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RESUMO 

 

O propósito deste estudo mostrar a relevância de um modelo de gestão de riscos no transporte 

rodoviário de fertilizantes para tornar as empresas do setor menos vulneráveis, utilizando como 

base os impactos causados pela greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. O trabalho, 

construído no modelo de caso único, mostrou baixo grau de acompanhamento pela equipe 

responsável dos riscos ligados ao transporte rodoviário. Para demonstrar a importância da 

gestão de riscos no transporte rodoviário da empresa, foi utilizado modelo através do qual foram 

mapeados e classificados os riscos para posterior criação de plano de ação de mitigação. Ao 

final, foram feitas recomendações para a replicação do procedimento em outras empresas 

brasileiras do setor de fertilizantes. 

 

Palavras-chave: gestão de riscos, fertilizantes, greve dos caminhoneiros. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to show the relevance of a risk management model in road transport 

of fertilizers to make companies in the sector less vulnerable, based on the impacts caused by 

the truck drivers’ strike that occurred in May 2018. The study, built on the model of a single 

case, showed a low degree of management by the team responsible for the risks related to road 

transport. To demonstrate the importance of risk management in the company's road transport 

was used model that mapped and classified the risks for subsequent creation of a mitigation 

action plan. In the end, recommendations were made to replicate the methodology at other 

Brazilian fertilizer companies. 

 

Keywords: risk management, fertilizers, truck drivers' strike. 
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1. Introdução 

A atividade agropecuária tem participação relevante da economia brasileira. Segundo o IBGE 

(2018), o PIB brasileiro cresceu 1,0% no ano de 2017 com apoio da atividade agropecuária, que 

cresceu 13%. Os impulsionadores da atividade agropecuária foram as lavouras de milho 

(crescimento de 55,2%) e soja (crescimento de 19,4%). Diretamente ligada a atividade 

agropecuária, o mercado de fertilizantes no Brasil movimentou em 2017 34,4 milhões de 

toneladas, volume que cresceu 17% ao ano entre os anos de 2011 e 2017 (INPI, 2018). 

A gestão de custos no transporte e movimentação de commodities do setor agrícola, como soja, 

milho e fertilizantes, é importante dada a representatividade desta despesa sobre o valor total 

do produto. Segundo o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) (2012), o custo do 

transporte na cadeia do agronegócio representa 8% da receita líquida do setor. 

A importância econômica e a representatividade da despesa de transporte na cadeia do 

agronegócio demandam a gestão dos riscos relacionados a cadeia de suprimentos, tema 

relevante com aumento crescente de estudos acadêmicos nos últimos anos, com a intensão de 

tornar as operações e os consequentes resultados previstos menos susceptíveis a impactos 

inesperados. 

O presente trabalho, que foi aplicado no formato de estudo de caso único, vai analisar os 

impactos causados pela greve dos caminhoneiros na empresa Fertibrasilis (nome fictício), sob 

a perspectiva de gestão de riscos na cadeia de suprimentos, dado o relevante impacto causado 

pelo evento na organização. 

O trabalho tem como objetivo responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a importância 

da utilização de uma metodologia de gestão de riscos no transporte de uma empresa de 

fertilizantes? 

A principal contribuição proposta para este trabalho é mostrar a relevância da implantação de 

um modelo de gestão de riscos no transporte de fertilizantes que pode tornar as empresas do 

setor menos vulneráveis. 

A estrutura deste trabalho segue na seção 2 com um embasamento teórico sobre gestão de riscos 

na cadeia de suprimentos e a logística de fertilizantes no Brasil. Na seção 3 detalha a greve dos 

caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Na seção 4 aborda o perfil da empresa Fertibrasilis 

e detalha de que forma a empresa Fertibrasilis acompanhou a ocorrência. Na seção 5 é feito 

detalhamento da proposta de gestão de riscos e recomendação para implementação do modelo 

e na seção 6 são apresentadas as conclusões e recomendações para pesquisas posteriores. 
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2. Embasamento Teórico 

2.1. Gestão de riscos na cadeia de suprimentos 

A gestão de riscos na cadeia de suprimentos é um tema que tem crescente aumento dos estudos 

acadêmicos (Aguiar,2010; Tomas e Alcantara,2013). Houve um incremento destes estudos a 

partir dos anos 2000, baseado em eventos que interromperam a cadeia de suprimentos e geraram 

impactos negativos nas operações entre os anos de 1997 a 2003 (Aguiar,2010).  

Segundo Tomas e Alcantara (2013), faz parte da gestão de riscos na cadeia de suprimentos 

identificar e controlar os riscos que podem afetar o desempenho da cadeia. Segundo Correia 

(2010), os riscos podem ser classificados em três categorias: 

• Aleatórios (catástrofes climáticas) 

• Acidentais (erros operacionais) 

• Intencionais (greve, atentados, sabotagem) 

Asbjornsleet (2009) afirma que todos os sistemas logísticos estão expostos a ameaças e riscos, 

de maneira aleatória ou deliberada, associadas a aspectos tecnológicos, operacionais, 

ambientais e sociais. Assim, cabe no desenho ou planejamento das operações logísticas, tornar 

a cadeia menos vulnerável e mais resiliente e robusta, dentro de custos adequados. 

Ainda Asbjornsleet (2009) afirma que os conceitos de resiliência, robustez e vulnerabilidade na 

cadeia de suprimentos estão relacionados. Resiliência é a habilidade da cadeia de suprimentos 

em atingir a estabilidade após a materialização do risco, se ajustando ao novo ambiente; e 

robustez é a capacidade da cadeia de suprimentos em resistir a materialização do risco e retornar 

ao mesmo estado anterior a materialização do risco. Em resumo, sistemas robustos resistem aos 

eventos e retornam ao patamar inicial, enquanto sistemas resilientes se adaptam as novas 

condições. Entende-se como vulnerabilidade: 

As propriedades de um sistema de cadeia de suprimentos (suas premissas, 

instalações e equipamentos, incluindo seus recursos humanos, organização e 

todo o seu software, hardware e netware) que podem enfraquecer ou limitar 

sua capacidade de suportar ameaças e sobreviver a eventos acidentais que 

originam dentro e fora dos limites do sistema. (Asbjornsleet, 2009, p. 18, 

tradução nossa) 

Segundo o Jaffee et al (2010), a cadeia de suprimentos ligada a agricultura inicia-se com o 

abastecimento dos insumos necessários para o plantio e passa pela produção, colheita, 

armazenagem, processamento, venda, distribuição e finaliza no consumo pela população, ou 

seja, desde o campo até o consumidor final. Esta cadeia necessita de atividades que suportem o 

correto funcionamento, que são os serviços logísticos (movimentação no momento correto a 
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custo adequado), financeiros (fornecimento de crédito e controle de riscos financeiros) e 

técnicos (apoio no uso de técnicas corretas e desenvolvimento de inovações). Esta cadeia, com 

base nestes serviços, garantem o fluxo de movimentação física e financeira, suportado pelo 

correto fluxo da informação, conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1 – Fluxo de trabalho da cadeia de suprimentos na agricultura 

 

Fonte: Jaffee et al (2010) – Tradução nossa 

O estudo de Jaffee et al (2010) categoriza em 8 possíveis riscos na cadeia de suprimentos da 

agricultura, desde o abastecimento dos insumos até o cliente final. São eles: 
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Tabela 1 – Tipos de riscos na cadeia de suprimentos na agricultura 

Tipo de Risco Exemplos 

Risco climático Chuva em excesso ou seca inesperada 

Desastres naturais Furacões, terremotos ou tsunamis 

Riscos biológicos e ambientais 
Pragas, contaminações humanas por epidemias ou 

pandemias 

Riscos de mercado 
Sobre oferta de produto, reduzindo preços de maneira 

inesperada 

Riscos de logística e infraestrutura 
Rodovias e ferrovias que se tornam intransitáveis por 

problemas técnicos 

Risco operacional e gestão 

Descontrole no planejamento de movimentação de 

produtos, seja por falta de capacidade operacional ou 

falha na avaliação da demanda 

Riscos de política pública e institucional 
Publicação de leis inesperadas que prejudiquem a 

cadeia 

Risco político Golpe de estado, Guerra Civil 

Fonte: adaptado de Jaffee et al (2010) – Tradução nossa 

Os estudos de Asbjornsleet (2009) e Jaffee et al (2010) trazem a possibilidade de analisar os 

riscos que tornam vulnerável a cadeia de suprimentos ligada a agricultura e aplicar modelo de 

gestão de riscos que a torne resiliente ou robusta. O presente trabalho avalia o setor de 

fertilizantes, que no estudo de Jaffee et al (2010) é tratado como insumo na cadeia de 

suprimentos da agricultura dada a ligação de sua aplicação para atingir a produção esperada. 

 

2.2. Logística no mercado de fertilizantes brasileiro 

Segundo Andrade et al (1995), fertilizantes são compostos que entregam a planta os nutrientes 

necessários para seu desenvolvimento, e estes compostos podem ser naturais ou sintéticos. 

Costa et al (2012) relata que os nutrientes mais utilizados (ou macronutrientes) são o Nitrogênio 

(N), Fosforo (P) e o Potássio (K) e que o papel de cada um deles é: 

• Nitrogênio: manter o crescimento das plantas e formar ácidos e proteínas; 

• Fósforo: auxiliar reações químicas, entre eles fotossíntese e respiração, armazenamento 

e transferência de energia; 

• Potássio: Reter água nas plantas e manter resistência ao frio e às doenças. 

Segundo Costa et al (2012), existem fatos importantes que detalham o consumo e aplicação de 

fertilizantes no Brasil. São eles: 
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• O Brasil possui solo ácido, o que dificulta a absorção dos nutrientes pelas plantas e leva 

a maior necessidade de aplicação de fertilizantes, o que eleva o custo de produção; 

• Os fertilizantes mais consumidos são os potássicos, que no ano de 2010 responderam 

por 38% dos macronutrientes consumidos. As lavouras de soja, que são as maiores 

consumidoras, demandam 36% da produção de fertilizantes do Brasil, necessitam deste 

nutriente. 

Segundo o International Plant Nutrition Institute (INPI) (2018), o mercado de fertilizantes no 

Brasil movimentou em 2017 34,4 milhões de toneladas. Do volume total movimentado em 

2017, 25,5 milhões de toneladas são fertilizantes importados, o que representa 74% das 

entregas. 

Segundo o Banco Bradesco (2015), em 2012 as 4 principais lavouras consumidoras de 

fertilizantes no Brasil utilizaram 75% do volume vendido. Foram elas: soja (37%), milho (18%), 

cana de açúcar (14%) e café (6%). 

Conforme levantamento feito por Vegro (2018), as regiões do país que mais consumiram 

fertilizantes em milhões de toneladas foram: a Centro-Oeste (11,7 milhões de toneladas), Sul 

(9,1 milhões de toneladas) e Sudeste (8,7 milhões de toneladas), sendo que os maiores estados 

consumidores são: Mato Grosso (6,7 milhões de toneladas), São Paulo (4,27 milhões de 

toneladas) e Rio Grande do Sul (4,24 milhões de toneladas). Estes três estados representam 

43% do consumo deste tipo de produto em todo Brasil. Ainda segundo Vegro (2018), o mercado 

de fertilizantes possui sazonalidade clara, conforme gráfico 1. A movimentação de fertilizantes 

ganha impulso a partir de maio e termina em dezembro, período em que se executa o 

recebimento e utilização no plantio e manejo da safra de verão no Brasil 
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Gráfico 1 – Fertilizantes entregues ao consumidor final entre janeiro de 2014 a dezembro de 

2017 

 

Fonte: Vegro (2018) 

Aprofundando a análise da sazonalidade anual de safra, o Banco Bradesco (2015) avaliou dados 

históricos de 2001 a 2014 e mostrou que a importação e posterior entrega de fertilizantes 

acompanham a sazonalidade do setor. Assim, a movimentação de cargas na cadeia, tanto 

inbound como outbound, segue a sazonalidade e não demonstra a execução do abastecimento, 

mistura e estocagem previa para posterior entrega aos clientes finais. 

