foi sintetizado e organizado em 

grupos, seguindo sua categoria de análise (elementos colaborativos). A síntese dos 

discursos e a organização em quadros associando-os a cada questão possibilitou a 

análise dos resultados sobre a existência ou não de determinado elemento 

colaborativo sob a perspectiva do entrevistado.  

A partir dos quadros foi realizada a análise cruzada dos discursos entre os 

representantes do laticínio e entre os demais sujeitos entrevistados, e no cruzamento 

dos discursos frente a documentos primários e secundários, que reforçaram o 

conteúdo dos discursos. Foi possível observar as diferenças e semelhanças entre os 

discursos.  
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8 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo é apresentada a contextualização da cadeia produtiva do leite 

no estado de Rondônia: a descrição da CS, da indústria de laticínios, cada agente da 

CS e as operações e as relações entre eles. Todas as informações foram obtidas a 

partir da pesquisa de campo, análise de conteúdo das entrevistas, análise de 

documentos secundários e primários, tais como relatórios, notícias, anuários, 

documentos fiscais e cadernos de gestão dos produtores. 

 

8.1  Contextualização da cadeia produtiva do leite no estado de Rondônia 

 

A cadeia do leite rondoniense é formada por aproximadamente 29 mil 

propriedades rurais, em sua maioria de base familiar, sendo o patriarca o proprietário, 

tendo pouca predominância de seus sucessores na atividade. Essas propriedades são 

caracterizadas pelo baixo nível tecnológico e baixo volume de produção. Sua 

produtividade média é de 5 (cinco) litros de leite por dia por vaca e mais da metade 

dos estabelecimentos rurais do estado produzem até 50 (cinquenta) litros de leite por 

dia. Com esse volume baixo de produção, muitos dos produtores não dispõem de 

tanque próprio de resfriamento, lançando mão de tanques coletivos. A utilização de 

tanques coletivos, além de dificultar a rastreabilidade do produto, ainda compromete 

a qualidade da matéria-prima a ser destinada à indústria de transformação 

(EMBRAPA, 2021). 

O estado possui 37 (trinta e sete) indústrias lácteas instaladas, segundo o 

Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF, 2019), 

que recebem o leite in natura fornecido pelas propriedades rurais, que o transformam 

em produtos lácteos de maior valor agregado. A maior parte dos estabelecimentos 

rurais com SIE (Serviço de Inspeção Estadual) e SIM (Serviço de Inspeção Municipal) 

são agroindústrias familiares (EMBRAPA, 2021). 

O volume de leite produzido no campo não é suficiente para atender a demanda 

das indústrias instaladas no estado. Dentro do cenário da CS de lácteos no estado 

existe a informalidade na comercialização do produto leite, que consiste na 

comercialização do leite cru sem o atendimento dos padrões normativos estabelecidos 
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pelos órgãos reguladores. O mercado informal é sustentado pela demanda das 

famílias que consideram o produto de boa qualidade, ignorando as regras e padrões 

sanitários estabelecidos. E pelo fato de os pequenos produtores não se adaptarem às 

mudanças relacionadas à gestão, qualidade e sanidade demandadas pela indústria 

láctea, acabam por comercializar o leite cru clandestinamente de forma direta às 

famílias (BRANDÃO, SILVA e BREITENBACH, 2015). 

Quando apresentada de forma ampla, a CS é composta por vários agentes, 

iniciando pelas indústrias e distribuidores de medicamentos e alimentação animal que 

fornecem insumos para a produção de leite pelas propriedades rurais, que por sua 

vez, são fornecedoras de leite in natura para a indústria de beneficiamento, 

denominadas Laticínios, que transformam o leite em derivados, tais como manteiga, 

requeijão, queijo, leite em pó e etc. Esses produtos são distribuídos por redes 

atacadistas ou diretamente no varejo pelos supermercados até chegar à casa das 

famílias. Existe ainda um agente entre os produtores rurais e os Laticínios: as 

empresas de refrigeração, responsáveis pela coleta e refrigeração do leite até a 

entrega aos Laticínios. Os agentes da CS são descritos no subitem a seguir. 

 

8.2  Descrição da CS e seus agentes 

 

A identificação da CS se deu principalmente através das informações extraídas 

e analisadas durante as entrevistas semiestruturadas, além de documentos como 

instruções normativas, notícias e e-books. 

Para fins deste trabalho, consideramos como empresa foco da CS uma 

indústria de laticínios localizada no interior do estado de Rondônia. À montante da CS 

foram identificados em primeiro nível as empresas de transporte que fazem a coleta 

do leite da propriedade rural até à indústria, os fornecedores da principal matéria-prima 

utilizada e as propriedades rurais que desenvolvem a atividade da pecuária leiteira, 

além das indústrias de embalagens e indústrias de fermento.  

Apesar do foco deste estudo estar relacionado aos agentes de primeiro nível, 

o estudo da CS se estendeu até os fornecedores dos produtores rurais para melhor 

compreensão dessa fatia da CS, pouco explorada academicamente. Portanto, como 

fornecedores das propriedades e agentes de segundo nível foram identificados três 



42 
 

 

 

 

principais: os técnicos de campo, que fazem o acompanhamento do desenvolvimento 

da atividade leiteira, atribuindo gestão e assistência técnica para que as propriedades 

alcancem melhores resultados; as empresas de tanque de refrigeração, responsáveis 

pelo fornecimento e manutenção de tanques de resfriamento que mantêm o leite na 

temperatura adequada até que seja transportado para sua industrialização; e, por fim, 

as casas agropecuárias, que fornecem produtos do dia a dia da manutenção da 

propriedade. 

  À jusante da CS estão os supermercados, que adquirem mais itens do mix de 

produtos da indústria, porém com menor representatividade do faturamento total da 

empresa foco; o Atacadista de Produtos Alimentícios, que também é sócio do laticínio 

e principal comprador do queijo muçarela, e que o revende no estado de São Paulo; 

a indústria de soro em pó, que pertence à família proprietária do laticínio e transforma 

o subproduto soro em uma matéria-prima amplamente utilizada na indústria 

alimentícia, que por sua vez comercializa seus produtos aos supermercados e a outros 

players do varejo alimentício. O queijo muçarela também é comercializado a 

supermercados, mas principalmente a restaurantes e lanchonetes, que assim como 

os supermercados, ofertam produtos ao consumidor final. 

A Figura 6 ilustra a CS do laticínio e nas seções subsequentes são 

apresentados com mais detalhes cada um dos agentes identificados, bem como as 

operações e relações entre os agentes da CS. 

 
Figura 6 - Cadeia de Suprimentos estudada 

 

Fonte: Autora. 
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O leite cru é produzido nas propriedades rurais através do manejo do gado 

leiteiro e permanece nos tanques de refrigeração por dois dias. Os insumos para essa 

produção são adquiridos nas Casas Agropecuárias, e os serviços de assistência 

técnica e gerencial para o desenvolvimento sustentável da atividade são adquiridos 

por meio dos Técnicos de Campo. 

Na sequência, o leite cru é captado pelas Empresas de Transporte e destinado 

ao Laticínio para produção de seus derivados. Para a produção de queijo muçarela e 

queijo coalho é utilizado fermento fornecido pela Indústria de Fermento. Todos os 

produtos têm embalagens específicas que são adquiridas de indústrias de outros 

estados. 

O maior volume de queijo muçarela produzido é absorvido pelo Atacadista de 

Produtos Alimentícios localizado na cidade de São Paulo, que revende a 

supermercados e redes de lanchonetes e restaurantes. Os demais produtos e uma 

fração do volume de queijo muçarela são comercializados diretamente a 

supermercados do estado de Rondônia e Acre. 

O soro produzido pelas unidades do Laticínio, antes encarado como resíduo de 

produção, é destinado a uma outra indústria do grupo dedicada a produzir somente 

soro em pó, atendendo a indústrias de alimentos do mercado brasileiro. Estas, por sua 

vez, fornecem  os produtos industrializados aos supermercados, até que por fim todos 

os produtos lácteos produzidos nesta CS cheguem até às famílias para seu consumo. 

 

8.1.1 A indústria de laticínios 

 

Fundada há 30 anos, a empresa chegou a contar com quatro unidades 

industriais em cidades distintas. Juntas, somavam a capacidade de processar 250 mil 

litros de leite por dia. No entanto, algumas alterações de mercado ocasionadas por 

exigências de legislação levaram a empresa a fechar duas unidades fabris, mantendo 

atualmente duas unidades industriais com mix distintos de produtos, que somam uma 

capacidade total de processamento de 120 mil litros de leite/dia, mas que atua, em 

média, com capacidade ociosa de 40%, por desabastecimento de leite como matéria-

prima.  

No ano de 2005, com a aprovação da Instrução Normativa nº 51 (IN 51), do 
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Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), tornou-se obrigatória a 

refrigeração do leite na propriedade rural e no transporte até o Laticínio. Essa 

exigência causou certa alteração na dinâmica de captação de leite do mercado, que, 

via de regra, não dispunha de tecnologia de refrigeração e limitava o transporte em 

longas distâncias. Dessa forma, era comum a estratégia das indústrias de instalarem 

unidades próximas às regiões em que se captava maior volume de leite. Com a 

implementação de tanques de refrigeração nas propriedades e caminhões tanques 

refrigerados a estratégia perdeu seu sentido, uma vez que o leite poderia ser 

transportado por longas distâncias, intensificando inclusive a concorrência entre 

Laticínios em fidelizar fornecedores e garantir maior abastecimento de leite cru. Esta 

foi a principal razão do fechamento das duas unidades industriais, como relatou o 

sujeito E2 em entrevista. 

A unidade industrial número 1 produz queijo muçarela, queijo prato, manteiga 

e soro e tem capacidade de processar 100 mil litros de leite por dia. A unidade 

industrial número 2 atualmente ativa produz leite pasteurizado (UHT), queijo 

provolone, doce de leite, requeijão cremoso, iogurte e bebida láctea, e tem capacidade 

de processar até 20 mil litros de leite/dia.  

Todos os derivados produzidos na unidade industrial número 2 somados à 

manteiga e uma pequena parcela de queijo prato e muçarela são comercializados 

dentro de estado de Rondônia a supermercados varejistas de cidades como Pimenta 

Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Jaru, Porto Velho, e também para Rio Branco, 

no estado do Acre. Já o queijo muçarela e uma pequena parcela do requeijão cremoso 

são comercializados no estado de São Paulo a um atacadista de produtos 

alimentícios, do qual o proprietário é também sócio do Laticínio, distribuindo este 

produto, em sua maioria, às pizzarias.  

O queijo muçarela é o carro-chefe e o produto responsável por gerar a maior 

parte do faturamento bruto da empresa, compreendendo cerca de 68% da produção 

total. O quadro a seguir apresenta as quantidades de produtos processados em 

percentual. 
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Tabela 1 - Relação de mix de produtos lácteos produzidos pelo Laticínio 

Mix de produtos lácteos industrializados pelo Laticínio 

Queijo Muçarela 

Queijo Prato 

Queijo Provolone 

Doce de Leite 

Requeijão Tradicional 

Queijo Coalho 

Leite empacotado 

Bebida láctea 

Requeijão 

Iogurte 

Manteiga 

Soro do leite 

Fonte: Autora. 

