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RESUMO

A ocorrência de contaminações de alimentos nas últimas décadas resultaram em

maiores demandas por rastreabilidade por parte dos consumidores das cadeias de

suprimentos  de produtos agroindustriais.  Algumas destas  demandas se  tornaram

regulamentações para a comercialização de produtos no mercado internacional. A

rastreabilidade diz respeito  ao acompanhamento do produto ao longo da cadeia,

permitindo a identificação de pontos críticos para o controle da qualidade do produto.

Atualmente, as cadeias de granéis sólidos agrícolas voltados à exportação possuem

sérios  problemas  de  rastreabilidade:  mistura  de  lotes;  roubo;  aumento  das

exigências  por  informações  de  qualidade,  origem  e  processos;  dificuldade  na

determinação de lotes no caso de recalls; e ausência de sistemas automáticos e em

tempo real. Visando reduzir estes problemas, o objetivo do trabalho foi elaborar um

modelo de rastreabilidade para estas cadeias, que permita a coleta e o acesso de

informações em tempo real  por  seus elos.  A metodologia utilizada compreendeu

quatro  etapas:  revisão  sistemática  da  literatura,  levantamento  de  informações,

elaboração de um modelo de rastreabilidade e elaboração do modelo conceitual de

simulação.   Analisaram-se  aspectos  relacionados  a  custo,  impacto  de  fatores

reguladores, gargalos na implementação e critérios de adaptação a outras cadeias.

O açúcar foi utilizado como estudo de caso devido à sua importância para o país.

Após um estudo das tecnologias disponíveis, optou-se pelo uso da tecnologia de

identificação  por  radiofrequência,  pois  ela  facilita  o  acompanhamento  da

movimentação do produto, em conjunto com a tecnologia de redes de sensores sem

fio, que visa monitorar as variáveis ambientais às quais o produto é submetido. Caso

anomalias com relação a limites pré-estabelecidos sejam detectadas, um sinal de

alerta  será  enviado  ao  agente  responsável,  que  pode  então  tomar  a  decisão

necessária. As principais contribuições do trabalho são: o modelo de rastreabilidade

proposto,  em  conjunto  com  os  fatores  que  devem  ser  considerados  em  sua

implementação, e o modelo conceitual de simulação desenvolvido para estimar seus

impactos em termos de custos, tempos e frequência de erros em comparação à

situação atual.

Palavras-chave: Rastreabilidade.  Cadeia  de  Suprimentos.  Açúcar.  Tecnologia  da

Informação. Identificação por Radiofrequência.



ABSTRACT

Food contamination events in the past decades have resulted in an increase of the

agroindustrial  supply  chain  consumers'  traceability  demands.  Some  of  these

demands  became  product  import  regulations.  Traceability  is  related  to  product

monitoring throughout the supply chain, allowing for the identification of critical quality

control points. Currently, the supply chains of bulk agricultural products exported by

Brazil have serious traceability problems: lot mixing; product theft;  increase in the

demand  for  information  related  to  quality,  origin,  and  processes;  difficulty  in

identifying specific lots in the case of recalls; and lack of automatic and real time

systems. The main objective of this research was to develop a traceability model for

these chains which allowed for real-time data gathering and information access by its

links.  The  methodology  used  was  divided  into  four  stages:  systematic  literature

review,  information  gathering,  traceability  model  development,  and  theoretical

simulation model development. The aspects analyzed were related to cost, impact of

regulating bodies, implementation bottlenecks, and criteria to be used to adapt the

model to other chains. Due to its importance, the sugar supply chain was used as a

case study. An analysis  of  the  technologies  available  led  to  the  choice  of  radio-

frequency identification, because it facilitates monitoring product movement, besides

wireless  sensor  networks,  which  will  monitor  the  environmental  variables  in  the

product surroundings. If anomalies in relation to pre-established limits are detected,

an alert signal will be sent to the agents in charge, allowing them to make decisions.

The main contributions of this research are: the traceability model developed and the

factors that  have to  be considered during its  implementation,  and the conceptual

simulation model developed to estimate its impacts in terms of cost, time, and error

frequency, in comparison to the current situation.