Gráfico 2 – Sazonalidade da produção, importação e entregas de fertilizantes – 2001 a 2014 

 

Fonte: Banco Bradesco (2015) 

Como o mercado utiliza insumos importados em grande escala, o planejamento da compra é 

feito com antecedência. As vendas de fertilizantes também são feitas de maneira prévia, anterior 

ao plantio da cultura desejada, com base no planejamento de produção e custos de cada 

produtor. Com base neste modelo antecipado de compra e venda, as empresas que 

comercializam fertilizantes projetam o custo e a melhor forma de operacionalizar o transporte. 
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Como visto anteriormente, o produto pode ter dosagens diferentes do macronutrientes e podem 

ser acrescidos com micronutrientes, que são elementos químicos dosados para formulações de 

produtos com aplicações específicas. Com esta diferenciação de produtos, a variação do número 

de SKU’s (Stock Keeping Unit) que podem ser produzidos é grande, chegando a 2.200 (com 

base nos dados da empresa envolvida no estudo). Desta forma, com tanta variedade de produtos 

e altos volumes envolvidos, a estocagem é inviável e a produção é realizada no momento do 

carregamento, na modalidade make to order. 

O processo de venda ao cliente permite duas modalidades de envio do produto acabado: ou o 

produtor é responsável pela coleta do fertilizante comprado ou a empresa vendedora entrega o 

local desejado, demandando uma projeção do frete necessário para o transporte no momento 

sinalizado pelo cliente 

O volume movimentado de fertilizantes pelo modal rodoviário é representativo. Em 2016, 

segundo Caixeta at al (2018), apenas 12,7% do volume importado de fertilizantes foi 

movimentado por ferrovia e 0,6% por hidrovias. As entregas são feitas pelo modal rodoviário 

em virtude capilaridade necessária para a entrega nas propriedades onde ocorre o consumo. Os 

produtos acondicionados em big bags e sacos são expedidos somente pelo modal rodoviário, 

sem a possibilidade de expedição pelo modal ferroviário ou hidroviário para posterior 

transbordo em caminhões, pois os operadores destes dois modais no país estão preparados para 

movimentar apenas cargas a granel. 

Em 2016, os principais portos importadores de fertilizantes do Brasil foram Paranaguá/PR 

(37%), Rio Grande/RS (17%) e Santos/SP (14%), representado 68%. Vitória (8,2%) e São 

Francisco (8%) são outros dois portos importantes (Globalfert, 2018). Segundo Caixeta et al 

(2016), estes portos estão entre os seis maiores portos exportadores de grãos do Brasil, sendo 

que Paranaguá e Santos representam 51% das exportações de grãos. 

Segundo Caixeta et al (2018), o transporte dos fertilizantes importados tem forte conexão com 

as cargas de grãos, pois a maioria dos portos importadores de fertilizantes também exportam 

grãos. Conforme gráfico 3, o volume de exportação de grãos é muito superior a importação de 

grãos. Neste levantamento, que cobre o período de 2014 a 2017, apenas dois períodos entre 

estes anos o volume importado de fertilizantes foi maior que a exportação de grãos, ou seja, a 

demanda de carga e consequente origem dos caminhões parte dos fluxos de exportação, 

permitindo maior oferta de capacidade e melhor negociação de fretes para o fertilizante 

importado. 
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Gráfico 3 – Evolução da exportação de grãos, importação de fertilizantes e a relação entre os 

dois nos últimos anos 

 

Fonte: Caixeta et al (2018) 

O gráfico 3 também mostra a alta variação da oferta e demanda entre volumes de grãos e 

fertilizantes. Esta diferença de demanda incentiva a contratação de fretes de maneira esporádica, 

mais conhecida como spot, como prática de mercado do setor de fertilizantes. 

Os períodos de alta movimentação, seja na safra de grãos como no escoamento de fertilizantes, 

demandam quantidade de veículos acima do usual, e para isto ocorre o aumento de preços para 

atrair os caminhões. Como a comercialização das safras pode variar a cada ano — por motivos 

como baixa ou alta produtividade por clima, mudança dos preços dos produtos por aspectos 

externos como a alta produtividade em outro país ou redução do consumo global, variação do 

câmbio, entre outros — a contratação do transporte rodoviário com antecipação e fixação de 

preço de frete pode ser arriscada tanto para o embarcador como para o transportador. Assim, ao 

não operar com uso de contratos, os embarcadores têm dificuldade em contratar os serviços de 

transporte com tarifas fixas e níveis de serviço claros. 

 

3. Greve dos caminhoneiros em maio/2018 

3.1. Cronologia da greve dos caminhoneiros 

A greve dos caminhoneiros iniciou em 21 de maio de 2018 com a reinvindicação da classe por 

mudanças na política de preço do óleo diesel pelo governo federal. Em julho/17 foi implantada 

a nova política de preços da Petrobras (Petrobras, 2017), prevendo alterações diárias do preço 

a variação do combustível com referência ao preço do petróleo no mercado internacional e 
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cambio. Desde então, o preço diesel variou 59% nas refinarias e impactou diretamente no custo 

do transporte rodoviário de cargas. 

Segundo a BBC (2018), a sequência cronológica dos fatos foi a seguinte: 

• 21 de maio de 2018: A manifestação inicia com a interrupção de rodovias em pelo 

menos 17 estados; 

• 22 de maio de 2018: Ao menos 24 estados estão com interrupções nas rodovias e já 

surgem os primeiros impactos no abastecimento de montadoras; 

• 23 de maior de 2018: A Petrobras anuncia redução em 10% no preço do óleo diesel nas 

refinarias e congelamento por 15 dias, porém a paralisação é mantida; 

• 24 de maio de 2018: O impacto é sentido pela população por problemas no 

abastecimento de supermercados e de combustível para serviços básicos, como frota de 

ônibus. O governo anunciou medidas negociadas com a categoria, porém não incluiu a 

isenção do PIS-COFINS sobre o óleo diesel e a paralisação continuou. O ministro da 

Segurança Pública, Raul Jungmann, relata indícios de locaute e que o fato iria ser 

investigado; 

• 25 de maio de 2018: Presidente Michel Temer decreta poder de polícia para o Exército, 

com base na Garantia da Lei e da Ordem, para manter a circulação de insumos básicos. 

O Supremo Tribunal Federal autorizou a remoção dos bloqueios e aplicação de multas 

para os envolvidos. 

• 26 de maio de 2018: Apesar do governo informar que a situação voltava a normalidade, 

ainda havia muita dificuldade para a população, em especial no acesso a combustíveis; 

• 27 de maio de 2018: o governo anuncia acordo com os caminhoneiros; 

• 28 de maio de 2018: a população ainda tem dificuldades para encontrar combustíveis; 

• 29 de maio de 2018: a greve começa a perder força e o abastecimento de combustíveis 

volta a ser normalizado; 

• 30 de maio de 2018: não há mais bloqueios nas rodovias do país. 

O anuncio feito pelo Presidente Michel Temer em 27 de maio de 2018 informou que seriam 

promulgadas três medidas provisórias (UOL, 2018) para a finalização da greve. São elas: 

• 30% dos fretes executados pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) 

devem ser executados por caminhoneiros autônomos; 

• Suspensão da cobrança de pedágio sobre eixo suspenso para caminhões vazios em 

qualquer rodovia brasileira; 
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• Implantação de tabela mínima de fretes, com a edição da Medida Provisória 832 (Brasil, 

2018). 

A Medida Provisória 832 impôs as seguintes regras: 

• A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) será a responsável pela 

construção da tabela de fretes; 

• Será levado em consideração o cálculo do frete por tipo de carga (carga geral, carga a 

granel, carga frigorificada, carga perigosa e carga neogranel) e a distância percorrida; 

• A publicação dos valores ocorrerá duas vezes ao ano (até os dias 20 de janeiro e 20 de 

julho), e os valores serão válidos pelo período de seis meses; 

• Caso a tabela mínima não seja cumprida, o infrator deverá indenizar o transportador em 

valor equivalente ao dobro do que seria devido, descontado o valor já pago; 

• Os valores fixados serão discutidos com os representantes dos motoristas e 

transportadores, sem necessária presença dos usuários dos serviços; 

A resolução 5820 da ANTT (ANTT, 2018) foi publicada em 30 de maio de 2018 para regular 

o tabelamento de fretes e tem como regras básicas os seguintes pontos: 

• O valor não inclui, seguro, impostos e pedágio; 

• Caso o preço do óleo diesel aumente mais que 10% (dez por cento) em relação ao preço 

considerado na planilha de cálculos da ANTT, nova tabela deverá ser publicada pela 

ANTT, considerando a variação do combustível 

• O valor calculado corresponde a remuneração mínima ao proprietário do caminhão, ou 

seja, caso o caminhoneiro seja subcontratado ele deverá receber pelo trabalho o valor 

correspondente a tabela mínima; 

No dia 07 de junho de 2018 foi publicada a resolução 5821 da ANTT (ANTT, 2018) para 

modificar pontos da resolução anterior. São eles: 

• Exclusão da aplicação da tabela de fretes para fretes de retorno; 

• Inclusão do preço por tipo de veículo de acordo com a quantidade de eixos; 

• Contratos feitos anteriormente à resolução não seriam impactados; 

A resolução 5821 foi revogada no dia 08 de junho de 2018, mantendo vigente a resolução 5820. 

 

3.2. Inconsistências da tabela mínima de fretes 

Segundo estudo feito por Pera at al (2018) há pontos inconsistentes apresentados na resolução 

5820 da ANTT. São eles: 
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• Não incluir o tamanho do veículo para o correto cálculo do custo, pois caminhões com 

maior capacidade possuem um custo operacional menor; 

• A tabela em uso (publicada em 30/05) tem grande distorção em relação ao mercado e a 

resolução 5821 revogada em 07/06. Parte do melhor alinhamento da tabela de 07/06 em 

relação ao mercado se deve a inclusão o tamanho do veículo para o cálculo do custo; 

• Traz a mesma referência de frete mínimo para o motorista autônomo e para empresa, 

ignorando que a gestão de margem e custo são distintos; 

Sobre a carga de fertilizantes, o estudo de Pera at al (2018) reforça: 

• A inexistência de tratativa específica para o frete de retorno na resolução ANTT; 

• A disparidade entre os fretes da tabela apresentada na resolução ANTT 5820 versus a 

base histórica, demonstrando que o frete mínimo imposto pela ANTT é maior para todas 

as faixas de frete a partir de 400 km para as cargas de fertilizantes (Gráfico 4), diferente 

dos grãos onde o frete mínimo é maior a partir de 2100km; 

Gráfico 4 – Comparação entre o frete histórico de fertilizantes, frete calculado pela tabela 

ANTT publicada em 30/05/2018 e frete calculado pela tabela ANTT publicada em 

07/06/2018. 