 

 

8.1.2 Produtores rurais 

 

O produtor rural, homem ou família que reside em uma propriedade rural, é 

responsável pelas operações de ordenha do leite da vaca, armazenado em pequenos 

tanques de resfriamento com capacidade entre 500 e 2000 litros, que são 

transportados a cada dois dias até a indústria por meio de caminhões-tanque 

refrigerados.  

Os fornecedores da matéria-prima leite cru são produtores rurais da agricultura 

familiar localizados em sua maioria na região da Zona da Mata e região Central do 

estado de Rondônia. As propriedades são carentes de tecnologia, utilizando em sua 

maioria ordenha manual e não mecanizada, apesar de muitos terem o 

acompanhamento de técnico veterinário ou zootecnista por parte da EMATER 

(Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Rondônia), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e até mesmo de técnicos 

disponibilizados pelo próprio Laticínio. O gado leiteiro é, em média, pouco 

especializado e apresenta baixa produtividade média. 

A mão-de-obra nas propriedades rurais da bovinocultura leiteira é formada pela 
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própria família do produtor, em que esposa, marido e filhos se dedicam todos os dias 

da semana, iniciando as atividades ainda antes do sol raiar. Seu trabalho consiste na 

ordenha, manejo do gado, manejo do solo, acompanhamento e manutenção da 

irrigação do pasto, dentre outras atividades de manutenção da propriedade e 

desenvolvimento da atividade rural. Algumas propriedades contam com um 

funcionário que auxilia nas atividades diárias da propriedade. 

 

8.1.3 Empresas de tanque de refrigeração 

 

De acordo com a Instrução Normativa nº 77 do MAPA (2018), o leite cru deve 

ser armazenado e refrigerado a 4ºC ou temperatura inferior. Para tanto, são utilizados 

tanques de refrigeração individuais ou coletivos. No caso dos produtores que atendem 

ao Laticínio foco desta pesquisa, os tanques são por vezes fornecidos por empresas 

especializadas nesse serviço, podendo ser mantidos integralmente pelo produtor ou 

custeados totalmente pelo Laticínio, a depender da negociação realizada. 

 

8.1.4 Empresas de transporte 

 

Este agente da cadeia é contratado pelo Laticínio para fazer o transporte do 

leite das propriedades rurais até as unidades industriais em caminhões-tanque 

refrigerados específicos para o transporte de leite. Geralmente, são motoristas de 

caminhões autônomos que prestam esse tipo de serviço. Além da captação do leite 

nos tanques de resfriamento localizados nas propriedades, esse agente tem o papel 

de realizar dois testes de qualidade – ainda no campo. São eles: temperatura e acidez, 

que são devidamente registrados em uma ficha de controle de carga. Também é 

retirada uma amostra para demais análises na indústria, para que haja rastreabilidade 

do produto. 

 

8.1.5 Técnicos de campo 

 

Os técnicos de campo são profissionais da área de medicina veterinária, 

zootecnia e engenharia agronômica. Esses agentes prestam serviços de assistência 
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técnica da propriedade, tanto da área de alimentação e saúde das vacas, irrigação e 

manejo do pasto, quanto da gestão financeira da propriedade. Podem ser contratados 

diretamente pelo produtor. Em alguns casos, são contratados pelo próprio Laticínio e 

os serviços disponibilizados de forma gratuita ao produtor, a fim de que se alcancem 

melhores resultados de produção e produtividade leiteira. 

 

8.1.6 Casas agropecuárias 

 

São empresas de varejo que comercializam variedades de produtos e insumos 

veterinários e agrícolas necessários para o manejo do pasto e do gado, utilidades para 

manutenção da propriedade e medicamentos. Estão localizadas no perímetro urbano 

das cidades, e muitas vezes em distritos próximos à zona rural. 

 

8.1.7 Indústria de Embalagens 

Os produtos finais industrializados pelo Laticínio são todos acondicionados em 

embalagens específicas, de acordo com as necessidades e normas de cada produto. 

As embalagens podem ser primárias, aquelas que entram em contato direto com o 

produto, ou secundárias, tais como caixas de papelão que são externas. Essas 

embalagens são fornecidas por indústrias de embalagens de outros estados. 

 

8.1.8 Indústria de Fermento 

 

Fermento é um insumo utilizado na produção de queijo muçarela e queijo 

coalho. Sua embalagem possui peso e volume pequenos o suficiente (50 e 100 

gramas) para que a indústria que o fabrica possa encaminhar os envelopes via correio 

postal. No caso estudado, a indústria fornecedora é uma multinacional com filial no 

Brasil. 

 

8.1.9 Supermercados 

 

À jusante da cadeia estão os supermercados, que são os principais clientes dos 

Laticínios, neste caso, localizados no estado de Rondônia e Acre. Estes agentes 



48 
 

 

 

 

compram os produtos derivados do leite produzidos pelo Laticínio, tais como: 

requeijão, leite UHT, manteiga, doce de leite, bebida láctea, queijo prato, queijo 

provolone e iogurte e, em alguns casos, o queijo muçarela fracionado em embalagens 

de 500 (quinhentos) gramas e 1 (um) quilograma. 

O poder de barganha acaba se concentrando nesse ator da cadeia, uma vez 

que esses produtos concorrem com dezenas de marcas distintas provenientes de 

cidades de dentro e fora do estado. Sem efetivas políticas públicas de proteção ao 

mercado interno, os produtos de outros estados chegam às prateleiras dos 

supermercados do estado com preço suficientemente competitivo para concorrer com 

as marcas locais. 

 

8.1.10  Atacadistas de produtos alimentícios 

 

Empresas especializadas em adquirir grandes volumes de alimentos e distribuí-

los a redes varejistas, restaurantes e lanchonetes – não só produtos lácteos, como 

toda sorte de alimentos. Esse agente da cadeia estudada situa-se no estado de São 

Paulo e adquire a maior parte do queijo muçarela produzido pelo Laticínio, fazendo 

sua distribuição ao varejo. 

O proprietário da empresa que compõe a CS é também sócio do Laticínio há 

mais de 30 anos, desde sua fundação, bem como também é sócio da indústria de soro 

em pó descrita a seguir. 

 

8.1.11  Indústria de soro de leite em pó 

 

Indústria especializada na produção de soro em pó do leite, que por sua vez se 

configura como matéria-prima utilizada amplamente na indústria alimentícia, como na 

fabricação de salsichas, carne processada, bebidas e etc. Na CS estudada, essa 

empresa pertence ao mesmo grupo do Laticínio e foi fundada como estratégia de 

diversificação de mercado e utilização do subproduto soro do leite, que outrora era 

encarado como resíduo. 
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8.1.12  Indústrias alimentícias 

 

As indústrias alimentícias componentes dessa CS são produtoras de alimentos 

que se utilizam do soro do leite em pó em seu processo de produção. Essas indústrias, 

por sua vez, têm como clientes as redes atacadistas de alimentos e as redes de 

supermercados. 

 

8.1.13  Redes de lanchonetes e restaurantes 

 

Compreendem empresas do serviço de alimentação que compram produtos de 

supermercados ou diretamente de atacadistas de alimentos. Esses restaurantes são, 

em boa parte, pizzarias e lanchonetes que utilizam grandes volumes de muçarela e 

podem fazer parte de redes de fast food e lanches em geral. 

 

8.3  Operações e relações dos agentes da cadeia 

 

A cadeia de suprimentos do leite se inicia no campo, na atividade agropecuária, 

onde o leite é extraído da vaca – operação conhecida como ordenha –, o que pode 

ocorrer de forma manual ou mecanizada. A ordenha manual, como o próprio termo 

conota, se trata da extração do leite da vaca utilizando-se as mãos do responsável, 

sendo despejado em baldes. A ordenha mecânica se utiliza de equipamentos que 

simulam a mamada do bezerro, que canaliza o leite retirado da vaca até o resfriador, 

que irá acondicionar o leite até seu transporte por meio de caminhões-tanque 

refrigerados.  

Nesta etapa do processo, o produtor rural é responsável por garantir a 

qualidade do leite, além de gerenciar todos os fatores de produção da bovinocultura 

leiteira, tais como alimentação e saúde do gado, genética, controle e irrigação do pasto 

(quando implantado na propriedade), produção de silagem (alimento para o gado a 

base de milho, muito utilizado nos períodos de seca, em que se produz menos pasto), 

manutenção de cercas, máquinas e equipamentos e a gestão financeira da 

propriedade. 

O leite ordenhado é acondicionado em tanques de resfriamento com 
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capacidade de armazenar de 500 (quinhentos) a 2000 (dois mil) litros de leite, que 

devem manter o leite à temperatura de 4ºC (quatro graus). A cada dois dias os 

caminhões-tanque chegam às propriedades rurais para realizar a captação e 

transporte do leite até o Laticínio.  O leite é captado por caminhões de motoristas 

autônomos especializados nesse serviço, sendo o Laticínio responsável por absorver 

este custo logístico. Como estratégia de fidelizar seus principais fornecedores, a 

empresa foco fornece tanques de resfriamento e subsidiam até 50% (cinquenta por 

cento) do custo de sua manutenção ao produtor rural. 

O motorista de caminhões tanque capta, transporta o leite e, também, é 

responsável por realizar duas análises de controle de qualidade: verificar se o leite 

está de fato na temperatura exigida de 4ºC (quatro graus celsius), sendo instruído a 

não receber caso esteja acima desta temperatura, e realizar o Teste de Alizarol, que 

estima de forma indireta a acidez do leite. O tanque do caminhão é refrigerado e 

possui capacidade de armazenar até 9000 (nove mil) litros de leite, divididos em três 

compartimentos internos de 3000 (três mil) litros. As informações das análises 

realizadas em campo são anotadas pelo motorista em seu relatório de carga, são 

retiradas amostras de cada tanque coletado e é informado no relatório em qual 

compartimento do caminhão tanque foi depositado, para que haja rastreabilidade do 

processo. 

O Laticínio é responsável pelo planejamento de rotas, calculando a localização 

dos fornecedores e o volume de leite produzido, otimizando o serviço de captação e 

transporte por parte dos motoristas. As estradas que dão acesso à maioria das 

propriedades não são totalmente pavimentadas e, durante o período chuvoso, ficam 

em condições precárias de trânsito. Por esse motivo, o Laticínio possui um caminhão 

próprio para atender intercorrências que possam acontecer e impossibilitar em algum 

momento o caminhão-tanque terceirizado de captar e entregar o leite em tempo hábil. 

A cada dois dias os caminhões-tanque captam o leite nas propriedades, tendo 

o Laticínio esse compromisso de arcar com os custos de transporte e o compromisso 

dessa captação periódica. Ao chegar ao Laticínio, o caminhão é higienizado e o leite, 

antes de ser descarregado, passa por novas análises – confere-se a densidade do 

leite, sua acidez e também é avaliado o teor de gordura e o CCS (quantidade de 

células somáticas). Caso o leite apresente algum desvio de qualidade segundo as 
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diretrizes do MAPA, todo o compartimento é descartado e o produtor é notificado, 

recebendo as informações e orientações para que sejam identificadas as causas e 

solucionado o problema. 

