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1. RESUMO 

O presente trabalho pretende estudar a cadeia de suprimentos de uma empresa de pequeno 

porte, fabricante de equipamentos eletrônicos para gestão de postos de combustíveis. Nos 

últimos anos o mercado de distribuição de combustíveis apresentou demanda crescente. De 

acordo com a Fecombustiveis, de 2012 para 2013 a distribuição no Brasil aumentou 

significativamente, o que contribuiu para o crescimento da procura pelos produtos da 

empresa em questão.  

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2014) e a Resolução 

CONAMA nº 273, estabelecida em 2000, considera-se que toda instalação e sistemas de 

armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como 

empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes 

ambientais. A fim de combater isto, a Resolução exige o licenciamento do órgão ambiental 

para todos os postos de gasolina do país, tendo como condição para licença prévia e de 

instalação um projeto básico, que deverá especificar equipamentos e sistemas de 

monitoramento; proteção; sistema de detecção de vazamento; sistemas de drenagem; e 

tanques de armazenamento de derivados de petróleo (Art nº 5, Resolução CONAMA nº 273). 

Assim, com o intuito de desenvolver produtos para a área ambiental para postos de 

combustíveis, de forma a suportar a nova legislação ambiental, foi criada em 2000, a empresa 

a ser estudada.  

Desde então, houve um grande avanço na tecnologia de softwares e da plataforma de acesso 

remoto à internet. Diante deste cenário, a empresa além de atuar na área ambiental, passou a 

desenvolver sistemas para o gerenciamento de postos de combustíveis. A modernização foi 

implantada integralmente aos produtos da empresa, proporcionando vantagem competitiva 

devido à tecnologia diferenciada de seus produtos.  

Atualmente, o portfólio da empresa consiste em equipamentos de controle de postos de 

combustíveis, que formam um sistema integrado para avaliar e gerenciar a dinâmica do 

estabelecimento.  

 

3.  OBJETIVOS 



O grande aumento de demanda pelos produtos da empresa, de 2013 para 2014 com uma 

previsão de crescimento de 17% das vendas, e a vontade de expandir seu negócio para o 

exterior do país, buscando novas oportunidades, exigem aumento na capacidade atual da 

empresa. Dessa forma, a fim de atender a demanda ascendente, com o mínimo investimento, 

esse trabalho busca o aumento da capacidade produtiva da empresa, através de ferramentas 

da engenharia de produção. 

 

4. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa pela classificação com base nos objetivos mais adequada para esse 

trabalho é a pesquisa exploratória.  O trabalho centraliza-se em uma questão problema, sobre 

a qual deseja-se buscar maior familiaridade e desenvolver possíveis soluções e hipóteses, o 

que justifica assim a classificação. A abordagem escolhida é a qualitativa. Essa escolha 

justifica-se pelo fato de o trabalho se basear em uma análise descritiva de todos os processos 

da empresa em questão, buscando compreender melhor o cenário atual e o problema como 

um todo. O conhecimento profundo e o entendimento do fenômeno são fundamentais para 

gerar as contribuições do trabalho, por isso a importância de uma análise bem estruturada e 

contextualizada com o ambiente de pesquisa, que é o enfoque da abordagem qualitativa. 

Para este trabalho, o método mais adequado é o de estudo de caso. O trabalho exige a 

compreensão de todos os processos da cadeia de suprimentos da empresa em estudo, que 

deve ser feita por investigações detalhadas dos fenômenos de forma a aumentar a 

profundidade dos conhecimentos. Dessa forma será possível gerar as contribuições como 

resultado e cumprir os objetivos do trabalho, sugerindo possíveis melhorias na cadeia de 

suprimentos através da aplicação das ferramentas de engenharia de produção.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Neste estudo serão utilizadas múltiplas fontes de evidência para a coleta e análise de dados, 

como: entrevistas, análise documental e observações diretas, através de visitas à fábrica. Cabe 

ainda destacar que tais entrevistas considerarão diferentes indivíduos, em uma perspectiva 

diversificada em termos de áreas funcionais, níveis hierárquicos, considerando entidades 

internas (colaboradores da companhia em estudo), como também entidades externas (clientes 

e fornecedores). Eisenhardt (1989) afirma que o uso de múltiplas fontes de dados e iterações 



com os constructos desenvolvidos possibilita que o pesquisador alcance uma maior validade 

construtiva de pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A principal contribuição deste trabalho será a realização de uma análise e avaliação da cadeia 

de suprimentos da empresa, para identificar as possibilidades de aumentar a capacidade 

produtiva e a produtividade dos fatores de produção. 

O estudo contribuirá também para outras empresas que necessitem expandir a produção. Isso 

porque a intenção do projeto é não só atender a empresa específica no estudo, mas também 

outras companhias que apresentam o mesmo problema de aumento de demanda e falta de 

capacidade produtiva, por necessidade de rápida expansão. 

O trabalho também trará como contribuição, o aumento do controle ambiental em postos de 

combustíveis, uma vez que fornecerá equipamentos de gestão de monitoramento ambiental, 

em maior escala ao mercado. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

CONAMA. RESOLUÇÃO No 273 DE 29 DE NOVEMBRO 2000. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27300.html>. Acessado em 17 mar. 

2014. 

 

EISENHARDT, K. M. Building Theories from Case Study Research. Academy of 

Management Review, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989. 

 

FECOMBUSTÍVEIS. Relatório Anual da Revenda de Combustíveis 2014. Disponível em: 

<http://www.fecombustiveis.org.br/relatorio2014/pdf/biodiesel.pdf>. Acessado em 10 jul. 

2014. 

 

RSP TECHNOLOGY DO BRASIL. Disponível em: <http://www.rsp.com.br/pt/>. Acessado 

em 17 mar. 2014. 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27300.html
http://www.fecombustiveis.org.br/relatorio2014/pdf/biodiesel.pdf%3e