 

Fonte: Pera et al (2018) 

• Que a evolução do frete de cargas de grãos e fertilizantes desde 2010 a 2017 por produto 

(Gráfico 5) evoluem em bases semelhantes, mostrando o equilíbrio de preços com base 

no conceito de oferta e demanda; 
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Gráfico 5 – Comparação anual entre os fretes de açúcar, grãos, fertilizantes e do agronegócio 

 

Fonte: Pera et al (2018) 

 

3.3. Repercussão da tabela mínima de fretes 

A repercussão foi grande em diversos setores. O Conselho Administrativo de Defesa da 

Concorrência (CADE) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o tabelamento poderia 

provocar aumento de preços de produtos, pois o custo de frete seria repassado. Além disso, o 

CADE ressaltou a possibilidade de formação de cartel, pois os concorrentes discutiriam os 

valores mínimos, sem preservar o princípio da livre concorrência (Veja, 2018). 

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC), Associação Nacional dos 

Usuários de Transporte de Carga (ANUT), Associação dos Produtores de Soja e Milho do 

Estado do Mato Grosso (APROSOJA), Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 

(ABIOVE) e a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (ACEBRA), que representam 

empresas responsáveis por movimentar 119 milhões de toneladas de soja, milho e farelo de 

soja, divulgaram comunicado informando que o impacto da tabela mínima de fretes poderia 

chegar a US$ 2,7 bilhões e que tal custo teria impacto severo nos associados dada as margens 

baixas do setor (O Globo, 2018). 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) protocolou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) contra a Medida Provisória 832 e as resoluções da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pois as normas impactam a livre iniciativa e livre 

concorrência, causando perdas maiores que 100% em determinadas circunstâncias (Exame, 

2018). 
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3.4. Riscos ligados à política de preços da Petrobras 

A política de preços da Petrobras foi redefinida em outubro de 2016 (Petrobras, 2016), buscando 

paridade com o mercado internacional e uma margem adicional para cobrir os riscos da 

operação, como variação cambial e preço do barril do petróleo. Diferentemente do que era 

praticado, onde o preço do diesel sofria variações pontuais, a nova política de preços permitiu 

que o preço variasse mensalmente. 

Esta medida foi tomada para manter os parâmetros financeiros da Petrobras em patamares 

estáveis após a crise que a empresa passou em 2015. Segundo Cardoso et al (2018), até 2015 a 

empresa geriu os preços dos combustíveis como um instrumento de controle da inflação, não 

repassando a população o custo real e impactando no resultado financeiro da empresa. 

Conforme dados informados pela Petrobras (2018), o índice de endividamento sobre lucro antes 

dos juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) chegou em 2015 a 5,11 vezes, e a 

regulação dos preços em 2017 foi uma das ações necessárias para manter o índice estável. 

Gráfico 6 – Índice de endividamento sobre lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 

amortização (LAJIDA) 

 

Fonte: Petrobras (2018) 

Em julho de 2017 (Petrobras, 2017), a política de preços da Petrobras foi novamente alterada, 

prevendo agora alterações diárias do preço. Segundo a empresa, a implementação deste novo 

formato foi necessária dada a constante variação dos parâmetros que compõem o preço e que a 

antiga política não permitia adequado acompanhamento. 

A política de preço foi praticada e gerou constante variação dos preços cobrados em 2018. 

Conforme dados informados pela Petrobras (2018) no gráfico 7, o preço em janeiro de 2018 até 

maio de 2018 sofreu variação de aproximadamente 38%, acompanhando o preço no mercado 

internacional. 



 

25 

Gráfico 7 – Preço do diesel praticado pela Petrobras versus preço do diesel no mercado 

internacional entre janeiro e setembro de 2018 

 

Fonte: Petrobras (2018) 

De acordo com o estudo de Cardoso et al (2018), considerando o modelo de custo teórico de 

fretes na rota Santos (SP) a Rondonópolis (MT), o preço do diesel representou em fevereiro de 

2018 34% do custo total da operação. Considerando que entre esta data e a greve dos motoristas 

o preço do combustível variou aproximadamente 28%, o custo total da operação foi 

incrementado em 10%. Considerando que o mesmo estudo calcula o lucro previsto para a 

operação em 4,6% do custo, o aumento do preço do diesel impacta substancialmente no 

resultado. 

 

3.5. Riscos ligados criação da tabela mínima de fretes 

Em março de 2015 (Câmara dos Deputados, 2018) foi proposto pelo deputado Assis do Couto, 

eleito pelo estado do Paraná e filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) o projeto de lei 

528/2015, com objetivo de criar uma tabela mínima de fretes rodoviários. 

O projeto de lei 528/2015 cita como objetivo o estabelecimento de fretes adequados ao serviço 

prestado, com criação de tabela vinculativa formulada pela ANTT com alinhamento entre 

embarcadores e transportadores, e mediada pelo Ministério dos Transportes. Este projeto foi 

aprovado pela Comissão de Viação e Transportes em dezembro de 2015 e pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) em setembro de 2017, sendo remetido no mês 

subsequente ao senado federal para apreciação. 

O documento criado neste projeto de lei foi integralmente utilizado na formulação da Medida 

Provisória 832/2018, que criou a tabela de frete mínimos para o transporte rodoviário. 
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3.6. Outros riscos ligados ao transporte rodoviário de cargas 

Conforme Senado Notícias (2015), em março de 2015 ocorreu uma reunião com parlamentares 

e representantes do setor onde uma das pautas foi a criação de linha de crédito incentivada para 

compra de caminhões e implementos para transportadores autônomos. 

De acordo com o gráfico 8, da Cardoso et al (2018), entre 2015 e 2017 houve uma estabilidade 

na frota de caminhões circulante no Brasil, e o PIB acumulado durante o período decresceu 7%. 

A redução da atividade econômica diminui a demanda por serviços de transporte, aumentando 

a concorrência entre os transportadores e estimulando a redução de preços de frete. Observando 

o mesmo gráfico, ocorreu o movimento inverso entre 2010 e 2014, período onde a frota cresceu 

31% e o PIB subiu 16,4% 

Gráfico 8 – Histórico de frota circulante versus crescimento do PIB 

 

Fonte: Cardoso et al (2018) 

Outro fator que Cardoso et al (2018) mostra é que as vendas de caminhões são historicamente 

feitas a prazo, seja por financiamento, leasing ou consorcio. Desta forma, a compra de 

caminhões foi grande entre os anos de 2010 e 2014, período em que o PIB brasileiro acumulou 

crescimento de 16,4%, e este movimento aumentou o endividamento das empresas e dos 

motoristas autônomos. 
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Gráfico 9 – Número de veículos vendidos por tipo de pagamento 

 

Fonte: Cardoso et al (2018) 

A redução da atividade econômica após 2015 afetou o setor de transporte. Além da alta oferta 

de caminhões disponíveis para transporte por conta da redução da atividade econômica e 

transportadores endividados, deve-se adicionar a política de preços da Petrobras discutida no 

item 3.4 que impactou nos custos do serviço prestado. 

 

3.7. Consulta aos colaboradores da Fertibrasilis 

Para direcionar este trabalho foi feita uma consulta aos colaboradores da Fertibrasilis com 

objetivo de avaliar o entendimento sobre gestão de riscos nas atividades de transporte 

rodoviário e como monitoraram o impacto do preço do diesel no transporte rodoviário e do 

projeto de lei sobre a tabela mínima de fretes, sendo os dois últimos conectados com a greve de 

março de 2015.A consulta foi estruturada da seguinte forma: 

• A gerência de transportes da Fertibrasilis é subordinada a diretoria de supply chain. Esta 

diretoria é responsável também pelas gerências de planejamento e operações portuárias. 

O diretor da área e os três gerentes foram consultados; 

• A gerência de transportes possui 5 coordenadores, que são responsáveis pela 

contratação, controle e gestão das operações rodoviárias da empresa. Todos eles foram 

incluídos na consulta; 

• De maneira aleatória foram selecionados 5 analistas da área de logística, 4 lotados em 

regiões diferentes do país e um lotado na área corporativa da empresa. A área possui um 
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total de 30 analistas em todo brasil, que são responsáveis pela operacionalização das 

atividades de transporte rodoviário na empresa. 

A consulta com 9 perguntas, listadas no Anexo A deste trabalho, foi enviada a 14 colaboradores 

via software Survey Monkey. Foram recebidas 12 respostas, 85% dos colaboradores abordados, 

sendo os dois ausentes um coordenador e um gerente. 

Tabela 2 – Perfil dos participantes da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Conforme tabela 2, em sua maioria (58%) a equipe que respondeu a consulta trabalha a menos 

de três anos na empresa. Apenas 1 colaborador a menos de um ano (8%), 6 colaboradores entre 

1 e 3 anos (50%), 3 colaboradores entre 3 e 5 anos (25%) e apenas 2 a mais de 5 anos (17%). 

Estratificando os cargos de coordenação/supervisão ou superiores, 1 colaborador trabalha na 

empresa a menos de um ano (15%), 2 colaboradores trabalham entre 1 e 3 anos (28%), 3 

colaboradores entre 3 e 5 anos (42%) e apenas 1 a mais de 5 anos (15%). 

Os dados obtidos na consulta foram os seguintes: 

Tabela 3 – Resultado da questão 01 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

A primeira pergunta aborda se os consultados entendem que a empresa Fertibrasilis pratica a 

gestão de riscos na cadeia de suprimentos voltada as operações de transporte rodoviário. 

Conforme tabela 3, 66% dos consultados entendem que não e 34% sim. Estratificando os cargos 

de coordenação/supervisão ou superiores, 50% dos consultados entendem que não e 50% sim. 

Cargo

Tempo de Casa Analista Coord. / Supervisor Gerente Diretor Total

0 a 1 ano 1 1

1 a 3 anos 4 1 1 6

3 a 5 anos 2 1 3

mais de 5 anos 1 1 2

Total 5 4 2 1 12

Cargo Não Sim Total

Analista 4 1 5

Coord. / Supervisor 2 2 4

Gerente 2 2

Diretor 1 1

Total 8 4 12

Segundo Tomas et al (2013), a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos tem como 

objetivo identificar e controlar os riscos que podem afetar o desempenho da cadeia de 

suprimentos. Na sua opinião, observando somente as operações de transporte rodoviário de 

cargas, a empresa pratica a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos?
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Tabela 4 – Resultados da questão 02 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Os quatro colaboradores que responderam afirmativamente à questão anterior, foram 

submetidos a segunda questão que pede a avaliação do consultado se a empresa é eficiente ou 

não na gestão de riscos nas operações de transporte rodoviário e 50% dos consultados entendem 

que não e 50% sim, conforme tabela 4. Associando as duas perguntas, somando os consultados 

que entendem que a empresa não pratica a gestão de riscos nas operações de transporte ou é 

ineficiente nesta prática chegam a 10, ou 83% dos avaliados. Dentro dos 17% entrevistados que 

julgam eficiente, apenas um está em posição de liderança, ou seja, 14% dos líderes acreditam 

na eficiência da gestão de riscos no transporte rodoviário praticado pela empresa.  

Tabela 5 – Resultados da questão 03 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

A terceira pergunta aborda se os consultados entendem que a empresa Fertibrasilis monitorou 

o risco de greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Conforme tabela 5, 66% dos consultados 

entendem que não e 34% sim. Estratificando os cargos de coordenação/supervisão ou 

superiores, 45% dos consultados entendem que não e 55% sim. 