Keywords: Traceability.  Supply  Chain.  Sugar.  Information  Technology.  Radio-

frequency Identification.
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1 INTRODUÇÃO

Vinholis  e  Azevedo (2002)  citam que  a  epidemia  de encefalopatia  espongiforme

bovina (BSE, do inglês  Bovine Spongiform Encephalopaty) ocorrida na década de

1990 na União Europeia (UE) levou a uma diminuição de 8% no consumo total de

carne bovina nesse bloco econômico. Dabbene, Gay e Tortia (2014), por sua vez,

citam  que  a  rastreabilidade  vem  aumentando  de  importância  nos  últimos  anos

devido a sucessivos problemas de contaminação de alimentos, como os casos de

contaminação com Escherichia coli, Salmonella e dioxinas, dentre outros.

Segundo dados do United States Departament of Agriculture (USDA, 2015), pode-se

observar que o Brasil  é um importante produtor e exportador mundial  de granéis

sólidos agrícolas. Em sua maior parte, estes produtos são processados e utilizados

nas  cadeias  de  suprimentos  (CS)  de  produtos  alimentícios.  Dentre  os  granéis

exportados pelo país, o açúcar bruto possui grande importância devido ao volume

escoado. Como será descrito ao longo do trabalho, o sistema de rastreabilidade

atual  destes  produtos  possui  diversas  falhas  em  sua  operação,  como  perda  e

mistura de produtos e contaminação de lotes, que podem ser melhoradas através de

um redesenho da CS. 

O sistema de rastreabilidade destas CS pode ser aprimorado através do emprego de

tecnologias que possibilitem o acompanhamento em tempo real da movimentação

do produto e das condições ambientais às quais este está exposto. O açúcar bruto

foi utilizado como um exemplo para o desenvolvimento de aspectos do modelo que

são específicos do produto em questão, como o monitoramento de umidade relativa

para a redução da ocorrência de empedramento do produto. O modelo pode ser

adaptado a outras CS com algumas alterações, que serão descritas no Capítulo 5.

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A rastreabilidade pode ser definida como o acompanhamento e monitoramento do

produto ao longo de todos os elos da cadeia, permitindo a identificação de pontos

críticos de controle de qualidade. Caso problemas ocorram, é possível chegar às

suas  fontes  e  tratá-las  para  evitar  que  eles  voltem  a  ocorrer.  A rastreabilidade
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também  pode  ser  entendida  como  a  habilidade  de  se  rastrear  o  histórico,  o

processamento e os locais por onde um produto passou por meio de identificações

gravadas em um sistema (JURAN; GODFREY, 2000; KELEPOURIS et al., 2007).

A rastreabilidade, antes ligada apenas a partes da CS, pode ser vista atualmente

como uma necessidade em todas as suas etapas, podendo constituir uma vantagem

competitiva  para  as  cadeias  que  possuem  um  sistema  de  rastreabilidade  de

qualidade  em  funcionamento.  Do  contrário,  os  consumidores  podem  optar  por

produtos  provenientes  de  CS  concorrentes  que  melhor  suprirem  as  suas

necessidades.

A  evolução  dos  métodos  de  controle  de  rastreabilidade  envolveu,  em  seus

primórdios,  anotações  manuais,  passando  pelo  uso  de  planilhas  eletrônicas,

sistemas  de  códigos  de  barras,  Códigos  Quick  Response (ou  QR Codes)  e

identificação  por  radiofrequência  (RFID,  do  inglês  Radio-frequency  Identification)

(METZNER; CUGNASCA; SILVA, 2014). 

Dentre  esses,  o  uso  da  tecnologia  de  RFID  se  destaca  por  facilitar  o

acompanhamento da movimentação de unidades de carga, independentemente do

tipo de embalagem ou forma de transporte: caixas, pallets, contêineres ou lotes de

produtos a granel. 

Aliados  às  redes  de  sensores  sem fio  (RSSF, ou  wireless  sensor  networks em

inglês), que possibilitam a conexão sem fio entre sensores instalados em diversos

pontos dentro de um raio limitado de ação, é possível a leitura de etiquetas contendo

informações  dos  produtos  sem que  haja  contato  visual  entre  as  etiquetas  e  os

leitores,  originando  sistemas  automáticos  de  monitoramento  de  temperatura  (T),

umidade relativa (UR), luminosidade e pressão, dentre outras variáveis ambientais

(KARKKAINEN, 2003; LEE; CHENG; LEUNG, 2004; ZHANG et al., 2011). 