A relação entre o Laticínio e os produtores rurais é delineada pela baixa oferta 

de leite in natura por parte das propriedades rurais frente à demanda dos Laticínios, 

que processam volumes de leite abaixo de sua capacidade de produção. Se houvesse 

maior oferta da matéria-prima, seria possível intensificar a produção e vendas, pois 

além de suas unidades industriais terem capacidade de processar mais leite, o 

mercado consumidor demanda por esses produtos acabados. Segundo o proprietário 

do Laticínio, poderíamos processar muito mais litros de leite se houvesse leite 

suficiente no mercado. 

Além disso, a relação entre esses dois agentes enfrenta outra problemática: o 

preço do litro do leite pago ao produtor. Ao longo dos anos existiram algumas 

manifestações quanto ao preço do litro de leite cru pago pelos Laticínios aos 

produtores rurais. O Produtor Rural 01 afirmou que no ano de 2021 alguns produtores 

preferiram jogar o leite fora a ter que entregar para os Laticínios, em forma de protesto. 

O motivo das reivindicações está ligado ao fato de o custo efetivo do leite aumentar – 

pela flutuação do dólar e consequente aumento no preço dos insumos – e o preço do 

leite não o acompanhar proporcionalmente. 

Quanto ao preço do leite, todos os meses o Conselho Paritário de Produtores 

e Indústrias de Leite do Estado de Rondônia (CONSELEITE-RO) “divulga valores de 

referência para o leite entregue no mês anterior a serem pagos no mês corrente” 

(Rondônia, 2021). Este cálculo é feito pela Universidade Federal do Paraná por meio 

de um convênio de cooperação técnico-científica que tem sua base de cálculo 

publicada no Manual do CONSELEITE -RO, o qual, em suma, se baseia nos “preços 

e volumes de venda dos derivados lácteos pelas empresas participantes, dos custos 

de produção do leite nas propriedades rurais, dos custos de fabricação e 

comercialização dos derivados e dos rendimentos industriais”. De acordo com o 

próprio CONSELEITE- RO, o preço de referência permite ao produtor e ao Laticínio 

utilizarem-no como parâmetro em suas negociações enquanto clientes-fornecedores. 

Durante a entrevista, o sujeito E1 reforçou que o CONSELEITE busca 

informações do que de fato o Laticínio pode pagar. Não impõe preço, apenas calcula 
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um valor de referência. Buscando dados históricos dos preços pagos, poucas vezes 

os Laticínios pagaram abaixo do preço de referência – na grande maioria das vezes 

se pagou bem acima. 

De um lado, os produtores se queixam dos baixos preços praticados; de outro 

lado, os laticínios se queixam do posicionamento do produtor em relação aos 

compromissos da entrega do leite. O proprietário do Laticínio ressaltou que o Laticínio 

tem o compromisso de enviar o caminhão para coletar o leite a cada dois dias, faça 

chuva ou faça sol, mas que o produtor nem sempre tem o compromisso de entregar. 

E adiciona: “Acontece de o motorista chegar lá e o produtor ter entregado o leite a 

outro Laticínio”. Outra queixa por parte da indústria diz respeito à impossibilidade de 

receber o leite que não atende aos quesitos de qualidade e a falta de compreensão 

do produtor de que se tratam de normas e legislação específicas e não da vontade do 

Laticínio em receber o leite ou não. E1 relatou que “o produtor muitas vezes não 

entende que quando recusamos um leite de má qualidade estamos apenas seguindo 

as normas do MAPA e que é nossa obrigação notificar”. 

Tantos os pedidos de embalagem para os produtos finais quanto a compra de 

fermento são realizados através de um vendedor específico de cada empresa, sendo 

a comunicação realizada prioritariamente por e-mail. As quantidades compradas 

sofrem pouca alteração e são informadas com antecedência para que se tenha tempo 

hábil para a chegada desses produtos no estado.  

Quanto à comercialização dos produtos acabados, periodicamente são 

enviados ao Atacadista de Produtos Alimentícios relatórios de produção e estoque 

para que o mesmo possa efetivar seu pedido de queijo muçarela e o Laticínio realizar 

a entrega com prazo de 5 a 7 dias até sua sede em São Paulo, sendo o custo de frete 

de responsabilidade da indústria de laticínios. A carga de queijo muçarela pode variar 

de 18 a 24 toneladas. A distribuidora recebe e confere os produtos que chegam e 

realiza os pagamentos com prazo de 7 a 28 dias. 

A relação comercial com os supermercados se dá diretamente por meio de um 

vendedor do Laticínio, que informa as quantidades disponíveis e os preços. Os 

supermercados, por sua vez, analisam as quantidades que desejam adquirir e fecham 

os pedidos a serem entregues pela indústria. São os caminhões da indústria de soro 

em pó que fazem a captação do soro fluido na sede da indústria de laticínios, não 
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tendo apenas a empresa foco como fornecedor – outros Laticínios do estado também 

fornecem essa matéria-prima.  
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9 ANÁLISE DOS ELEMENTOS COLABORATIVOS NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS  

 

O estudo empírico foi norteado pela revisão literária e, conforme metodologia 

descrita anteriormente, buscando, através dos discursos dos sujeitos e 

aprofundamento do caso, averiguar e analisar as informações e evidências quanto 

aos fatores colaborativos elencados na revisão literária. 

Antes do início da aplicação do questionário foram levantadas informações 

sobre o histórico da empresa, o número de funcionários ou pessoas envolvidas na 

produção, a motivação e o tempo de desenvolvimento das atividades entre os 

agentes. Na finalização também foi averiguado se haveria alguma informação 

adicional que os sujeitos entrevistados julgassem pertinente de ser dita, além da 

apresentação espontânea de documentos que ratificaram informações por estes 

fornecidas. 

 

9.1 Análise das entrevistas produtores rurais e Laticínio 

 

No intuito de analisar os fatores colaborativos entre os agentes da CS 

produtores rurais e Laticínio, foram coletados dados e informações por meio de seis 

entrevistas semiestruturadas com seis sujeitos, sendo quatro produtores rurais e dois 

representantes do laticínio.  

 

Quadro 3 - Características dos sujeitos entrevistados - Laticínio x Produtores Rurais 

Entr. Agente Características 

E1 Laticínio Presidente do Laticínio desde a sua fundação.  

E2 Laticínio 
Consultor de campo do Laticínio, responsável pela 
coordenação da equipe de relacionamento com os 
produtores rurais. 

E3 Propriedade rural 01 

Fornecedor de leite cru do Laticínio há 7 anos, mesmo 
tempo de atividade leiteira. Possui 15 vacas em 
lactação/produção. Média de produtividade de 16 
litros/vaca/dia.  

E4 Propriedade rural 02 
Fornecedor de leite cru do Laticínio há 30 anos. 
Possui 15 vacas em lactação/produção. Média de 
produtividade de 10 litros/vaca/dia. 

E5 Propriedade rural 03 
Fornecedor de leite cru do Laticínio há 25 anos. 
Possui aproximadamente 25 vacas em 
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lactação/produção. Média de produtividade de 10,25 
litros/vaca/dia. 

E6 Propriedade rural 04 
Fornecedor de leite cru do Laticínio há 2 anos. Possui 
13 vacas em lactação/produção. Média de 
produtividade de 5 litros/vaca/dia. 

Fonte: Autora. 

 

Para melhor compreensão do processo de análise, as informações são 

apresentadas em um quadro para cada sujeito entrevistado de acordo com os fatores 

colaborativos investigados, contendo a resposta sintetizada e, em alguns casos, 

trechos ipisis litteris de cada sujeito.  

 

● Compartilhamento de informações 

Os sujeitos foram indagados sobre a existência de formas de compartilhamento 

de informações entre os agentes, frequência, forma e conteúdo. 

 

Quadro 4 - Dados sobre Compartilhamento de Informações entre Laticínio - Produtores Rurais - 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 

Sim. Através: dos dados coletados pelos motoristas/empresas de transporte 
quanto à qualidade e produção do leite cru; dos 3 funcionários (denominados 
homens de campo) que fazem contato direto e constante com o produtor, 
resolvendo problemas identificados e buscando novos fornecedores que 
eventualmente estejam insatisfeitos com seu atual cliente/Laticínio; do Projeto 
Mais Leite, em que cerca de 20 produtores recebem assistência técnica e o 
técnico de campo coleta informações e gera relatórios. 
Nós fazemos a rota baseada na capacidade dos tanques e a média de 
produção que a gente tem controlada. 

E2 

Sim. Através da interação dos técnicos de campo com o produtor, os relatórios 
redigidos e a comunicação prévia sobre eventuais problemas que o Laticínio 
possa alertar ou ajudar, a assistência técnica gera informações gerenciais da 
propriedade, da qualidade do leite entregue, do manejo nutricional, e sobre 
volumes de produção da propriedade.  

E3 
Sim. Os técnicos de campo, por meio do serviço de assistência técnica, coletam 
informações de produção e gestão. Os motoristas coletam informações de 
produção e qualidade ao fazer testes e realizar anotações. 

E4 
Sim. Por meio dos relatórios do técnico de campo, que uma vez ao mês vai até 
a propriedade passar orientações e coletar dados de produção. 

E5 Sim. Os relatórios do técnico que passam pro Laticínio. 

E6 
Sim. Os testes de qualidade feitos pelo motorista do caminhão, a quantidade 
produzida.  

Fonte: Autora. 
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 Ao perguntar a respeito do fluxo de informações entre produtor-Laticínio, foi 

identificado que informações de produção, produtividade e outros detalhes sobre a 

atividade dos produtores são acessados pelo Laticínio, principalmente aqueles que 

recebem assistência técnica pelos técnicos de campo, que realizam relatórios 

mensais os quais ficam sob domínio do Laticínio, porém sem tratamento posterior 

dessas informações. Informações básicas sobre acidez e temperatura e volume de 

produção são entregues ao Laticínio a cada coleta realizada pelos motoristas 

(empresas de transportes). Essas informações são recebidas e processadas pelo 

departamento de qualidade, bem como as informações dos demais testes de 

qualidade realizados através das amostras coletadas. Os volumes de produção de 

cada produtor servem de subsídio para o planejamento das rotas. As informações de 

qualidade do leite, além de atender a legislação vigente, são utilizadas como 

indicadores, que são tratados pela indústria de laticínios de forma direta com os 

produtores, por meio de seus funcionários denominados pelo E1 como “Homens de 

campo”.   

Não foi identificado qualquer tipo de informação do Laticínio que seja 

compartilhada junto ao produtor – o fluxo da informação é sempre do produtor para o 

Laticínio. 

 

● Planejamento conjunto 

 

Quadro 5 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio - Produtores Rurais - Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 
Não. Não são realizados planejamentos em conjunto de 
ambas as partes. 

E2 
Não. O planejamento interno da própria indústria de 
laticínios acontece informalmente. 

E3 Não há realização de planejamento de ambas as partes. 

E4 Não há realização de planejamento de ambas as partes. 

E5 

Não. Somente o técnico de campo que participa do 
planejamento da propriedade. 
Todo ano eu faço planejamento, com ajuda do técnico, por 
exemplo, aumentar área de piquete, ordenhadeira 
mecânica. 