Cargo Não Sim Total

Analista 1 1

Coord. / Supervisor 1 1 2

Gerente

Diretor 1 1

Total 2 2 4

Você considera eficiente a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos nas operações de 

transporte rodoviário de cargas praticada pela empresa em que você atua? 

Cargo Não Sim Total

Analista 3 2 5

Coord. / Supervisor 3 1 4

Gerente 2 2

Diretor 1 1

Total 8 4 12

Na sua opinião, a empresa em que você atua monitorou o risco da ocorrência da greve dos 

caminhoneiros em maio de 2018?
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Tabela 6 – Resultados da questão 04 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

A quarta pergunta aborda se os consultados entendem que a empresa Fertibrasilis monitorou os 

impactos nos custos de transporte rodoviário causados pela nova política de preços pela 

Petrobras em julho/2017. Conforme tabela 6, 41% dos consultados entendem que não e 59% 

sim. Estratificando os cargos de coordenação/supervisão ou superiores, 28% dos consultados 

entendem que não e 72% sim. 

Tabela 7 – Resultados da questão 05 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Os sete colaboradores que responderam afirmativamente à questão anterior foram submetidos 

a quinta questão que pede a avaliação do consultado da eficiência do monitoramento da nova 

política de reajustes pela Petrobras feito pela empresa. Conforme tabela 7, 28% dos consultados 

entendem que não e 72% sim. Associando as perguntas 04 e 05, a somatória dos consultados 

que entendem que a empresa não monitorou a nova política de preços da Petrobras ou foi 

ineficiente chegam a 7, ou 53% dos avaliados. Dentro dos 47% entrevistados que julgam 

eficiente, quatro estão em posição de liderança, ou seja, 57% dos líderes acreditam na eficiência 

no monitoramento praticado pela empresa sobre a política de reajustes de preço do diesel 

praticado pela Petrobras. 

Cargo Não Sim Total

Analista 3 2 5

Coord. / Supervisor 1 3 4

Gerente 1 1 2

Diretor 1 1

Total 5 7 12

A empresa em que você atua monitorou os impactos nos custos do transporte rodoviário 

causados pela nova politica de preços da Petrobras em julho/2017?

Cargo Não Sim Total

Analista 1 1 2

Coord. / Supervisor 1 2 3

Gerente 1 1

Diretor 1 1

Total 2 5 7

Você considerou eficiente o monitoramento feito pela empresa em que você atua sobre o 

preço do diesel após a implantação da nova política de reajustes pela Petrobras em meados 

de julho/2017?
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Tabela 8 – Resultados da questão 06 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

A sexta pergunta aborda se os consultados entendem que a empresa Fertibrasilis acompanhou 

o projeto de lei 528/2015, que foi base para a tabela de fretes mínimos. Conforme tabela 8, 58% 

dos consultados entendem que não, 34% sim e 8% não souberam opinar. Estratificando os 

cargos de coordenação/supervisão ou superiores, 42% dos consultados entendem que não, 42% 

sim e 16% não souberam opinar. 

Tabela 9 – Resultados da questão 07 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Os quatro colaboradores que responderam afirmativamente a questão anterior, foram 

submetidos a sétima questão, que questiona se a empresa utilizou associações de classe para 

monitorar o projeto de lei 528/2015. Conforme tabela 9, 75% dos consultados responderam que 

sim, todos eles associados a posição de liderança. Os 25% restantes, que correspondem a um 

consultado, não soube opinar. 

Cargo Não Não sei opinar Sim Total

Analista 4 1 5

Coord. / Supervisor 1 1 2 4

Gerente 2 2

Diretor 1 1

Total 7 1 4 12

Na sua opinião, a empresa em que você atua acompanhou o projeto de lei 528/2015, criado em março de 2015 e 

base para a lei dos fretes mínimos (nº 13.703, de 08/08/2018)?

Cargo Não Não sei opinar Sim Total

Analista 1 1

Coord. / Supervisor 2 2

Gerente

Diretor 1 1

Total 1 3 4

A empresa em que você atua utilizou associaçoes, como ANDA (Associação Nacional dos Difusores de Adubos) e 

ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), para monitorar o projeto de lei 528/2015?
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Tabela 10 – Resultados da questão 08 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

A oitava pergunta aborda se os consultados tinham ciência que a greve de caminhoneiros 

realizada em março de 2015 estava associada a implantação da tabela mínima de fretes e a 

redução do preço de diesel. Conforme tabela 10, 59% dos consultados entendem que não e 41% 

sim. Estratificando os cargos de coordenação/supervisão ou superiores, 28% dos consultados 

entendem que não e 72% sim. 

Tabela 11 – Estratificação dos resultados da questão 08 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Sobre a mesma pergunta, ao estratificar a análise por cargo e tempo de casa (tabela 11), 

concentração sobre o conhecimento ou não da greve realizada em março de 2015 relacionada 

ao período de trabalho na empresa. A amostragem, quando dividida entre pessoas com mais de 

três anos ou menos de três anos, mostra concentração de 58% e 42%, respectivamente. 

Cargo Não Sim Total

Analista 3 2 5

Coord. / Supervisor 2 2 4

Gerente 2 2

Diretor 1 1

Total 5 7 12

Segundo o jornal Gaucha Zero Hora, a greve realizada em março/2015 tinha como pauta de 

reinvindicação pelos caminhoneiros a implantação da tabela mínima de fretes e a redução do 

preço do diesel. Você tinha ciência desta informação?

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/05/greves-dos-caminhoneiros-

relembre-as-paralisacoes-de-1999-2000-e-2015-no-brasil-cjhm7pn7p0bcp01qobv80g44h.html

Tempo de Casa Não Sim Total

0 a 1 ano 1 1

1 a 3 anos 2 4 6

3 a 5 anos 1 2 3

mais de 5 anos 1 1 2

Total 5 7 12

Segundo o jornal Gaucha Zero Hora, a greve realizada em março/2015 tinha como pauta de 

reinvindicação pelos caminhoneiros a implantação da tabela mínima de fretes e a redução do 

preço do diesel. Você tinha ciência desta informação?

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/05/greves-dos-caminhoneiros-

relembre-as-paralisacoes-de-1999-2000-e-2015-no-brasil-cjhm7pn7p0bcp01qobv80g44h.html
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Tabela 12 – Resultados da questão 08 da consulta 

 

Fonte: elaboração própria 

Os sete colaboradores que responderam afirmativamente à questão anterior, foram submetidos 

a nona e última questão que pede a avaliação do consultado se a empresa monitorou a pauta 

reivindicatória dos caminhoneiros desde março de 2015. Conforme tabela 12, 85% dos 

consultados entendem que não e 15% sim. Associando as duas perguntas, somando os 

consultados que não tinham ciência da pauta reivindicatória dos caminhoneiros na greve de 

março de 2015 e que entendem que a empresa não monitorou a pauta reivindicatória chegam a 

11, ou 91% dos avaliados. O único entrevistado que julga adequado o monitoramento está em 

posição de liderança. 

 

3.8. Análise dos resultados da consulta aos colaboradores da Fertibrasilis 

A análise da consulta feita aos colaboradores da Fertibrasilis mostra que: 

• Sobre a gestão de riscos na empresa sobre as atividades de transporte rodoviário, para 

83% dos consultados a gestão de riscos no transporte ou não é praticada ou aquilo que 

é praticado é ineficiente; 

• A respeito do acompanhamento pela empresa do impacto da política de preço do diesel 

pela Petrobras, para 53% dos consultados, o monitoramento da política de diesel da 

Petrobras não foi feito ou o que foi praticado se mostrou ineficiente; 

• Para 58% dos entrevistados a empresa não monitorou o projeto de lei 528/2015, base 

para a implementação da tabela mínima de fretes. 

Assim, os dados ilustram que a equipe responsável pela área de transportes tinha baixo grau de 

acompanhamento dos riscos ligados à implementação da tabela mínima de fretes e da nova 

política de diesel da Petrobras. O dado que reforça o entendimento que a empresa não monitorou 

estes riscos foi a constatação da informação que a greve dos caminhoneiros de março de 2015 

tinha pauta semelhante a greve realizada em maio de 2018 era desconhecida para 41% dos 

avaliados, 50% sabiam do fato e reconhecem que a empresa não monitorou o que aconteceu 

Cargo Não Sim Total

Analista 2 2

Coord. / Supervisor 1 1 2

Gerente 2 2

Diretor 1 1

Total 6 1 7

Com base na pergunta anterior, responda se você concorda com a afirmação abaixo:A 

empresa monitorou a pauta reivindicatória dos caminhoneiros desde março/2015.
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posteriormente e apenas 9% tinham ciência do fato e acham que foi adequadamente 

acompanhado. 

 

4. Análise do Caso 

4.1. Metodologia Aplicada 

Segundo Martins (2008), o estudo de caso é aplicável para uma investigação empírica que 

pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real, com pouco controle do pesquisador sobre a 

manifestação do fenômeno. O evento ilustrado neste trabalho, que é a greve dos caminhoneiros 

de 2018 e seu impacto em uma empresa de fertilizantes, pode ser investigado como estudo de 

caso dado o seu contexto real e pouco controle do autor sobre a manifestação do fenômeno. 

Segundo Marques et al (2015 apud Yin 2010), o estudo de caso único pode ser aplicado em 

situação que representa de maneira adequada um fenômeno ou evento. O presente trabalho 

segue esta linha ao avaliar uma situação representativa, ilustrando a relevância da implantação 

de um modelo de gestão de riscos no transporte de fertilizantes que pode tornar as empresas do 

setor menos vulneráveis. 

 

4.2. Perfil da empresa Fertibrasilis 

A empresa Fertibrasilis tem origem francesa com mais de 50 anos de existência, presente no 

Brasil a mais de 30 anos. A companhia é uma das líderes no setor de fertilizantes, com 17% do 

market share brasileiro, ou 6 milhões de toneladas de vendas realizadas em 2017, sendo o 

mesmo volume previsto para 2018. Com faturamento líquido projetado de R$ 10,5 bilhões, nos 

últimos três anos o faturamento da filial brasileira representou 20% do faturamento mundial. 

Em 2018 operará 15 fabricas misturadoras, sendo uma delas unidade misturadora e produtora 

de matérias primas fosfatadas que são transferidas para outras unidades. As suas 4 principais 

unidades são responsáveis por 48% das entregas e estão lotadas nas seguintes localidades: 

• Rio Grande/RS – 15% das entregas totais 

• Rondonópolis/MT – 12% das entregas totais 

• Paranaguá/MT– 11% das entregas totais 

• Cubatão/SP – 10% das entregas totais 

As plantas de Rio Grande/RS, Paranaguá/MT e Cubatão/SP estão lotadas nos principais portos 

importadores de matéria prima e aproveitam o abastecimento ágil dos produtos importados 

diretamente dos portos e a oferta de veículos que viajam a região com grãos para retornar com 

fertilizantes. A planta de Rondonópolis/MT está lotada no maior estado consumidor, o que 

facilita o atendimento aos clientes com o estoque avançado para posterior entrega. 
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A planta de Rio Grande/RS possui duas características importantes que dão a este local maior 

competitividade: 

• Esta unidade produz matérias primas fosfatadas a um custo baixo, dando maior 

competitividade a linha de produtos que levam fósforo; 

• O estado do Rio Grande do Sul dá incentivo fiscal a empresa, com redução do ICMS 

sobre o produto e o frete que partem desta unidade. 

O valor médio líquido do produto vendido previsto para 2018 é de R$ 1.750,00/t. Nos últimos 

dois anos, as vendas da Fertibrasilis mostram as seguintes características: 

As entregas da empresa estão distribuídas por trimestre da seguinte forma: 

• 1º trimestre = 12% 

• 2º trimestre = 18% 

• 3º trimestre = 40% 

• 4º trimestre = 30% 

As vendas seguem a sazonalidade apresentada no item 2.2 acima, pois seus principais produtos 

são voltados para as lavouras de soja e milho, representando 35% e 20% das suas vendas 

respectivamente. 

Em média, as vendas até abril cobrem 3,5 meses de produção. Após maio, as vendas cobrem 

2,5 meses de produção. A empresa vende 60% do volume acondicionados em big bags, 20% 

em sacos de 50 quilos, 15% a granel 5% em sacos de 25 quilos. 

As despesas de transporte são divididas em abastecimento de planta e entrega ao cliente. Na 

projeção de despesas para o ano de 2018, o custo médio do frete de abastecimento de plantas é 

de R$ 40,00/t e de entrega ao cliente é de R$ 95,00/t, totalizando R$ 135,00/t. 

Tanto o frete de abastecimento a outras plantas como o frete para vendas realizadas a partir de 

Rio Grande /RS possuem preço acima da média, pois o custo de produzir nesta unidade é menor 

dado os incentivos anteriormente citados, o que traz maior competitividade e possibilita vender 

em locais mais distantes, como estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e até Rondônia. 

As previsões de frete feitas para o ano de 2018 partindo desta unidade foram R$ 50,00/t para 

transporte de abastecimento de outras plantas e R$ 145,00/t de entrega ao cliente. 

Outra peculiaridade no abastecimento das plantas da Fertibrasilis está no envio de produtos a 

unidade de Rondonópolis, que é integramente realizada pelo modal rodoviário partindo dos 

portos de Santos/SP e Paranaguá/PR, com preço médio de R$ 185,00/t. 

Os fretes orçados tanto para abastecimento de matérias primas nas plantas como nas vendas 

feitas pela Fertibrasilis são projetados pela equipe de transportes com base em três fatores: 
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• Base histórica dos fretes nos anos anteriores; 

• Vendas previstas para os próximos meses; 

• Previsão de movimentação de grãos para os próximos meses, pois, conforme 

apresentado anteriormente no item 2.2, as cargas de grãos formam a rota principal e 

influenciam na oferta dos caminhões que poderão ser utilizados pelas empresas de 

fertilizantes. 

Considerando que 70% do volume destinado ao abastecimento das unidades e entrega aos 

clientes estão sob responsabilidade da equipe de logística da Fertibrasilis, a despesa de fretes 

projetada na empresa no ano de 2018, com base nos fretes médios anteriormente informados, é 

de aproximadamente R$ 639 milhões ou 6,0% da receita líquida. 

 

4.3. Operações da empresa antes da greve em maio/2018 

A empresa operou até o 30 de abril de 2018 dentro dos patamares previstos de expedição, com 

1,08 milhões de toneladas faturadas. Porém, os pedidos de venda efetivados estavam 19% 

abaixo dos 1,48 milhões previstos para o período. As entregas estavam distribuídas da seguinte 

forma ao longo dos meses: 

• Maio: 34% 

• Junho: 33% 

• Julho: 16% 

• Agosto: 10% 

• Meses Futuros: 7% 

Do volume total vendido, 65% foi negociado considerando a execução da operação de 

transporte pela Fertibrasilis, e esta proporção era igual em todos os meses. O frete médio orçado 

para entregas realizadas pela Fertibrasilis era de R$ 99,00/t, ou um total de R$ 76 mi. 

Os insumos comprados estavam com as despesas de frete dentro do planejado (R$ 40,00/t), e o 

plano de chegada de navios com produtos importados manteve o cronograma previsto. 

 

4.4. Impactos da tabela mínima de fretes na empresa Fertibrasilis 

O impacto gerado pela tabela mínima de fretes surpreendeu a empresa Fertibrasilis. A análise 

feita pela equipe de transportes sobre a tabela mínima levou a conclusões preocupantes. São 

elas: 

• Os pedidos de venda aos clientes com entrega sob responsabilidade da empresa 

totalizavam 779 mil toneladas. Seguindo a metodologia de precificação apresentada 
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pela nova lei, o valor orçado pela empresa sofreria um impacto gravíssimo, subindo dos 

R$ 76 milhões de reais previstos para R$ 130 milhões, um aumento de 71% (R$ 54 

milhões); 

• Conforme relatado no item 3.1, a unidade de Rio Grande/RS realiza entrega em longas 

distâncias. Por conta desta característica, a unidade foi a mais impactada nas vendas aos 

clientes; representando 40% do impacto total sobre 20% do volume total de vendas; 

• As perdas relacionadas aos custos de transporte para abastecimento de plantas foram 

menores, pois estas operações são realizadas em distancias curtas, como portos e plantas 

localizadas no mesmo município. Conforme apresentado anteriormente por Pera et al 

(2018), os fretes em distâncias menores (até 400km) historicamente estão dentro do 

limite da tabela mínima implementada. Assim, as perdas ficaram concentradas nas rotas 

que partem dos portos de Santos/SP e Paranaguá/PR a Rondonópolis/MT, totalizando 

R$ 91/t de perda acima dos R$ 190/t planejados para 80 mil toneladas a transportar, ou 

seja, uma despesa adicional de R$ 7 milhões. Assim, somando os impactos dos fretes 

de abastecimento de plantas e entrega a clientes, a despesa adicional total seria de R$ 

61 milhões. 

Após os impactos financeiros sobre o frete devidamente medidos, a empresa necessitava 

retomar as suas operações impactadas pela greve e necessariamente deveria tomar uma decisão 

que passava pelas seguintes alternativas: 

• Contratar fretes conforme a nova tabela mínima de fretes publicada pela resolução 5820 

da ANTT; 

• Suspender as operações e monitorar o que iria acontecer nos dias subsequentes; 

• Operar fora da tabela mínima de fretes, incorrendo no risco de pagar o dobro da 

diferença entre o valor negociado versus o valor calculado na tabela de fretes, conforme 

previsto pela regulamentação vigente; 

Para decidir, os executivos levaram em consideração novas avaliações internas. São elas: 

• O custo diário calculado pela equipe financeira em manter as movimentações suspensas, 

considerando despesas adicionais de demurrage (custo relativo ao tempo de espera do 

navio para carga ou descarga nos portos acima do planejado) dos navios com produtos 

importados, perda de margem com a falta de expedição das vendas, e a não utilização 

da capacidade fabril e consequente impacto da não disponibilidade de capacidade futura 

para produção, era de R$ 4 milhões de reais por dia; 
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• A equipe jurídica ressaltou que a medida provisória sancionada deixou claros os custos 

relativos ao não cumprimento, porém levantou que os impactos financeiros altíssimos 

causados pela incoerência da forma que a tabela de fretes mínima foi construída 

deixavam a possibilidade de discussão nos tribunais, caso necessário; 

• A equipe responsável pela contratação dos fretes rodoviários constatou grande 

desalinhamento entre os transportadores sobre a utilização da tabela de fretes mínimos 

como referência para faturamento dos serviços. Havia três divisões claras: os que 

desejavam aplicar, os que achavam que o valor estava muito alto e que poderiam cobrar 

algo intermediário entre o valor de marcado e a tabela de fretes mínimos, e aqueles que 

não viam nenhuma coerência nos valores e apostavam na queda da resolução 5820 da 

ANTT. Com base naqueles que estavam dispostos a operar fora da resolução 5820, seja 

com os valores antigos ou intermediários, a equipe fez cotações para avaliar como o 

mercado estava reagindo e constatou que os valores propostos estavam 26% maiores 

quando comparados ao valor orçado (R$ 21 milhões), ante os 73% calculados com base 

na tabela mínima publicada. 

Com base nos itens acima, o comitê executivo da empresa lotado no Brasil, com suporte dos 

líderes globais lotados na França, autorizou a retomada imediata das operações, provisionando 

R$ 61 milhões como possível perda com base no cálculo do dobro da diferença entre o valor 

contratado e o tabelado. Esta decisão crítica foi tomada entre os dias 30 de maio de 2018 

(quarta-feira), publicação da resolução 5820 da ANTT e o dia 03 de junho de 2018 (domingo). 

Assim como todas as empresas do setor, a Fertibrasilis reiniciou as operações de transporte após 

a publicação da resolução 5820 (30 de maio de 2018) realizando apenas rotas onde o frete estava 

dentro dos patamares legais. A cobertura destas rotas era restrita, permitindo movimentações 

dos portos para as plantas. Porém, com poucas expedições, já que a maioria das rotas estava 

inviabilizada pelos novos valores regulados pela resolução 5820 da ANTT. 

A partir do dia 04 de junho, após autorização do comitê executivo, a Fertibrasilis foi a primeira 

empresa do setor de fertilizantes a se posicionar ao mercado com negociações de frete em 

valores abaixo da tabela, e para isto selecionou fornecedores que dispunham a praticar estes 

fretes e que em caso de problemas legais futuros estariam dispostos em dividir igualmente as 

possíveis perdas. A retomada das operações foi gradual, sendo que na semana de 04 de junho o 

faturamento atingiu 50% do volume previsto, na semana seguinte 75% e na semana de 18 de 

junho chegou ao patamar de 90% do volume previsto, dentro da normalidade para o período. 

Segundo estimativa da Fertibrasilis, 50% do mercado retomou as operações praticando fretes 

abaixo do valor permitido pela resolução ANTT a partir da semana de 11 de junho e as demais 
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empresas a partir da semana de 18 de junho. No final avaliou-se a decisão tomada pela 

Fertibrasilis como correta, pois a lei 13.703 de 08 de agosto de 2018 anistiou as operações 

realizadas fora da tabela publicada pela ANTT até o dia 19 de julho de 2018. 

Em 04 de junho, a Fertibrasilis atualizou os valores de frete para precificação de custos, tanto 

para abastecimento das unidades como entrega aos clientes, com base nos valores estabelecidos 

pela regulamentação da ANTT. Após a semana de 18 de junho, momento em que foram 

reestabelecidas as movimentações ao patamar previsto, o comitê executivo decidiu atualizar 

novamente os valores de frete para o patamar previsto de aumento medido pela equipe 

responsável pela contratação dos fretes rodoviários sem considerar a tabela de frete mínima 

(26%), buscando maior competitividade em relação as demais empresas de fertilizantes. Este 

modelo de precificação se manteve até o fim de novembro/2018. 

Os dados apurados até novembro/2018 mostram que os valores de frete subiram 14% acima do 

previsto para os pedidos de venda anteriores a greve, o que gerou uma perda de R$ 11,3 milhões. 

O mesmo patamar de acréscimo foi constatado no transporte de abastecimento das plantas das 

viagens que partem Santos/SP e Paranaguá/PR para Rondonópolis/MT, que gerou uma perda 

de R$ 2,1 milhões. 

Apesar das perdas geradas com os pedidos de venda feitos anteriormente a greve, as tabelas de 

frete utilizadas após a greve tanto para custeio de abastecimento das unidades como de frete 

para entrega aos clientes estavam acima dos patamares efetivamente negociados. Os pedidos 

de venda criados após a greve geraram economia de R$ 10,1 milhões nos transportes de venda 

e R$ 1,8 milhões do transporte de abastecimento da unidade de Rondonópolis/MT que são 

originados em Santos/SP e Paranaguá/PR, totalizando R$ 11,9 milhões. Em resumo, no fim de 

novembro/2018, as perdas somaram R$ 1,5 milhão, muito inferior ao R$ 21 milhões projetado 

com valores intermediários ou R$ 61 milhões com base nos cálculos referenciados na resolução 

5820 da ANTT. 