E6 Não há realização de planejamento de ambas as partes. 
Fonte: Autora. 

Quanto ao Planejamento conjunto, apenas o produtor E5 apresentou 
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evidências em seu discurso sobre a existência desse fator colaborativo, explicitando 

que o técnico de campo que o atende pelo Programa Mais Leite participa e o orienta 

quanto ao planejamento anual de sua propriedade, porém focado no aumento da 

produção, produtividade, melhoria da qualidade e resultados financeiros do produtor 

(diretrizes do Programa Mais Leite). No entanto, a indústria de laticínios não realiza 

planejamento interno de mercado e estratégico periodicamente, apenas o 

planejamento e controle da produção baseados nos volumes já recebidos. 

Portanto, não foi identificada a realização de planejamento em conjunto entre 

estes agentes, em consonância ao que Kumar e Banerjee (2014) denominam como 

correto, que diz respeito ao sincronismo das decisões para atender a demanda da 

indústria de laticínios, que possui mais de 1000 produtores rurais como seus 

fornecedores. Mesmo no período de safra (período de chuvas em que a oferta do leite 

aumenta), o Laticínio continua operando abaixo de sua capacidade produtiva por não 

ter oferta suficiente de leite para suprir toda sua capacidade ociosa.  

 

● Aproveitamento de recursos e habilidades 

 

Quadro 6 - Dados sobre Aproveitamento de Recursos e Habilidades entre Laticínio - Produtores 
Rurais - Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 

Sim. Os tanques de resfriamento do leite na propriedade 
rural são cedidos e até 50% dos valores de manutenção 
são custeados pelo Laticínio. Assistência técnica gratuita 
fornecida pelo Laticínio através do Programa Mais Leite e 
incentivo financeiro para os produtores que aderem. 
Pagamentos de bônus pela adesão do produtor a novas 
tecnologias e por “fidelidade” ao Laticínio. 
A ideia do programa Mais Leite é sensibilizar o produtor 
para produzir mais, melhor qualidade, produtividade e 
principalmente alimentação, forma de trato. 

E2 

Sim. Assistência técnica gratuita é disponibilizada pelo 
Laticínio ao produtor, apesar da baixa aderência. Cerca 
de 80% dos tanques de resfriamento nas propriedades 
rurais são custeados pelo Laticínio, incluindo parte do 
custo de manutenção. Bonificação financeira ao produtor 
que possui ordenha mecânica, pastejo rotacionado e 
participa do Programa Mais Leite. Além de fornecer 
assistência técnica, que é conhecimento, ainda tem um 
adicional de pagamento. 
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E3 

Sim. O Laticínio oferta orientações gratuitas através da 
assistência técnica do Programa Mais Leite e paga mais 
no litro do leite para o produtor que participa. Produtores 
que produzem acima de 200 (duzentos) litros recebem 
uma bonificação no preço do leite e recebem o tanque 
resfriador com metade dos custos de manutenção e 
aluguel paga pelo Laticínio. Pagamento de R$0,02 (dois 
centavos) a mais no litro de leite por possuir ordenha 
mecanizada. Piqueteamento e pasto rotacionado, 
benefício adicional de R$ 0,04 (quatro centavos) no litro 
de leite. Pagamento de R$ 0,03 (três centavos) por litro de 
leite por atender exclusivamente o Laticínio como cliente. 
Pagamento de R$ 0,04 (quatro centavos) por litro de leite 
por participar ativamente do projeto de assistência técnica 
disponibilizado pela Empresa. Paga mais no centavo do 
leite porque a gente tem piquete. Recebo centavos a mais 
por fidelidade, por ter confiança. 

E4 
Sim. O Laticínio fornece tanques de resfriamento com 
custeio de manutenção, mas eu nunca peguei. Eu recebo 
4 centavos a mais por ter piquete no pasto. 

E5 

Sim. Para alguns produtores o Laticínio fornece resfriador, 
faz adiantamento de valores financeiros a serem 
descontados em pagamentos posteriores. O serviço de 
assistência técnica é todo pago pelo Laticínio. Se precisar 
fazer análise de solo, a empresa adianta o valor e depois 
desconta no pagamento. A gente que faz parte do projeto 
Mais leite recebe mais 4 centavos no litro de leite. E todos 
que têm ordenha (mecanizada) recebe mais 2 centavos. 

E6 
Sim. O Laticínio disponibiliza tanque de resfriamento e 
também faz adiantamentos financeiros caso o produtor 
precise e solicite. 

Fonte: Autora. 

 

O Laticínio realiza uma série de ações em que seus recursos e habilidades são 

compartilhados com o produtor rural, sejam recursos financeiros, equipamentos ou 

conhecimentos técnicos. A iniciar pela disponibilização de recursos financeiros, como 

empréstimos aos produtores para investir em inovação, qualidade e até na autonomia 

do produtor que pretende adquirir seus próprios equipamentos, como relatado pelo 

produtor E5, que precisou adquirir um tanque de resfriamento de seu vizinho e contou 

com adiantamento do valor necessário e o parcelamento do pagamento do 

empréstimo. Também são disponibilizados tanques de resfriamento custeados pela 

indústria de laticínios a produtores que alcançam produção de 200 litros de leite por 

dia e entreguem leite exclusivamente a este Laticínio.  
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Foi criada uma série de benefícios para o produtor, como a disponibilização de 

recursos financeiros em troca de alguns resultados e até mesmo fidelidade e 

fornecimento exclusivo. Os benefícios, aqui denominados de recursos financeiros, 

são: custeio de até 50% da manutenção do tanque resfriador; pagamento de R$0,02 

(dois centavos) a mais no litro de leite para produtores que possuem ordenha 

mecanizada; piqueteamento e pasto rotacionado aufere renda adicional de R$ 0,04 

(quatro centavos) no litro de leite; pagamento adicional de R$ 0,03 (três centavos) por 

litro de leite por atender exclusivamente o Laticínio como cliente, o que aparece na 

nota fiscal como “Fidelidade”.  

O principal, segundo o Produtor 01, é a disponibilização de serviços de 

assistência técnica, por meio do Programa Mais Leite, desenvolvido pela empresa 

foco e inicialmente por instituições de apoio, com orientações focadas em aumentar 

os ganhos do produtor e, consequentemente, os da indústria. Por fim, o pagamento 

de R$ 0,04 (quatro centavos) a mais por litro de leite por participar ativamente do 

projeto de assistência técnica disponibilizado pela Empresa.  

Tanto o Presidente quanto o Consultor de campo do Laticínio reforçaram que a 

motivação quanto ao compartilhamento de recursos e habilidades se fundamenta na 

necessidade de manutenção da oferta de leite e consequente atendimento da 

demanda de mercado, apesar de, adicionalmente, os investimentos no Programa Mais 

Leite comporem uma estratégia de compensação fiscal. 

Barrat (2004) discorre sobre o comprometimento de recursos nos estágios 

iniciais para que paulatinamente a colaboração se desenvolva. Neste caso, o Laticínio 

vem compartilhando equipamentos, provendo recursos há mais três décadas. Do 

outro lado, não há qualquer tipo de compartilhamento de recursos e habilidades dos 

produtores ao Laticínio. 

  

● Cultura Colaborativa 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 

Não. O Laticínio cumpre com seus compromissos quanto 
aos pagamentos em dia, supre lacunas de mercado como 
o que ocorreu durante a Pandemia, em que mesmo não 
vendendo seus produtos em decorrência do isolamento 
social, o Laticínio continuou captando o leite, mantendo 
altos estoques de produto acabado. O que a gente 
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costuma dizer é o seguinte: se o leite ficar no produtor e 
perder e eu não for buscar, eu sou o responsável, mas se 
o meu caminhão for lá e não tiver leite ele não é 
responsável pelo frete. O compromisso dele pra mim não 
existe, mas eu tenho o compromisso de ir buscar. Então 
isso é uma relação complicada. Acontece, o leite dele 
estraga lá, por problemas de falta de controle de 
qualidade e higiene, ele quer que você (o Laticínio) pegue 
o leite de qualquer jeito, mas a gente não pode pegar de 
acordo com as regras, a legislação. Se ele estiver fora de 
temperatura não posso pegar. E tudo isso é um atrito 
entre produtor e Laticínio. 

E2 

Não. A comunicação não é clara, não existe plena 
confiança do Laticínio quanto à manutenção do 
fornecimento de leite por parte do produtor. A indústria 
(Laticínio) sente e percebe a necessidade de desenvolver 
fornecedores e ter fornecedores comprometidos. Do outro 
lado você vê fornecedores isolados do processo. Eles não 
se comprometem com esse processo, esse é um tema 
sensível e difícil de ser resolvido. Nós pegamos um 
produtor com uma produtividade muito baixa, com 
problemas e desenvolvemos ele. O produtor saiu de um 
patamar de 120 litros de leite por dia e com 3 anos de 
trabalho, produtor muito disciplinado, respeitava as 
orientações técnicas, ele se desenvolveu e entendeu o 
processo. Ele foi embora para a concorrência quando 
passou a produzir 450 litros de leite/dia. [...] o que ele está 
recebendo é bem menor do que nós estamos praticando 
e ele foi por uma condição muito específica. [...] minha 
posição enquanto técnico é a seguinte: pelo menos é um 
produtor a mais no setor, desenvolvido, um dia ele pode 
voltar. 

E3 

Não. Tem produtor que, quando o preço do leite tá muito 
baixo, mata as vacas e vende pro frigorífico.Tenho 
conhecidos que forneciam pra outro Laticínio que deixou 
eles na mão, mas o Laticínio nunca deixou de buscar o 
leite deles, mesmo eles não tendo compromisso com o 
Laticínio. Mesmo na crise o Laticínio nunca deixa de vir 
pegar o leite. Mesmo quando o preço cai e já tinha um 
combinado, o combinado é mantido. Foi dentro do projeto 
com orientações do técnico que minha vida mudou. 

E4 

Não. Não avisam pra ninguém se (o preço) do leite vai 
baixar ou vai subir. Sim. A única confiança que não existe 
é no preço. Se vai baixar ou não, eles não repassam pra 
gente. No mais, existe confiança sim. A gente cumpre o 
compromisso de entregar o leite certinho do jeito que eles 
querem e eles cumprem de pagar a gente certinho, na 
data certa”. As orientações que recebi do técnico foram 
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muito úteis, eu mesmo melhorei muito na gestão das 
minhas coisas. Muito boas essas orientações que ajudam 
a administrar a propriedade. 

E5 

Comunicação clara e direta com funcionários-chave do 
Laticínio, além do técnico de campo. O Laticínio sempre 
pagou em dia, desde a década de 90, nunca atrasou um 
dia de pagamento. Só a questão do preço de baixar de 
uma vez e a gente tá contando com aquele valor e 
ninguém avisar nada. Mas isso não acontece só com esse 
Laticínio, acontece com todos. 

E6 
Confiança em que o pagamento cairá em dia, nunca 
atrasou.  

 

Nos discursos dos representantes do Laticínio e da maioria dos produtores 

rurais entrevistados é possível constatar vestígios da Cultura Colaborativa quanto às 

ações do Laticínio em relação ao produtor, não sendo a recíproca verdadeira. O fator 

preço do litro de leite pago ao produtor aparece como um ponto de falta de confiança, 

ou desconfiança do produtor em relação ao Laticínio. Há unanimidade quanto à 

questão de cumprir com os compromissos, quando os produtores relatam que a 

indústria de laticínios nunca atrasou seus pagamentos.  

Kumar e Banerjee (2014) defendem que a Cultura Colaborativa é construída 

por meio da abertura na comunicação, do compartilhamento de conhecimento, 

habilidades, riscos e ganhos. O que se pode observar é que na relação Laticínio para 

produtor conhecimentos e habilidades são compartilhados de diversas formas. Os 

produtores voltam a enfatizar neste tópico a importância da assistência técnica para o 

desenvolvimento de suas atividades. Também são trazidos à tona o compartilhamento 

do risco em relação ao mercado consumidor, que, a exemplo do período de isolamento 

social, foi absorvido pela indústria, que manteve a captação do leite e absorveu os 

custos de estoque ao não ter demanda naquele período. 

A confiança relatada nos discursos está ligada ao cumprimento irrestrito do 

compromisso do pagamento em dia, que alguns produtores relatam não ser comum a 

todos os Laticínios, e à perenidade da captação do leite pelos caminhões-tanque. Por 

outro lado, fica evidente pela fala de E1, E2 e E3 que os produtores frequentemente 

acabam não sendo leais ao Laticínio ao trocarem de cliente ao sinal de qualquer 

variação de preço, não levando em consideração os aspectos do compartilhamento 

de recursos e habilidades e cumprimento de compromissos do pagamento em dia. 
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9.2  Análise das entrevistas empresas de transporte e Laticínio 

 

Para a análise dos fatores colaborativos entre as empresas de transporte e 

Laticínio, foram coletados dados e informações por meio de três entrevistas 

semiestruturadas, sendo os entrevistados dois motoristas e um representante do 

Laticínio. 

Quadro 7 - Características entrevistados empresa de transporte x Laticínio 

Entr. Agente Características 

E1 Laticínio Presidente do Laticínio desde sua fundação. 

E7 
Empresa de 
transporte 01 

Motorista autônomo, proprietário de um caminhão-
tanque que presta serviço de coleta do leite há 26 
anos para o Laticínio. 

E8 
Empresa de 
transporte 02 

Motorista autônomo, proprietário de um caminhão-
tanque que presta serviço de coleta do leite há 14 
anos para o Laticínio. 

Fonte: Autora. 

 

● Compartilhamento de informações 

Sobre a existência e forma de compartilhamento de informações, os sujeitos 

apresentaram as seguintes evidências. 

Quadro 8- Dados sobre Compartilhamento de informações entre Laticínio – Empresas de Transporte - 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 
Não. Os motoristas é que trazem informações de produção referentes aos 
produtores. E no relatório de carga são apresentadas informações sobre o 
trajeto. 

E7 
Não. Informações apenas da rota, quando há algo além do que já foi. Se tiver 
ponte quebrada, tem que anotar também. 

E8 

Não. Nós trazemos informações dos produtores no Bloco do Produtor. Lá tem 
um bloco do produtor, que ele tem os códigos que eles lançam as quantidades 
deles e embaixo tem o procedimento nosso, que tem a régua com a quantidade 
de litros, o horário que você fez a coleta, a data e você traz a primeira via e a 
segunda fica com o produtor. 

Fonte: Autora. 

  

Não há evidências de compartilhamento de informações sobre as atividades 

das empresas de transportes e o Laticínio, exceto sobre eventuais contratempos que 

ocorram em seu trajeto definido e informações dos agentes Produtores Rurais, que 

são coletadas pelos motoristas através de um documento denominado Bloco do 

Produtor. Tais informações, que foram citadas no subitem anterior, são volume de leite 
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coletado e temperatura. 

 

● Planejamento conjunto 

Quadro 9 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio - Empresas de Transporte - Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 
Não. As rotas são geridas e planejadas pelos funcionários 
do Laticínio. 

E7 

Não faço planejamento, o planejamento de rota é definido 
pelo Laticínio e passado pra nós. Começa o mês, eles já 
fazem a rota tudo pra gente trabalhar. Aí você já tem a 
escala. Se você tem uma folga, já tá marcado. 

E8 
Não. As rotas mudam. Tem 3 rotas pra nós dois, o outro 
motorista que trabalha comigo. Trabalho 3 dias e folgo 1.  
Quem faz a rota é o patrão. 

Fonte: Autora. 

 

O único planejamento que é realizado em relação aos dois atores é o 

planejamento de rotas, que, ao que se pode inferir, não é feito de forma conjunta, mas 

apenas por funcionários da empresa foco. O planejamento conjunto deve ser 

dependente de ambos os agentes, tendo seu início no compartilhamento de 

informações (MIN et al., 2005), as quais, neste caso, se apresentam de forma 

insuficiente para se definir e priorizar objetivos e alinhar operações de forma conjunta. 

 

● Aproveitamento de recursos e habilidades 

Quadro 10 - Dados sobre Aproveitamento de Recursos e Habilidades entre Laticínio – Empresas de 
Transporte - Laticínio. 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 

Sim. O Laticínio oferece o pátio para estacionamento e o 
serviço de higienização dos caminhões e adiantamento 
quanto ao pagamento de combustível por meio de 
convênio com posto de combustível. 

E7 

Não. O caminhão é meu, a manutenção é toda por minha 
conta. A remuneração é por quilômetro rodado, saindo da 
indústria e chegando na indústria. O caminhão fica aqui 
direto, vou pra casa de moto e venho de moto pra voltar a 
trabalhar. O negócio de lavar tanque é a firma que faz, 
agora lavar caminhão na rampa é a gente que lava. 

E8 

Não. A caixa térmica cada um tem a sua. Mas a parte de 
higienização é com eles. Manutenção e combustível é 
tudo por nossa conta.  
 

Fonte: Autora. 
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Como defendido por Han e Prajogo (2017), são ativos os insumos controlados 

ou sob a posse de determinada empresa. Neste caso, existe o compartilhamento da 

utilização do espaço da planta da indústria, como estacionamento dos caminhões, 

compartilhamento do serviço de colaboradores que realizam a higienização do 

caminhão, bem como adiantamentos em relação à aquisição de combustível, não 

encarados pelos sujeitos como recursos aproveitados. 

 

● Cultura Colaborativa 

Quadro 11 - Dados sobre Cultura Colaborativa entre Laticínio – Empresas de Transporte - Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E1 

Sim. Nosso pagamento é sempre em dia. As portas são 
abertas para comunicação, receber sugestões. 
Cumprimos com nosso compromisso de pagar em dia, 
fornecer o espaço e higienização e eles cumprem com o 
papel de realizar as coletas conforme cronograma. 

E7 

Não. Combustível eu que pago e a manutenção também. 
Eles pagam o frete e o resto é por nossa conta. Se o 
caminhão funde o motor, vai ficar uns 5, 6 dias parado. 
Durante esses dias eu não posso trabalhar, tem que 
arrumar o caminhão. Numa parte o Laticínio é leal, nessa 
questão de pagamento é bem certinho. Agora é muito 
rígido, eles exigem muita coisa. É muita regra, mas 
também tem que ser assim né? Os motoristas são leais 
sim. Tudo certinho, procura fazer o máximo. 

E8 

Não. Tem algumas coisas que a gente pode sugerir, mas 
a gente não fala muito não. Nas chuvas acontece de cair 
ponte e bueiro e a gente ter que dar voltas. Funciona 
assim: nós recebemos por km rodado e aí eles fazem, se 
cair ponte numa linha, se você não der a volta e coletar, 
fica como rota incompleta, você tem o desconto de frete. 
Agora, se você der a volta e coletar, dessa volta você só 
recebe 60%. Sim. A relação é boa, de muito respeito. Eu 
sou leal ao Laticínio. Ambos cumprem com seus 
compromissos. Eu mesmo procuro fazer o meu melhor e 
eles fazem a parte deles. Pagamentos sempre em dia. 

Fonte: Autora. 

 

Um dos elementos que suportam a Cultura Colaborativa é a abertura na 

comunicação e a própria troca de informações. Os sujeitos afirmam que há confiança, 

respeito e abertura na comunicação, contudo não apresentam evidências de 
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interações e troca de informações entre eles. (BARRATT, 2004). 

A confirmação do que para os sujeitos corresponde ao cumprimento de seus 

compromissos se resumiu ao que há de explícito na relação comercial entre eles: o 

pagamento financeiro nas datas acordadas. 

 

9.3  Análise das entrevistas Indústria de embalagens e Laticínio 

 

Foram entrevistados os sujeitos apresentados no Quadro 12, conforme 

questionário para fornecedores. 

 

Quadro 12 - Características entrevistados Indústria de embalagens e Laticínio 

Entr. Agente Características 

E9 Laticínio 
Diretor administrativo do Laticínio e sócio, faz parte da 
família proprietária da empresa. Atua também como 
sócio-administrador da indústria de soro em pó.  

E12 
Indústria de 
embalagens 

Vendedor representante da indústria de embalagens. 

Fonte: Autora. 

 

● Compartilhamento de informações 

Quadro 13 - Dados sobre Compartilhamento de Informações entre Laticínio – Indústria de 
embalagens – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não. Compartilhamento de informação, não. 

E12 
Não, somente quantidades. Mas as informações de volume de compras por 
clientes ficam registradas no sistema. 

Fonte: Autora. 

 

Não há compartilhamento de informações entre os agentes. Os pedidos são 

feitos via e-mail, com informações relativas ao pedido de embalagens e 

especificações, somente. 

 

● Planejamento Conjunto 

Quadro 14 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Indústria de embalagens – 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 

Não existe. Informamos que precisaremos, por exemplo, de 30 mil embalagens 
pra o mês que vem, mais 30 pra daqui há dois meses. Então eles já geram os 
pedidos, os pedidos já ficam gerados e eles só mandam naquela época que tá 
programado. 
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E12 Não há planejamento conjunto. 
Fonte: Autora. 
 

● Aproveitamento de Recursos e Habilidades 

Quadro 15 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Indústria de embalagens – 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 
Não. Compartilhamento de recursos só se for benefício pra quando comprar um 
volume maior. Se eu comprasse 10 vezes mais, provavelmente o preço seria 
menor. 

E12 Não existe. 

Fonte: Autora 

 

● Cultura Colaborativa 

Quadro 16 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Indústria de embalagens – 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 

Não. Capacitação e treinamento não, essas empresas nunca forneceram isso. 
Lealdade e confiança sim, nunca deixaram a gente na mão. Tanto que no 
começo desse ano, final do ano passado, com a pandemia, a indústria entrou 
em contato com a gente um tempo antes pra dizer que não conseguiria cumprir 
100% com nossos pedidos por conta da falta de matéria-prima. Então eles 
avisaram antecipadamente que ia faltar e de fato faltou e pudemos nos 
organizar. 

E12 
Importante cumprir com o compromisso de pagamento, se não a compra fica 
suspensa. Trabalhamos satisfação e pós-vendas. Não há muito mais interação 
do que a relação de compra e venda. 