Apesar dos números satisfatórios sobre o que foi previsto e posteriormente realizado, a 

Fertibrasilis mantém o monitoramento sobre o passivo gerado com base na lei 13.703. Este 

risco, que até o fim de novembro era de aproximadamente R$ 108 milhões, foi calculado com 

base na punição em caso de descumprimento da tabela vigente e prevê o pagamento em dobro 

da diferença entre o valor pago ao transportador versus o valor informado na resolução 5820 da 

ANTT. As demais empresas do setor mantem a mesma metodologia, ou seja, realizam 

operações com fretes abaixo do valor tabelado e consequentemente geram um passivo 

relevante. 
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5. Proposta para implantação de gestão de riscos 

5.1. Modelo de gestão de riscos aplicável ao caso Fertibrasilis 

Aguiar (2010) avaliou modelos de gestão de riscos propostos por diferentes autores e encontrou 

semelhanças consideráveis entre elas, principalmente relacionadas a forma de mapeamento dos 

riscos. Tomas e Alcantara (2013) avaliaram 103 artigos e localizaram métodos de gestão de 

riscos da cadeia de suprimentos que são incompletos ou específicos para determinados setores, 

e não foi localizado nesta avaliação modelo de gestão de riscos aplicado a realidade brasileira.  

Dado que o intuito deste trabalho é demonstrar a relevância da aplicação de modelo de gestão 

de riscos e não criar ou aplicar um modelo específico, será utilizado um modelo abrangente, 

independente do segmento ou setor. Seguindo esta proposta, Tomas e Alcantara (2013) criaram 

um modelo de gestão de riscos da cadeia de suprimentos que uniu modelos propostos por dois 

artigos, Tummala e Schoenherr (2011) e Peck (2005). 

Tummala e Schoenherr (2011) dividem em três fases detalhadas a gestão do risco na cadeia de 

suprimentos. São eles: 

• Identificação, medição e avaliação do risco: listar todos os riscos e classificá-los por 

severidade (catastrófico, crítico, marginal ou desprezível) e frequência da possível 

ocorrência (muito frequente, frequente, rara ou extremamente rara); 

• Controle e mitigação do risco: após avaliação, categorizar os riscos (inaceitáveis, 

toleráveis ou aceitáveis); 

• Monitoramento dos riscos: monitorar o que foi mapeado e verificar a eficácia do plano 

de mitigação de risco, que pode ser revisitado e reiniciado. 

Peck (2005) fez um estudo da indústria aeroespacial britânica, e detalhou quatro níveis onde 

pode se instalar o risco na cadeia de suprimentos: 

• Nível 1 (Fluxo de valor do produto ou processo): garantir que a informação e o processo 

previsto ocorram da maneira esperada; 

• Nível 2 (Infraestrutura e ativos físicos): garantir que os bens e infraestrutura necessária 

para produzir e transportar, além do suporte ao fluxo de informação, sejam mantidos. 

Este fluxo envolve desde a produção até a entrega final, incluindo o transporte; 

• Nível 3 (Organizações e redes): garantir que a estratégia de negócios, relações com 

setores públicos e relações comerciais são estáveis e não expõem a cadeia de 

suprimentos a riscos; 

• Nível 4 (Ambiente Geral): buscar manter a empresa em ambiente político, econômico e 

social estáveis, além de evitar riscos naturais, geológicos, meteorológicos e patológicos. 
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Este nível impacta nos três níveis anteriores e os riscos podem estar fora de controle dos 

gestores responsáveis. 

A união dos modelos de Tummala e Schoenherr (2011) e Peck (2005), ilustrado na figura 2 por 

Tomas e Alcantara (2013), permite a estratificação dos riscos desde a identificação até o 

monitoramento por fases e a classificação pelos níveis em que os riscos podem se instalar. 

Figura 2 – Modelo de gestão de riscos na cadeia de suprimentos conjugando Tummala e 

Schoenherr (2011) e Peck (2005) 

 

Fonte: Tomas e Alcantara (2013) 

Este trabalho vai avaliar os riscos no transporte rodoviário da empresa Fertibrasilis até a fase 1 

do modelo proposto por Tomas e Alcantara (2013) executando a identificação, medição e 

avaliação do risco para demonstrar a relevância da aplicação de um modelo de gestão de riscos 

na identificação das vulnerabilidades. 

Em complemento ao formato para avaliação de riscos na cadeia de suprimentos, Tomas e 

Alcantara (2013) propõem o uso do modelo criado por Asbjornsleet (2009), conforme figura 3, 

que detalha a análise de identificação do risco ao diferenciar os direcionadores dos riscos ao 

ambiente interno ou externo das empresas. Entende-se como ambiente interno os riscos e 

vulnerabilidades na cadeia de suprimentos de uma empresa causados somente por sua própria 

influência, e ambiente externo os riscos e vulnerabilidades gerados pelas interfaces externas da 

cadeia de suprimentos da empresa. 
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Figura 3 – Modelo de Asbjornsleet (2009) para identificação de riscos no ambiente interno e 

externo 

 

Fonte: Tomas e Alcantara (2013) 

Asbjornsleet (2009) em seu trabalho descreve o modelo ilustrado na figura 3 como uma etapa 

inicial do modelo de mapeamento dos riscos e sugere aos usuários da metodologia que os 

direcionadores do ambiente interno e externo podem ser alterados na busca de maior clareza na 

avaliação. Este trabalho segue a orientação de Asbjornsleet (2009) e os itens listados nos 

direcionadores serão específicos de cada situação. 

O modelo de gestão de riscos para o transporte rodoviário pode ser aplicado para avaliar os 

riscos existentes no ambiente interno e externo da empresa Fertibrasilis. Como a tabela de fretes 

mínimos precipitada pela greve dos caminhoneiros tem relacionamento predominante com o 

ambiente externo, o modelo de Asbjornsleet (2009) será aplicado para avaliar os direcionadores 

do ambiente externo, embora os riscos internos são relevantes e devam ser avaliados no modelo 

geral. Desta forma, a análise dos riscos relacionados ao transporte rodoviário no setor de 

fertilizantes será feita partindo da determinação dos direcionadores externos e para 

posteriormente posicioná-los dentro do modelo de fases e níveis proposto por Tomas e 

Alcantara (2013). 
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5.2. Aplicação do modelo de gestão de riscos no caso Fertibrasilis 

Para iniciar a aplicação do modelo proposto por Asbjornsleet (2009) e determinar os 

direcionadores no ambiente externo que influenciam a gestão de riscos no transporte rodoviário 

na Fertibrasilis, é importante relembrar os dados levantados neste trabalho: 

• No capítulo 2 foi informado que a contratação esporádica de fretes, conhecida como 

spot, é praticado no agronegócio dada a sazonalidade na movimentação das cargas de 

grãos e fertilizantes; 

• No capítulo 3 foi avaliado que a empresa Fertibrasilis não monitorou a evolução das 

reinvindicações da greve dos caminhoneiros de 2015, que foram semelhantes às 

reinvindicações da greve dos caminhoneiros de 2018; 

• Também no capítulo 3 foi avaliado que a empresa Fertibrasilis não fez adequado 

acompanhamento de influenciadores importantes sobre o custo do transporte rodoviário 

(política de preços de diesel, evolução da frota disponível para transporte e projeto de 

lei que determinou a lei de fretes mínimos para o transporte rodoviário de carga). 

Os dados levantados mostram exposição a variação de custos por praticar preços de mercado, 

falta de monitoramento de fatores influenciadores sobre o custo do transporte rodoviário e das 

reinvindicações dos caminhoneiros ao longo dos últimos três anos. Com base nestes pontos, 

foram criados três direcionadores do ambiente externo para avaliação dos riscos e 

vulnerabilidades ligadas ao transporte rodoviário, que são os fatores sociais, fatores de mercado 

e fatores influenciadores no custo de transporte. Estes fatores aplicados no modelo proposto por 

Asbjornsleet (2009), ficam dispostos conforme figura 4. 
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Figura 4 – Modelo adaptado de Asbjornsleet (2009) para identificação de riscos no ambiente 

externo 

 

Fonte: elaboração própria 

A análise dos direcionadores dos riscos do ambiente externo foi executada na tabela 13, com a 

identificação e detalhamento de cada risco. 

Tabela 13 – Avaliação de riscos no ambiente externo da empresa Fertibrasilis 

Direcionadores do 

Ambiente Externo 

Riscos ou 

Vulnerabilidade 

Identificada 

Detalhamento do Risco ou Vulnerabilidade 

Fatores de mercado 

Variação inesperada na 

oferta de veículo, com 

impacto nos custos de 

frete 

Variação da demanda de carga e a forma de 

contratação eventual (spot) expõem a empresa 

que utiliza o transporte rodoviário a 

descontrole nos custos. 

Fatores Sociais 

Monitoramento dos 

movimentos sociais 

ligados ao transporte 

rodoviário de carga 

Articulação da greve de 2015 e, 

principalmente, de 2018 demonstrou a 

capacidade do setor de transporte em paralisar 

o país para expor seus problemas. 

Fatores influenciadores 

no custo de transporte 

Redução excessiva dos 

preços dos fretes, com 

impacto na gestão de 

custos do transportador 

A economia brasileira passa por momento 

conturbado desde 2015, com redução do PIB, 

reduzindo a demanda por cargas, aumentando 

a concorrência e expondo as transportadoras a 

redução de preços excessiva. 

Fatores de Mercado

Fatores Sociais

Fatores Influenciadores no 

Custo de Transporte

Riscos ou Vulnerabilidades

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

e
rn

o
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Variação de custos nos 

insumos de transporte 

Alteração dos custos de diesel, conforme 

política de preços da Petrobras desequilibrou 

os custos dos transportadores. 

Elevação da inflação e dificuldade no repasse 

pode impactar nos custos de mão de obra e 

demais insumos de transporte. 

Alterações em 

regulamentos que 

impactem no custo 

transporte rodoviário de 

carga 

Aprovação da lei de frete mínimo, com projeto 

de lei que circulou desde a greve de 2015, 

mostra capacidade de articulação do setor de 

transporte rodoviário para determinar as regras 

que julgam necessárias para fortalecimento da 

categoria 

Fonte: elaboração própria 

Com a identificação dos riscos, cabe seguir os passos de avaliação e medição dos riscos, 

conforme determinado na Fase 1. A avaliação é a determinação da frequência que o risco pode 

ser efetivado e o grau de severidade se a situação ocorrer e medição é aplicação de escala para 

determinar a frequência e severidade. 

A escala de frequência utilizada será baseada na proposta de Tomas e Alcantara (2013), com a 

exclusão da possível frequência de risco semanal ou em prazo maior que dez anos. Assim, a 

escala de risco modificada fica dividida em: muito frequente (ocorrência a cada mês), frequente 

(ocorrência a cada ano), rara (uma vez a cada cinco anos) e muito rara (intervalo maior que 

cinco anos). 

Tomas e Alcantara (2013) sugerem níveis e não uma escala monetária para análise de 

severidade. Assim, para tornar a análise mais clara, a severidade será medida pelo potencial 

risco financeiro que a empresa Fertibrasilis corre em caso de efetivação. 