Fonte: Autora 

  

 

7.1 Análise das entrevistas Indústria de fermento e Laticínio 

 

Apresentação das características dos sujeitos entrevistados conforme Quadro 

17.  

Quadro 17 - Características entrevistados Indústria de fermento e Laticínio 

Entr. Agente Características 

E9 Laticínio 
Diretor administrativo do Laticínio e sócio, faz parte da 
família proprietária da empresa. Atua também como 
sócio-administrador da indústria de soro em pó.  

E13 
Indústria de 
fermento 

Vendedor representante da indústria de fermento. 

Fonte: Autora. 
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● Compartilhamento de informações 

 
Quadro 18 - Dados sobre Compartilhamento de informações entre Indústria de fermento e Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 
Não compartilhamos informações. Eles têm isso aí à pronta entrega. Eu entro 
em contato, “olha, eu preciso de tanto”, eles mandam por sedex. 

E13 
Nenhuma informação é compartilhada, somente as informações de volume de 
compra. 

Fonte: Autora. 

 

● Planejamento Conjunto 

Quadro 19 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Indústria de fermento e Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não há. 

E13 Não há planejamento conjunto. 
Fonte: Autora. 

 

● Aproveitamento de Recursos e Habilidades 

Quadro 20 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Indústria de fermento e Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Nenhum recurso nem habilidades são aproveitados. 

E13 Não existe. 
Fonte: Autora 

 

● Cultura Colaborativa 

Quadro 21 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Indústria de fermento e Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 
Não. Eu só entro em contato com o vendedor, eu não tenho contato com 
ninguém dessas empresas. Mas trabalham direito, entregando conforme nosso 
pedido, sem muita interação. 

E13 
Existe uma confiança comercial pelos procedimentos de venda da indústria 
aqui. Difícil falar sobre lealdade num relacionamento estritamente de 
atendimento de demanda. 

Fonte: Autora 

De modo geral, por se tratar de uma relação pontual, sem maiores interações, 

não houve evidências de qualquer um dos elementos colaborativos. Inclusive, a 

entrevista com E13 foi a mais curta, tendo sido as respostas muito objetivas em 

relação às questões levantadas, não havendo contradições entre os discursos. 
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9.4 Análise das entrevistas Atacadistas de produtos alimentícios e Laticínio 

 

Para a análise dos fatores colaborativos entre a empresa Atacadista produtos 

alimentícios e o Laticínio, foram coletados dados e informações por meio de duas 

entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A e B), sendo os entrevistados o 

representante do Laticínio e um representante da empresa Atacadista de produtos 

alimentícios, conforme demonstra o quadro a seguir. O nome do proprietário e 

presidente da empresa Atacadista de produtos alimentícios é citado diversas vezes, 

portanto, para facilitar a compreensão, denominamo-lo como P10 neste trabalho. 

 

Quadro 12 - Características entrevistados Atacadistas de produtos alimentícios e Laticínio 

Entr. Agente Características 

E9 Laticínio 
Diretor administrativo do Laticínio e sócio, faz parte da 
família proprietária da empresa. Atua também como 
sócio-administrador da indústria de soro em pó.  

E10 
Atacadista de 
produtos 
alimentícios 

Funcionária gerente administrativa da empresa 
Atacadista de produtos alimentícios localizada na 
cidade de São Paulo. 

Fonte: Autora. 

 

● Compartilhamento de Informações 

Quanto ao fator colaborativo de Compartilhamento de Informações, foram 

obtidas as seguintes evidências no discurso dos sujeitos entrevistados.  

 

Quadro 13 - Dados sobre Compartilhamento de Informações entre Laticínio – Atacadista de Produtos 
Alimentícios – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 

Sim. Toda semana nós passamos um relatório de produção, por ser sócio do 
Laticínio. Ele sabe o quanto produziu, o quanto tem de estoque. Mas se não 
fosse sócio não teria essas informações. Nós passamos também a 
programação de venda, pra que ele saiba os compromissos com os demais 
clientes nossos aqui do estado. E aí ele pede quanto (de mercadoria) ele quer 
que a gente envie. 

E10 

Sim. Os dois (Presidente do Laticínio e Presidente da empresa Atacadista de 
produtos alimentícios) sempre se conversam pra trocar informações sobre 
mercado, sobre captação de leite e venda da mercadoria já produzida. O 
Laticínio, diante das necessidades dele, se há escassez na captação do leite 
ou oferta suficiente no período. O P10 informa sobre questões do mercado 
consumidor, se está aquecido, ou se há dificuldades na venda, explicando os 
motivos. A partir dessas informações é possível formar preço, sempre de 
acordo com o mercado e condições internas. As informações são trocadas via 
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telefone, pelo menos duas vezes por semana. A comunicação é aberta e clara. 
Por ser dono, por ser sócio, a comunicação é muito clara, tanto daqui pra lá 
quanto de lá pra cá; tanto quando aumenta a mercadoria quanto quando abaixa 
(o preço) mercadoria. 

Fonte: Autora. 

 

Existe troca de informações entre os agentes, com frequência semanal, por 

telefone, tanto para trocar informações rotineiras de mercado quanto para apresentar 

relatórios de produção do Laticínio. O relacionamento entre esses agentes possui uma 

peculiaridade por se tratarem de sócios, ou seja, além da relação fornecedor-cliente, 

o P10 é também sócio do Laticínio, o que, segundo os sujeitos entrevistados, justifica 

a intensidade de troca de informações, bem como a clareza e transparência dessas 

informações. 

 

● Planejamento Conjunto 

Quadro 14 - Dados sobre Planejamento conjunto entre Laticínio – Atacadista de Produtos 
Alimentícios – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não há planejamento conjunto. 

E10 
Não tem planejamento, sem estipular metas. Só se faz definição de preço. 
Alinhamento acontece o ano inteiro entre as duas empresas. O P10 não 
participa de planejamento. Ele apenas sinaliza o mercado para a fábrica. 

Fonte: Autora. 

 

O Planejamento Conjunto se baseia no compartilhamento de informações (Min 

et al., 2005). No entanto, apesar de haver frequente troca de informações estratégicas 

e relevantes, os agentes não realizam planejamento interno e nem conjunto. 

 

● Aproveitamento de recursos e habilidades 

Quadro 15 - Dados sobre Aproveitamento de recursos entre Laticínio – Atacadista de Produtos 
Alimentícios – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não há compartilhamento de recursos, são empresas distintas. 

E10 
Não compartilhamento de recursos nem habilidades. Apenas uma concessão 
no prazo de pagamento ou entrega, quando há necessidade de uma das partes.  

Fonte: Autora. 

 

● Cultura Colaborativa 

Quadro 16 - Dados sobre Cultura Colaborativa entre Laticínio – Atacadista de Produtos Alimentícios - 
Laticínio 
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Entr. Síntese dos discursos 

E9 
Sim. Existe confiança, ambos cumprem seus compromissos. Os ganhos não 
são compartilhados, exceto pelo fato de P10 ser sócio do Laticínio. 

E10 

Sim. A interação tão clara e efetiva é pelo fato de serem sócios. Eu acredito no 
sucesso da fidelização do negócio, eles são sócios há mais de 40 anos. 
Geralmente as relações entre indústria e comerciante não são tão amigáveis, 
geralmente um tentando espremer o outro. E talvez um ou outro não fosse tão 
sincero, no intuito de levar a vantagem, porque isso é normal do comerciante. 
 
Pagamento é tudo bem combinado. Por exemplo, ele demora 
aproximadamente 7 dias pra entregar, devido à logística RO – SP. De 5 a 7 
dias. Se às vezes ele está precisando pagar o leite, eu tenho um dinheiro 
sobrando, eu posso até adiantar. Ou o contrário. “Olha, eu tô um pouco 
apertado, posso atrasar um pouco o pagamento? Tudo bem? Tudo bem.”   
 

Fonte: Autora. 

 

Dentro dos aspectos que compõem a Cultura Colaborativa, ambos os 

entrevistados afirmam haver confiança e lealdade, mas a questão da reciprocidade 

não fica tão clara no discurso de E9. Há unanimidade entre os sujeitos de que o fato 

de os proprietários de ambas as empresas serem sócios exerce influência na 

condução do relacionamento entre os agentes, no que tange ao fluxo de troca de 

informações e a confiança existente.  

 

9.5  Análise das entrevistas Supermercado e Laticínio 

 

Foram entrevistados os sujeitos apresentados no Quadro 17, a partir de 

entrevista semiestruturada, sendo os entrevistados um representante do Laticínio e 

um representante do cliente supermercado. 

 
Quadro 17 - Características entrevistados Supermercado  e Laticínio 

Entr. Agente Características 

E9 Laticínio 
Diretor administrativo do Laticínio e sócio, faz parte da 
família proprietária da empresa. Atua também como 
sócio-administrador da indústria de soro em pó.  

E11 Supermercado 

Funcionário gerente administrativo, responsável pelo 
processo de aquisição de um supermercado 
localizado no estado de Rondônia e cliente há mais de 
20 anos. 

Fonte: Autora. 
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● Compartilhamento de Informações 

Quadro 18 - Dados sobre Compartilhamento de informações entre Laticínio – Supermercado – 
Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 

Não. Nosso vendedor tem contato com o supermercado. Ele vem e passa 
quanto de cada produto o supermercado vai querer comprar e a gente diz se 
pode atender aquele pedido ou não. Então todo contato é por ele, eu não tenho 
nem telefone de ninguém desse supermercado. 

E11 
Não. O máximo de informações que trocamos é a quantidade de mercadoria 
disponível e preço. 

Fonte: Autora. 

 

O compartilhamento de informações entre os dois agentes inexiste, apenas são 

trocadas informações imprescindíveis para que ocorra a transação comercial. 

 

● Planejamento Conjunto 

Quadro 19 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Supermercado – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não existe. 

E11 Não existe 
Fonte: Autora. 

 

● Aproveitamento de Recursos e Habilidades 

Quadro 20 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Supermercado – Laticínio 

Entr. Síntese dos discursos 

E9 Não existe. 

E11 Não existe 

Fonte: Autora 

 

● Cultura Colaborativa 

Quadro 21 - Dados sobre Planejamento Conjunto entre Laticínio – Supermercado – Laticínio  

Entr. Síntese dos discursos 

E9 
Não. Eles cumprem com o compromisso de pagamentos, nós cumprimos com 
o pagamento da entrega da mercadoria no Centro de Distribuição deles. 

E11 
Não. Não temos o compromisso de comprar com frequência. As compras são 
feitas baseadas nos preços e oferta das demais indústrias. 

Fonte: Autora 

Assim como não há Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto 

nem Aproveitamento de Recursos e Habilidades, tampouco foram identificadas 

evidências de uma Cultura Colaborativa entre o Laticínio e seu cliente supermercado.  
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9.6  Análise da entrevista Indústria de Soro em pó e Laticínio 

 

Para a análise dos fatores colaborativos entre Laticínio e Indústria de Leite em 

pó foi realizada uma entrevista com o sócio-administrador da Indústria de Soro em pó, 

que também é diretor administrativo do Laticínio.  

E por este motivo os dados neste subitem são apresentados de forma 

sumarizada, com todos os elementos colaborativos a partir do discurso do 

entrevistado E9. 

 

Quadro 23 - Dados sobre os fatores colaborativos entre Laticínio – Indústria de Soro em Pó – 
Laticínio 

Fator 
Colaborativo 

Síntese dos discursos 

Compartilhamento 
de informações 

Sim. Apesar de não existir nada sistematizado quanto ao 
compartilhamento de informações, dois membros da diretoria do 
Laticínio também fazem parte da alta gestão da Indústria. O 
compartilhamento de informações é constante. 

Planejamento 
conjunto 

Não, nós temos planejamento. Eu tenho o gerente industrial que 
ele vai programar a produção, ele que sabe. Se o dia tá com a 
fábrica cheia, ele me fala. Amanhã pede pro pessoal dar uma 
tirada no pé aí, se não a carreta vai ficar parada aqui. 

Aproveitamento 
de recursos e 
habilidades  
 

Sim. Compartilhamento de conhecimento por se tratar da mesma 
diretoria. Quanto a recursos financeiros, a indústria de soro em pó 
foi criada pra ser independente. Mas já aconteceu do Laticínio 
precisar de recursos financeiros da indústria de soro, faz um 
empréstimo e depois paga. Agora a parte de RH, nós temos um 
escritório na indústria de soro em pó. No começo tínhamos RH e 
Financeiro separado, mas usamos o mesmo pessoal do Laticínio 
pra fazer RH da indústria de soro também. Eu tenho pessoal da 
Qualidade na indústria, mas aqui fica o gerente geral da qualidade 
de ambas as empresas. 

Cultura 
Colaborativa (CC) 

Sim. Transparência, lealdade, comprometimento. Cumprir com os 
compromissos é espontâneo por se tratar dos mesmos gestores 
nas duas empresas. 

Fonte: Autora. 

 

 Apesar de ambos os agentes pertencerem ao mesmo grupo e possuírem em 

sua composição diretores em comum, o Compartilhamento de Informações e o 

Planejamento Conjunto não se apresentam de forma consistente. E a existência 

desses dois fatores reduz retrabalhos que não agregam valor à CS e, 

consequentemente, aos agentes (BOWERSOX et al., 2014).  
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Quanto ao aproveitamento de recursos, o que se tem é o aproveitamento de 

recursos humanos e departamentos administrativos financeiros e da qualidade, que 

propiciam a redução de custos e o desenvolvimento da indústria de soro em pó que 

está há menos tempo no mercado. Entretanto, é possível inferir que a existência de 

tais fatores colaborativos reside no fato de as duas empresas serem do mesmo grupo 

de sócios e compartilharem a mesma diretoria. 
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10 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

10.1 Síntese dos resultados da análise das entrevistas  

 

A Figura 7 apresenta a síntese das evidências encontradas para cada fator 

colaborativo elencado por agente de primeiro nível da CS do Laticínio, empresa foco 

deste estudo. Os resultados foram elencados segundo a resposta da maioria dos 

entrevistados. 

 
Figura 7 - Síntese dos resultados da análise das entrevistas por agente 

 
Fonte: Autora. 

 

A partir da análise da Figura 7, é possível observar que entre qualquer um dos 

agentes analisados e o Laticínio não há Planejamento Conjunto. Durante a entrevista 

com os representantes do Laticínio E1, E2 e E9 pode-se constatar que não é realizado 

Planejamento Integrado entre os departamentos da empresa foco. E o fator 

colaborativo mais frequente entre os agentes da CS e o Laticínio é o 

Compartilhamento de Informações. 

O agente que apresenta evidências de maior número de fatores colaborativos 

é justamente a Indústria de Soro em Pó, que pertence ao mesmo grupo de sócios 

proprietários do Laticínio, não havendo ainda a prática do Planejamento Conjunto. A 

Colaboração quanto à existência dos fatores colaborativos estudados inexiste entre o 

agente supermercado e o Laticínio, bem como as Empresas de Transporte. 

Entretanto, existem contradições entre os discursos dos motoristas autônomos e o 

representante do Laticínio, que apresenta evidências de Aproveitamento de Recursos 

entre os agentes, que não são igualmente reconhecidas pelos representantes de 

Empresas de Transporte. 

O mesmo ocorre sobre aspectos da colaboração entre a indústria de 
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embalagens, a indústria de fermento e o Laticínio. Nenhum dos elementos 

colaborativos foi identificado, não havendo contradições entre os discursos dos 

entrevistados. Além disso, o tempo de entrevista com os representantes desses 

fornecedores foi relativamente curto quando comparado aos demais, podendo se 

inferir que não havia muito conteúdo a ser relatado por se tratarem de relações 

objetivas em relação à compra e à venda. E9 também apresentou argumentos 

sucintos em relação às duas indústrias, reforçando tal inferência. 

Quanto aos Produtores Rurais, o Compartilhamento de Informações ocorre 

através de relatórios escritos, levados pelos motoristas e técnicos de campo. O 

Aproveitamento de Recursos e Habilidades, de modo geral, é unânime, configurado 

pelos diversos esforços do Laticínio em fidelizar seu principal fornecedor. Já a Cultura 

Colaborativa se apresenta como inexistente pelo fato de não ser recíproca. Barrat 

(2004) apresenta a Confiança e a Reciprocidade como fatores constituintes da Cultura 

Colaborativa, defendendo que a confiança e o compromisso sustentam a eficácia da 

CS. Pode-se inferir que existe um grau mínimo de confiança entre os dois agentes. 

No entanto, não há reciprocidade na confiança do Laticínio no Produtor, pelos 

aspectos apresentados anteriormente, nem nos riscos assumidos, apesar de todos os 

entrevistados afirmarem que existe respeito mútuo entre ambos os agentes. 

Segundo SOOSAY e HYLAND (2015), a Colaboração desabrocha em relações 

onde há compartilhamento de informações críticas, quando há alto nível de 

comprometimento e confiança entre os agentes. Essas características e fatores da 

colaboração apareceram apenas entre o Laticínio e os clientes que possuem algum 

nível de integração na CS por meio de sociedade e posse, como o caso do Atacadista 

de Produtos Alimentícios e a Indústria de Soro em Pó. 

 

 

 

10.2 Resultados quanto ao Compartilhamento de Informações 

 

O Compartilhamento de Informações dos produtores para o Laticínio através 

dos motoristas foi confirmado por unanimidade. Quando somado às informações 

provenientes dos discursos dos sujeitos E7 e E8, é possível constatar que a empresa 
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foco se utiliza do Compartilhamento das Informações para alinhar as operações de 

rotas, propiciando a redução do tempo de coleta e evitando retrabalho, o que Min et. 

al. (2005) apontam como benefícios provenientes desse fator colaborativo, que 

constituem a eficiência deste processo.  

O compartilhamento de informações realizado por meio do técnico de campo 

que executa o serviço de assistência técnica pelo projeto Mais Leite, apesar de 

confirmada sua existência pela maioria dos sujeitos entrevistados, não foi confirmado 

pelo Produtor Rural 04 (E6), que não conhece e não participa do programa. Essa 

constatação, somada ao dado informado tanto pelo proprietário quanto pelo Sócio 

Administrador do Laticínio, confirmado no discurso do Consultor de Campo, de que 

apenas 2% de todos os fornecedores fazem parte e usufruem do projeto e recebem a 

assistência técnica, nos faz concluir que essa forma de Compartilhamento de 

Informações é pouco difundida entre o Laticínio e este agente. Adicionalmente, não 

foram identificadas evidências sobre a utilização prática dessas informações para o 

desenvolvimento da eficiência de algum dos processos da CS, diferentemente das 

informações compartilhadas através dos motoristas, que são diariamente absorvidas 

pelo Departamento de Qualidade e utilizadas como insumo para o planejamento de 

rotas.  

O Gerente Administrativo da empresa Atacadista de produtos alimentícios 

confirmou que informações como volume de oferta e eventuais dificuldades 

relacionadas à captação do leite cru também são compartilhadas informalmente, não 

sendo apenas as informações sobre a fabricação e industrialização dos produtos e/ou 

informações relacionadas ao mercado consumidor. Embora as informações sejam 

compartilhadas informalmente, é observado que, assim como na literatura, de todo 

modo é evidente na fala de ambos os entrevistados (E9 e E10) que a fundamental 

motivação para a troca de informações claras e objetivas é a sociedade de 30 anos 

entre os proprietários de ambas as empresas. 

O fluxo de informações entre Indústria de soro em pó e Laticínio ocorre de forma 

fluida. Montoya-Torres e Ortiz-Vargas (2014) definem tipos de informações 

compartilhadas: produto, processo de produção, recursos, ordem de produção ou 

sobre processo de planejamento. No caso destes dois agentes, são compartilhadas 

informações de produto, processo e ordem de produção e recursos de forma aberta à 
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medida que os sócios de ambas as empresas julguem necessário, uma vez que são 

os mesmos gestores. 

 

10.3 Resultados quanto ao Planejamento Conjunto 

 

A ausência do Planejamento Conjunto entre qualquer um dos agentes pode ser 

justificado pela inexistência de planejamento interno do Laticínio quanto à priorização 

de objetivos, alinhamento de operações e sincronismo do preparo de produtos em 

consonância com o que de fato é demandado (MIN ET. AL., 2005; KUMAR E 

BANERJEE, 2014). Isso é identificado na fala de E1 e E9 sobre a produção estar 

sempre atrelada à disponibilidade de matéria-prima e sua sistemática ser na 

modalidade de produção puxada, ou seja, produz-se e posteriormente se realizam as 

vendas. 

Como não há efetivo Planejamento Conjunto entre os agentes da CS, é notável 

que a falta de abastecimento da matéria-prima ocorra, uma vez que Hargrove (2004) 

defende que a Colaboração está ligada ao alinhamento de objetivos, à definição de 

metas coletivas, o que não pôde ser constatado entre fornecedores e clientes da 

empresa foco. 

 

10.4 Resultados quanto ao Aproveitamento de Recursos e Habilidades 

 

Entre o Laticínio e os Produtores Rurais são apresentadas inúmeras ações que 

permeiam o Aproveitamento de Recursos e Habilidades e que ratificam que o 

compartilhamento de conhecimento, equipamentos, tecnologia e insumos contribuem 

para o alcance da eficiência (KUMAR e BANERJEE, 2014; HAN E PRAJOGO 2017), 

como  relatado tanto por E3 e E4, que afirmam que a gestão de suas propriedades foi 

aprimorada, a produtividade média de suas propriedades rurais aumentou e, 

consequentemente, o volume de leite fornecido aumentou expressivamente por meio 

do conhecimento técnico transferido no Programa Mais Leite pelos técnicos de campo. 

Apesar de o sujeito E6 (Produtor Rural 04) não confirmar as habilidades aproveitadas 

quanto ao conhecimento técnico dos serviços de assistência técnica por não ter 

aderido ao projeto Mais Leite, seu discurso ainda confirma o aproveitamento de 
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recursos financeiros entre Laticínio e Produtores. 