A medição do grau de severidade e frequência foram avaliadas pelo autor utilizando dados 

mapeados internamente na empresa Fertibrasilis e considerou as variáveis que influenciam o 

transporte rodoviário, sem adicionar possíveis impactos em outras áreas (exemplo: custos 

adicionais fabris). Nesta análise será adicionada o nível em que o risco se encontra, na escala 

de 1 a 4, conforme proposto por Peck (2005) e exposto no item 5.1. 

Segue abaixo análise dos riscos ou vulnerabilidades externas: 

• Variação inesperada na oferta de veículo, com impacto nos custos de frete 

o Severidade: R$ 8 milhões por ano 
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▪ Forma de Determinação: Eventos mapeados ligados a quebra da safra de 

grãos em 2016 nos estados do Maranhão, Piauí, e Tocantins, e quebra da 

safra de açúcar no estado de São Paulo em 2018 causaram aumento não 

previsto nos custos de frete de R$ 8 milhões e R$ 1,5 milhões, 

respectivamente, porque foi necessário a Fertibrasilis aumentar o frete 

para incrementar a oferta de veículos em suas unidades. 

o Frequência: Frequente 

▪ Forma de Determinação: Eventos envolvendo de variação das safras de 

grãos, como quebras, ocorrem anualmente de maneira localizada em 

diferentes culturas, de forma regional ou estadual. 

o Classificação de Peck: Nível 2 

▪ Forma de Determinação: O aumento dos fretes está ligado a falta de 

veículos dada a variação de demanda de carga nas rotas principais, 

modificando a capacidade de transporte. 

• Monitoramento dos movimentos sociais ligados ao transporte rodoviário de carga 

o Severidade: R$ 61 milhões por ano 

▪ Forma de Determinação: O impacto final da greve dos caminhoneiros 

apurado pela Fertibrasilis foi baixo, conforme citado no capítulo 4 (R$ 

1,5 milhão), porém o potencial risco chegou a R$ 61 milhões por ano. 

o Frequência: Rara 

▪ Forma de Determinação: A greve dos caminhoneiros de 2018 ocorreu 

três anos depois de evento com características semelhantes. 

o Classificação de Peck: Nível 4 

▪ Forma de Determinação: Este risco está ligado a instabilidade no 

ambiente social, extrapolando o limite de controle da empresa. 

• Redução excessiva dos preços dos fretes, com impacto na gestão de custos do 

transportador 

o Severidade: R$ 25 milhões por ano 

▪ Forma de Determinação: O frete rodoviário praticado pela Fertibrasilis 

entre 2015 e 2017 foi 4% menor que o previsto por conta da dificuldade 

no repasse do aumento dos custos de diesel, insumos e mão de obra pelas 

transportadoras, conforme citado no capítulo 4. Considerando que a 

despesa de fretes entre 2015 e 2017 foi aproximadamente de R$ 1,9 

bilhão de reais, o reequilíbrio de custos em favor do transportador que 
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poderia ser executado nos anos posteriores seria de R$ 76 milhões em 

três anos, ou R$ 25 milhões por ano. 

o Frequência: Rara 

▪ Forma de Determinação: Evento de queda acentuada na demanda de 

transporte no período avaliado neste trabalho é rara, pois 2015 e 2016 

foram os dois únicos anos em sequência de toda série histórica que 

tiveram variação negativa do PIB (IBGE, 2016). 

o Classificação de Peck: Nível 4 

▪ Forma de Determinação: Este risco está ligado a instabilidade no 

ambiente econômico brasileiro, excedendo o limite de controle da 

empresa. 

• Variação de custos nos insumos de transporte 

o Severidade: R$ 53 milhões por ano 

▪ Forma de Determinação: A empresa Fertibrasilis considera em seu 

estudo interno que o custo do diesel representa em média 30% da despesa 

total dos transportadores. Conforme citado no item 3.4, entre fevereiro 

de 2018 a maio de 2018 o preço do diesel variou 28%. Desta forma, 

considerando a variação neste período na despesa de frete projetada pela 

Fertibrasilis em 2018 (R$ 639 milhões, conforme citado no item 4.2), o 

potencial aumento no custo de frete poderia ser de R$ 53 milhões. 

o Frequência: Muito Frequente 

▪ Forma de Determinação: A política de preços da Petrobras informada no 

item 3.4 permite variações diárias, trazendo risco de alta volatilidade. 

o Classificação de Peck: Nível 3 

▪ Forma de Determinação: Este risco está ligado a falta de previsibilidade 

dos custos pelo fornecedor de transportes, o que traz instabilidade 

comercial na relação transportador e embarcador. 

• Alterações em regulamentos que impactem no custo transporte rodoviário de carga 

o Severidade: R$ 61 milhões por ano 

▪ Forma de Determinação: O impacto potencial da tabela mínima de fretes 

chegou a R$ 61 milhões. 

o Frequência: Rara 

▪ Forma de Determinação: O projeto de lei que criou a tabela de frete 

mínimo tramitou entre os anos de 2015 e 2018, período em que nenhum 



 

48 

outro projeto com impacto semelhante no transporte rodoviário foi 

proposto, segundo levantamento interno da empresa Fertibrasilis. 

o Classificação de Peck: Nível 3 

▪ Forma de Determinação: Este risco está ligado a falta de previsibilidade 

dos custos que podem ser cobrados pelo fornecedor de transportes, o que 

traz instabilidade comercial na relação transportador e embarcador. 

Em complemento ao modelo proposto por Tomas e Alcantara (2013) na fase 1, cabe inserir a 

análise de Sheffi (2005) para melhor visualização das vulnerabilidades. Sheffi (2005) propõe 

que os riscos mapeados sejam classificados graficamente, cruzando a probabilidade versus 

impacto caso o risco seja efetivando, tornando claro quais riscos trazem maior vulnerabilidade. 

Assim, o modelo de Sheffi (2005) será adaptado para utilização das escalas de frequência (em 

substituição a probabilidade) e severidade (em substituição a impacto). 

Figura 5 – Modelo adaptado de Sheffi (2005) para avaliação de vulnerabilidades 

 

Fonte: elaboração própria 

Com base no modelo acima, o risco mapeado que gera maior vulnerabilidade é a variação nos 

insumos de transporte, especialmente o diesel. O risco envolvendo a variação inesperada na 

oferta de veículos de demanda de carga sem adequado instrumento de controle de custos de 

frete pode ser classificado como o segundo mais crítico, pois a frequência de risco é maior que 

os demais e possui severidade em escala relevante (R$ 8 milhões). Os riscos envolvendo o 

monitoramento dos movimentos sociais ligados ao transporte rodoviário de carga, redução 

excessiva dos preços dos fretes e alterações em regulamentos que impactem no custo do 

1 Variação inesperada na oferta de veículos, com impacto nos custos de frete

2 Monitoramento dos movimentos sociais ligados ao transporte rodoviário de carga

3 Redução excessiva dos preços dos fretes, com impacto na gestão de custos do transportador

4 Variação de custos nos insumos de transporte

5 Alterações em regulamentos que impactem no custo transporte rodoviário de carga
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transporte rodoviário de carga são de alta severidade e frequência rara, o que demanda constante 

acompanhamento pelo impacto financeiro em caso de efetivação do risco. 

Utilizando a classificação proposta por Peck (2005), os riscos relacionados ao monitoramento 

dos movimentos sociais ligados ao transporte rodoviário de carga e redução excessiva dos 

preços dos fretes estão classificados com nível 4, ou seja, estes riscos podem ficar fora de 

controle dos gestores responsáveis por estarem relacionados ao ambiente geral que a cadeia 

analisada está inserida. Assim, cabe monitoramento constante sobre a evolução destes riscos 

para tornar as operações de transporte rodoviário da Fertibrasilis resilientes caso saiam do 

controle. 

Com base nas informações deste item, são feitas as seguintes recomendações para o 

prosseguimento do trabalho de gestão de riscos no transporte rodoviário na Fertibrasilis para 

adequada execução das fases 2 e 3 do modelo de Tomas e Alcantara (2013): 

1. Para a execução da fase 2, que consiste na formação do controle e mitigação dos riscos, 

cabe criar um plano de ação ponderado, mantendo eficiência e reduzindo a 

vulnerabilidade. Conforme Pettit et al (2010), o plano deve ser balanceado o suficiente 

para evitar dois problemas: criar um plano que seja superficial e não gere a mitigação 

de riscos necessária ou extremamente profundo e controlador que gere ineficiência na 

cadeia; 

2. Para a execução da fase 3, que consiste no monitoramento dos riscos, os dados 

levantados devem ser utilizados para que o corpo executivo determine as prioridades e 

crie uma estratégia para incrementar a resiliência da organização (Pettit et al, 2010). 

Para a replicação do formato aplicado na gestão de riscos no transporte rodoviário na 

Fertibrasilis em outras empresas do setor de fertilizantes, são feitas as seguintes recomendações: 

1. A aplicação do modelo, com avaliação dos direcionadores dos riscos externos e internos, 

classificação da severidade e frequência dos riscos mapeados e posterior determinação 

do plano de ação deve ser feita por pessoa ou grupo que possua entendimento dos 

impactos causados pelo transporte rodoviário na empresa em análise, considerando as 

peculiaridades da organização, como localização geográfica e participação de mercado; 

2. Conforme informado por Tomas e Alcantara (2013), os modelos de gestão de riscos 

existentes na literatura possuem limitações de abrangência. Caso o modelo proposto 

neste estudo não cubra os pontos demandados, cabe avaliar outros modelos que possam 

oferecer a base técnica necessária. 
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6. Conclusões 

O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância da utilização de uma metodologia de 

gestão de riscos no transporte rodoviário de uma empresa de fertilizantes, utilizando como base 

os impactos causados pela tabela mínima de fretes que teve a sua implementação provocada 

pela greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. 

O trabalho comprovou que a empresa Fertibrasilis estava vulnerável por não monitorar os riscos 

no transporte e os impactos da tabela mínima de fretes foram menores por ações executadas de 

maneira reativa, e não baseada em um plano estruturado de mitigação. 

A aplicação do modelo de gestão de riscos permite que ameaças possam ser identificadas, 

avaliadas e mitigadas, o que pode tornar a empresa mais robusta ou resiliente. Este estudo 

demonstrou que a gestão de riscos do caso Fertibrasilis pode ser criada com uso de metodologia 

adequada para mapear os riscos, dimensionar os possíveis impactos em caso de efetivação do 

risco e priorizar as principais ameaças. Para que o modelo tenha a efetividade esperada, as 

etapas de controle, mitigação e monitoramento devem ser executadas seguindo as 

recomendações propostas. 

O estudo mostrou que a Fertibrasilis possui grande exposição a riscos dada a relevância dos 

custos relativos ao transporte rodoviário. Considerando que Fertibrasilis representa 17% do 

setor de fertilizantes no Brasil e que o risco identificado neste estudo, em virtude da tabela 

mínima de fretes, foi de R$ 61 milhões no ano de 2018, é possível projetar que as empresas de 

fertilizantes brasileiras ficaram expostas a um risco de R$ 358 milhões de reais no ano de 2018 

nas operações de transporte rodoviário, caso nenhuma delas tenha um sistema de gestão de 

riscos. Este valor é representativo e ressalta a relevância da implantação de um modelo de 

gestão de riscos no transporte rodoviário de fertilizantes com objetivo de tornar as empresas do 

setor menos vulneráveis. 

Uma pesquisa futura poderá considerar a modificação do modelo aplicado neste caso a fim de 

verificar novas propostas para implementação de modelo de gestão de riscos, buscando maior 

precisão na avaliação dos riscos e maior facilidade na implementação das ações necessárias 

para mitigação. 