Quanto à Indústria de Soro em Pó, o aproveitamento de recursos existente 

propicia e contribui para o crescimento mútuo entre os agentes, como apresentado 

pelo sujeito E9, que relata que há disponibilização de equipamentos, informações, 

recursos humanos e financeiros, sempre que necessário, em prol do desenvolvimento 

das duas empresas, colaborando para o alcance do resultado não só de uma 

empresa, mas consequentemente de parte da CS (MIN et al., 2005; KUMAR e 

BANERJEE, 2014). 

 

10.5 Resultados quanto à Cultura Colaborativa 

 

Foi possível inferir através dos resultados obtidos na pesquisa que o processo 

de Colaboração existente não está estruturado e desenvolvido. Para que de fato exista 

colaboração e que dela desencadeiem benefícios reais aos agentes da CS, é 

imprescindível que haja aplicação efetiva de esforços para seu desenvolvimento 

(BARRATT, 2004). 

A Cultura Colaborativa, segundo Barrat (2005), é suportada por elementos 

como: confiança, reciprocidade, troca de informações e abertura da comunicação. Os 

ganhos da colaboração devem ser mútuos e não unilaterais. Portanto, apesar de haver 

vários esforços do Laticínio em compartilhar recursos e habilidades com os produtores 

e de captar informações relevantes junto a esse agente da CS é possível afirmar que 

não há reciprocidade quanto a esses dois elementos, sendo eles unilaterais, não 

ocorrendo de forma mútua. Pode-se afirmar que entre esses dois agentes inexiste 

Cultura Colaborativa efetivamente por não apresentarem aspectos de reciprocidade e 

confiança mútua.  

Kumar e Banerjee (2014) defendem que a Cultura Colaborativa constrói 

ambientes positivos, com abertura na comunicação, confiança, compromisso, 

lealdade e aprendizado conjunto entre os agentes. Portanto, pode-se afirmar que 

somente existe cultura da colaboração entre Laticínio, Atacadista de produtos 

alimentícios e Indústria de soro em pó, clientes do Laticínio e também sócios. 
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11 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desta dissertação foi analisar o Compartilhamento de Informações, 

Planejamento Conjunto, Aproveitamento de Recursos e Cultura Colaborativa entre o 

Laticínio situado em Rondônia e os agentes de primeiro nível de sua CS.  

Seus objetivos específicos foram atingidos quando, a partir da revisão literária, 

pôde-se entender e classificar os fatores colaborativos que influenciam na gestão da 

CS. O estudo de caso permitiu analisar, compreender e descrever a CS do Laticínio 

e, por fim, analisar a existência dos fatores colaborativos elencados 

(Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento de 

Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa) entre o Laticínio e agentes de primeiro 

nível de sua CS. 

Os desafios encontrados na CS poderiam ser superados por meio da adoção 

da colaboração de forma efetiva para se obter melhorias na gestão da CS.  Barratt 

(2004) defende que a troca de informações feita com transparência e qualidade no 

fluxo de informação entre os agentes propicia a melhoria da atuação na CS; que 

quando informações são transferidas de forma direta e clara, sem intermediários, 

geram integração e desenvolvimento da CS. No entanto, esse e os demais fatores 

colaborativos elencados no trabalho não foram identificados como parte de uma 

decisão de implementação da Colaboração entre os agentes do Laticínio, fazendo-se 

inferir que o processo de colaboração entre os agentes da CS do Laticínio em estudo 

é incipiente e inconsciente.  

Este estudo se mostra relevante, pois a partir da revisão da literatura, foi 

possível compreender a importância da Colaboração e como seus fatores 

colaborativos podem se apresentar como evidências no relacionamento entre agentes 

da CS. Apesar do tema ser profundamente estudado, não foram encontrados 

trabalhos que analisassem, a partir do estudo de caso dos fatores colaborativos, – 

Compartilhamento de Informações, Planejamento Conjunto, Aproveitamento de 

Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa – evidências da existência, mesmo que 

não proposital, da Colaboração na CS. Não obstante, sua relevância reside também 

no caso aplicado a uma indústria localizada na região amazônica, mais 

especificamente no estado de Rondônia e ligada ao agronegócio.  
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Foi constatado que de fato existe uma lacuna na relação do Laticínio e seus 

agentes de primeiro nível, principalmente em relação ao Planejamento Conjunto, 

Aproveitamento de Recursos e Habilidades e Cultura Colaborativa, e que o 

Compartilhamento de Informações, apesar de mais presente, não é amplamente 

utilizado em prol da eficiência, eficácia e maior rentabilidade da CS. Nesse sentido, 

sugere-se que outros estudos se aprofundem na investigação dos fatores em outras 

cadeias do agronegócio, como o frigorífico e a bovinocultura de corte, e até mesmo 

cadeias industriais e de serviços, fazendo ainda a comparação entre eles. 

Adicionalmente, sugere-se também o aprofundamento do estudo utilizando-se de 

outras literaturas com o intuito de identificar nexos causais entre desafios da CS e seu 

nível de colaboração a partir da análise de elementos colaborativos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS) 

 

Informações Iniciais 

Data:        Modalidade:     

Horário de início:      Horário de término:                         

Nome do entrevistado:    Cargo/Função:  

Telefone:    

Perguntas introdutórias  

1. Como se deu o início das atividades e/ou surgimento da empresa em 

Rondônia? 

2. Quantas unidades fabris o grupo possui e qual sua capacidade de 

processamento e mix de produtos? 

Questões para compreensão da CS 

3. Quem são os clientes do Laticínio e quais produtos são comercializados? 

4. Quem são os clientes dos clientes do Laticínio? 

5. Quais são os fornecedores e quais produtos e serviços são adquiridos? 

6. Como funciona o fluxo de compra do leite, da negociação, a captação e 

chegada ao Laticínio? 

Perguntas sobre fatores colaborativos 

Elementos 
Colaborativos 

Perguntas 

 
 
 
Compartilhamento 
de Informações 

1. Existe algum tipo de compartilhamento de informações 
entre Laticínio e este fornecedor/cliente e vice-versa? 

2. Que tipo de informações são compartilhadas? 
3. Como ocorre o compartilhamento? 
4. Com que frequência as informações são compartilhadas? 
5. Se há compartilhamento de informações, este ocorre de 

forma transparente e clara? 
6. Qual a relevância de compartilhar ou não informações que 

você observa? 

 
 
Planejamento 
Conjunto 

7. É realizado algum tipo de planejamento na empresa? 
Como? 

8. Objetivos são definidos e priorizados em conjunto com este 
fornecedor/cliente? Quais e como? 

9. As operações são alinhadas e a capacidade de produção 
alinhadas conjuntamente? Como? 

10.  Algum planejamento é realizado em relação à 
produção/demanda deste fornecedor/cliente? Como isso 
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ocorre? 
11.  Este fornecedor/cliente participa do planejamento do 

Laticínio em algum nível? Como isso ocorre? 

 
Aproveitamento de 
Recursos e 
Habilidades  
 

12.  Alguma natureza de recurso ou habilidade (tecnologia, 
maquinário, conhecimento, informações e dados privados) 
é compartilhada e aproveitada entre este fornecedor/cliente 
e o Laticínio? 

13.  Quais naturezas de recursos ou habilidades são 
compartilhadas e aproveitadas entre os agentes? 

14.  Por quais motivos se compartilham recursos e 
habilidades? 

 
 
 
 
 
Cultura 
Colaborativa (CC) 

15.  A comunicação é aberta e clara entre este 
fornecedor/cliente e o Laticínio? 

16.  Você diria que existe confiança entre este 
fornecedor/cliente e o Laticínio? Por quê? 

17.  Existe reciprocidade entre os agentes? Por qual motivo? 
18.  Quais riscos são assumidos pelo Laticínio? Esses riscos 

são compartilhados com este fornecedor/cliente? Por quê? 
19.  Existe respeito entre este fornecedor/cliente e o Laticínio? 

Por quê? 
20.  Os ganhos são compartilhados? Quais e como? 
21.  Ambos os agentes cumprem com seus compromissos? 

Quais e como? 
22.  O Laticínio é leal ao fornecedor/cliente? Por quê? 
23.  O fornecedor/cliente é leal ao Laticínio? Por quê? 
24.  Aprendizados são compartilhados? Quais e como são 

compartilhados? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (FORNECEDORES/CLIENTES) 

 

Informações Iniciais 

Data:        Modalidade:     

Horário de início:      Horário de término:                         

Nome do entrevistado:    Cargo/Função:  

Telefone:   

Perguntas introdutórias 

1. Como surgiu sua empresa? 

2. Quantos funcionários a empresa possui? 

3. Há quanto tempo é fornecedor/cliente? 

4. Qual produto comercializado? 

5. Qual capacidade produtiva e demais indicadores de produção? 

Questões para compreensão da CS 

6. Quem são seus fornecedores/clientes?  

7. Como funciona o processo de fornecimento/compra com o Laticínio? Quais 

são as exigências? 

Perguntas sobre fatores colaborativos 

Elementos 
Colaborativos 

Perguntas 

 
 
Compartilha
mento de 
Informações 

1. Existe algum tipo de informação que seja compartilhada com o 
Laticínio e vice-versa? 

2. Que tipo de informações são compartilhadas? 
3. Como ocorre o compartilhamento? 
4. Com que frequência as informações são compartilhadas? 
5. Se há compartilhamento de informações, este ocorre de forma 

transparente e clara? 
6. Qual a importância de compartilhar ou não informações que você 

observa? 

Planejamento 
Conjunto 

7. É realizado algum tipo de planejamento em sua empresa? 
8. São definidos objetivos/metas em conjunto com o Laticínio? 
9. As operações são alinhadas e a capacidade de produção 

alinhadas conjuntamente? 
10.  Algum representante da sua empresa participa do planejamento 

do Laticínio em algum nível? 
11.  Algum representante do Laticínio participa do planejamento 

desta empresa? 

 
Aproveitame

12.  Alguma natureza de recurso ou habilidade (Tecnologia, 
maquinário, conhecimento, informações e dados privados) é 
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nto de 
Recursos e 
Habilidades  
 

compartilhada e aproveitada entre sua empresa e laticínio e vice-
versa? 

13.  Quais naturezas de recursos ou habilidades são compartilhadas 
e aproveitadas entre os agentes? 

14. Por quais motivos se compartilham recursos e habilidades? 

 
 
 
 
 
 
Cultura 
Colaborativa 
(CC) 

15.  A comunicação é aberta e clara entre esta empresa e o 
Laticínio? 

16.  Você diria que existe confiança entre sua empresa e o Laticínio? 
Por quê? 

17.  Existe reciprocidade entre os agentes? Por qual motivo? 
18.  Quais são os riscos da atividade de sua empresa? Esses riscos 

são compartilhados? Por quê? 
19.  Existe respeito entre sua empresa e o Laticínio? Teria 

exemplos? 
20.  Os ganhos são compartilhados? Quais e como? 
21.  Ambos os agentes cumprem com seus compromissos? Quais? 

Como? 
22.  O Laticínio é leal com sua empresa e vice-versa? Por quê? 
23.  O senhor se considera leal ao Laticínio? Por quê? 
24.  Algum tipo de aprendizado é compartilhado entre sua empresa 

e o Laticínio? Qual e como? 

  

 