  



 

51 

7. Referências 

AGUIAR, E. C. Contribuição ao estudo do fator risco no desempenho de organizações e 

cadeias de suprimentos. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

ANDRADE, J.EP., PAN, S.S.K., DANTAS, C.A.D., Melo, K.C.A. A indústria de 

fertilizantes. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.1 , p. [94]-109, jul. 1995. 

APÓS CRÍTICAS, governo vai rediscutir preços da tabela de fretes, G1, 06 jun.2018. 

Disponível em:< http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/06/apos-criticas-governo-

vai-rediscutir-precos-da-tabela-de-fretes.html>. Acesso em 31 jan.2019. 

ASBJORNSLEET, B. E. Assessing the vulnerability of supply chains. In: ZSIDISIN, G. A.; 

RITCHIE, B. (Ed.). Supply Chain Risk: A handbook of assessment, management and 

performance. New York: Springer, 2009. p. 15-32 

BRASIL. Decreto-lei no 13.703, de 08 de agosto de 2018. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 09 ago.2018. 

BRASIL. Medida Provisória no 832, de 27 de maio de 2018. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 27 mai.2018. 

BRASIL. Resolução no 5.820, de 27 de maio de 2018. Diário Oficial da União, ANTT, 

Brasília, DF, 30 mai.2018. 

BRASIL. Resolução no 5.821, de 07 de junho de 2018. Diário Oficial da União, ANTT, 

Brasília, DF, 07 jun.2018. 

BRASIL. Projeto de lei no 528/2015, de 03 de março de 2018. Câmara dos Deputados, 

Disponível em:<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 

=955516>. Acesso em 31 jan.2019. 

CAIXETA-FILHO, J; PERA, T. Fertilizer logistics in Brazil: challenges and opportunities. 

Fertilizer Focus, Londres, p. 55-59, jan.2018. 

CAMINHONEIROS pedem redução de PIS e Cofins sobre o diesel e tabela mínima de preço 

de frete. Senado Notícias. 09 mar.2015. Disponível em:< 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/09/caminhoneiros-pedem-reducao-de-

pis-e-cofins-sobre-o-diesel-e-tabela-minima-de-preco-de-frete >. Acesso em 31 jan.2019. 

CARDOSO, T., PUJOL, E., LE. CORRE, J., ALLAIN, M. Implicações da Crise do Frete para 

o Setor Privado. BCG, nov.2018. 

COSTA, L. M.; SILVA, M.F.O. A indústria química e o setor de fertilizantes In: BNDES 

60 anos: perspectivas setoriais. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, 2012. p. 12-60. 

CONSUMO aparente de fertilizantes e matérias-primas em 2017. International Plant 

Nutrition Institute. Disponível em:< http://brasil.ipni.net/article/BRS-3132>. Acesso em 31 

jan.2019. 

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos. Análise Setorial - 

Fertilizantes. Banco Bradesco, nov.2015. 



 

52 

ENTIDADES do agronegócio pressionam e afirmam que frete tabelado deixará alimentos 

mais caros, O Globo, 23 jul.2018. Disponível em:< 

https://oglobo.globo.com/economia/entidades-do-agronegocio-pressionam-afirmam-que-frete-

tabelado-deixara-alimentos-mais-caros-22912008>. Acesso em 31 jan.2019. 

EVOLUÇÃO histórica do PIB até 2016. IBGE. Disponível em :< 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1

483c85caca11f.xls>. Acesso em 31 jan.2019 

GREVE dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil. (2018), BBC, 30 

mai.2018. Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137>. Acesso em 

31 jan.2019. 

ROLLSING, C. Greves dos caminhoneiros: relembre as paralisações de 1999, 2000 e 2015 no 

Brasil, Gaúcha Zero Hora, 25 mai.2018. Disponível em:< 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/05/greves-dos-caminhoneiros-relembre-as-

paralisacoes-de-1999-2000-e-2015-no-brasil-cjhm7pn7p0bcp01qobv80g44h.html >. Acesso 

em 31 jan.2019. 

JAFFEE, S.; SIEGEL, P.; ANDREWS, C. Rapid agricultural supply chain risk 

assessment: A conceptual framework. Agriculture and rural development discussion paper, 

v. 47, n. 1, p. 1-64, 2010. 

MANFRINI, S. CNI protocola ADI contra MP e resoluções sobre tabelamento do frete. 

Exame, 14 jun.2018. Disponível em:< https://exame.abril.com.br/brasil/cni-protocola-adi-

contra-mp-e-resolucoes-sobre-tabelamento-do-frete/>. Acesso em 31 jan.2019. 

MARQUES, K.; CAMACHO, R.; ALCANTARA, C. Avaliação do Rigor Metodológico de 

Estudos de Caso em Contabilidade Gerencial Publicados em Periódicos no Brasil. 

Revista Contabilidade & Finanças, v. 26, n. 67, p. 27-42, 1 abr. 2015 

MARTINS, G. Estudo de caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisa no Brasil. 

Revista de Contabilidade e Organizações, v. 2, n. 2, p. 9-18, 1 abr. 2008. 

PÉRA, T.G.; ROCHA, F.V.; SILVA NETO, S.; CAIXETA-FILHO, J.V. Análise dos 

impactos da Medida Provisória nº 832 de 2018 (Política de Preços Mínimos do 

Transporte Rodoviário de Cargas) na Logística do Agronegócio Brasileiro. Série: 

Logística do Agronegócio – Desafios e Oportunidades, v.3. Grupo de Pesquisa e Extensão em 

Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG). Piracicaba, SP, jun.2018 

PIB avança 1,0% em 2017 e fecha ano em R$ 6,6 trilhões. IBGE Notícias, 01 mar.2018. 

Disponível em:< https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

agencia-de-noticias/releases/20166-pib-avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes 

2018>. Acesso em 31 jan.2019. 

PRINCIPAIS Portos de Entrada de Fertilizantes no Brasil em 2016. Globalfert. Disponível 

em:< https://globalfert.com.br/boletins-gf/9>. Acesso em 31 jan.2019. 

PETTIT, T.J..; FIKSEL, J.; CROXTON, K.L. Ensuring supply chain resilience: development 

of a conceptual framework. Journal of business logistics, v. 31, n. 1, p. 1-21, 2010. 



 

53 

PETROBRAS. Adotamos nova política de preços de diesel e gasolina. Fatos e dados. 14 out. 

2016. Disponível em:< http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/adotamos-nova-politica-

de-precos-de-diesel-e-gasolina.htm>. Acesso em 31 jan.2019 

PETROBRAS. Revisão da política de preços de diesel e gasolina. Fatos e dados. 30 jun.2018 

Disponível em:< http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/revisao-da-politica-de-precos-

de-diesel-e-gasolina.htm >. Acesso em 31 jan.2019. 

PETROBRAS. Tenha uma visão geral das nossas atividades e números operacionais e 

financeiros, com as perspectivas de investimentos. Relacionamento com investidores. Set. 

2018. Disponível em:< http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/visao-geral>. 

Acesso em 31 jan.2019. 

SANTOS, G. Cade diz que tabela de frete é ilegal e gera prejuízo à sociedade. Veja, 18 

jun.2018. Disponível em:< https://veja.abril.com.br/economia/cade-diz-que-tabela-de-frete-e-

ilegal-e-gera-prejuizo-a-sociedade/ >. Acesso em 31 jan.2019. 

SANTOS, L. Governo publica em edição extra do DO medidas do acordo com 

caminhoneiros. UOL, 28 mai.2018. Disponível em:< 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/28/governo-publica-em-edicao-extra-

do-do-medida-do-acordo-com-caminhoneiros.htm >. Acesso em 31 jan.2019. 

SHEFFI, Y. The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. 

MIT Press Books, v. 1, 2005. 

TOMAS, R.N.; ALCANTARA, R.L.C. Modelos para gestão de riscos em cadeias de 

suprimentos: revisão, análise e diretrizes para futuras pesquisas. Gest. Prod., São Carlos, 

v. 20, n. 3, p. 695-712, 2013 

VEGRO, C.L.R. Mercado de Fertilizantes: aumento das importações preocupa. Análises e 

Indicadores do Agronegócio, São Paulo, 11 abr. 2018. Disponível em:< 

http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14447>. Acesso em 31 jan.2019. 

  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

ANEXO A – Questionário enviado aos pesquisados 

 

Seja bem-vindo(a)! 

Agradeço por participar do questionário, que tem tempo previsto de resposta de 4 minutos. 

O objetivo do estudo que estou desenvolvendo é entender quanto as empresas estavam 

preparadas para a greve dos caminhoneiros em maio/2018, sob a ótica da gestão de riscos na 

cadeia de suprimentos. 

A gestão de riscos na cadeia de suprimentos é um tema com diversos estudos. Com este 

questionário vocês me auxiliarão a realizar o desejado cruzamento entre a academia e a prática. 

 

Atenciosamente, 

 

Alberto Miranda Rodrigues 
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1. Segundo Tomas e Alcantara (2013), a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos tem como 

objetivo identificar e controlar os riscos que podem afetar o desempenho da cadeia de 

suprimentos. Na sua opinião, observando somente as operações de transporte rodoviário de 

cargas, a empresa pratica a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos? 

 

Sim Não Não sei opinar 

   

 

2. Você considera eficiente a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos nas operações de 

transporte rodoviário de cargas praticada pela empresa? (Resposta condicionada ao SIM na 

questão anterior) 

 

Sim Não 

  

 

3. Na sua opinião, a empresa monitorou o risco da ocorrência da greve dos caminhoneiros em 

maio de 2018? 

 

Sim Não 

  

 

4. A empresa monitorou os impactos causados nos custos do transporte rodoviário após a 

implantação da nova política de preços da Petrobras em julho/2017? 

 

Sim Não Não sei opinar 

   

 

5. Você considerou eficiente o monitoramento pela empresa do preço do diesel após a 

implantação da nova política de reajustes pela Petrobras em meados de julho/2017? (Resposta 

condicionada ao SIM na questão anterior) 

 

Sim Não 
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Na sua opinião, a empresa acompanhou o projeto de lei 528/2015, criado em março de 2015 e 

base para a lei dos fretes mínimos (nº 13.703, de 08/08/2018)?  

Sim Não Não sei opinar 

   

 

8. A empresa utilizou a ANDA (Associação Nacional dos Difusores de Adubos) para 

monitorar o projeto de lei 528/2015? (Resposta condicionada ao SIM na questão anterior) 

 

Sim Não Não sei opinar 

   

 

Segundo o jornal gaúcho Zero Hora, a greve realizada em março/2015 tinha como pauta de 

reinvindicação pelos caminhoneiros a implantação da tabela mínima de fretes e a redução do 

preço do diesel. Você tinha ciência desta informação? 

Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/05/greves-dos-caminhoneiros-

relembre-as-paralisacoes-de-1999-2000-e-2015-no-brasil-cjhm7pn7p0bcp01qobv80g44h.html 

 

Sim Não 

  

 

Com base na pergunta anterior, responda se você concorda com a afirmação abaixo: (Resposta 

condicionada ao SIM na questão anterior) 

A empresa monitorou a pauta reivindicatória dos caminhoneiros desde março/2015. 

 

Sim Não 

  

 

10. Registre o nível hierárquico dentro da organização 

 

 Analista  Coordenador / 

Supervisor 

Gerente Diretor 
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11. Registre o tempo que você está no cargo na empresa 

 

0 a 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos 

    

 