Estes sistemas, por estarem conectados em rede, podem disponibilizar seus dados

em bancos de dados na Internet em tempo real, possibilitando o disparo de alertas

caso certos limites predefinidos sejam ultrapassados (ZHANG et al., 2011). Esses

alertas podem contribuir  para a identificação de anomalias nas grandezas físicas

associadas a produtos ou desvios em rotas predefinidas para a sua movimentação,

em um menor tempo do que ocorre atualmente. Isto pode auxiliar na tomada de

decisões por parte das empresas envolvidas na CS em questão, melhorando o seu
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atendimento às demandas dos consumidores no que diz respeito à rastreabilidade

do produto.

Neste  contexto,  o  estudo  da  logística  da  cadeia  do  açúcar  é  relevante  para  o

desenho do sistema de rastreabilidade deste produto. A logística é definida como a

área  de  estudos  multidisciplinar  que  foca  no  transporte  e  na  armazenagem  de

produtos, além dos fluxos de informações e de dinheiro, considerando as exigências

dos  consumidores  para  desenhar  soluções  para  as  CS.  A rastreabilidade  e  as

tecnologias a serem utilizadas para garanti-la são partes essenciais do planejamento

logístico da CS.

O  conceito  de  CS  adotado  atualmente  contempla  o  aumento  da  eficiência  de

cadeias  de  produtos,  levando  a  interações  entre  áreas  das  empresas  como

marketing,  produção  e  logística  e  à  análise  das  interações  entre  as  diferentes

empresas envolvidas no atendimento da demanda de um determinado segmento de

consumidores (BALLOU, 2006; CHOPRA; MEINDL, 2012).

Observa-se  no  Brasil  uma lacuna  significativa  nos  estudos  das  CS de  produtos

agroindustriais, sendo que grande parte destas não está devidamente caracterizada

do  ponto  de  vista  logístico.  Isto  torna  difícil  uma  definição  exata  dos  principais

gargalos  que  limitam  a  competitividade  destes  produtos  no  mercado  mundial

(KAWANO et al., 2013).

Uma série de estudos de caracterização destas cadeias vem sendo feitos de forma

isolada,  através  de  agências  de  fomento  como  o  Conselho  Nacional  de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo (FAPESP) e o Governo Brasileiro. Um destes exemplos é o

do Fórum da Competitividade da Indústria de Carnes, que estuda a CS da carne

bovina  (MDIC,  2005).  Observa-se  que  pouca  atenção  foi  dada  a  itens  que

atualmente  possuem  grande  importância  para  os  consumidores,  notadamente  a

rastreabilidade  dos  produtos  e  a  necessidade  da disponibilidade de informações

relacionadas a CS aos consumidores.

Estes  fatores  são  cruciais  por  uma  série  de  razões,  pois  permitem:  (i)  que  o

consumidor  obtenha  informações  sobre  os  processos  de  produção  e  transporte,

além da  origem dos  produtos;  (ii)  que os  diferentes  agentes  na cadeia  possam

monitorá-la, identificando possíveis falhas e corrigindo-as a tempo de minimizar os
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impactos na CS e na saúde de seus consumidores; e (iii) que produtos defeituosos

sejam identificados e rastreados ao longo da cadeia, de maneira inversa ao fluxo

normal de produtos, para localizar em que pontos ocorreram falhas e como estas

podem ser corrigidas (GOLAN et al., 2004; DABBENE; GAY; TORTIA, 2014).

Dentre os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil encontra-se o açúcar,

que possui grande destaque na economia nacional devido ao expressivo volume

exportado. O açúcar é exportado em duas formas, que influenciam diretamente na

forma como ele será transportado e armazenado. O açúcar bruto é transportado a

granel, e o açúcar refinado é ensacado e transportado utilizando-se contêineres. O

açúcar  bruto,  foco  do  presente  estudo,  correspondeu  a  80% do  total  de  açúcar

exportado em 2014, cerca de 19 milhões de toneladas ou US$ 7 bilhões (USDA,

2015; MDIC, 2015).

Trata-se de um produto com baixo valor agregado que é transportado a grandes

distâncias, uma característica comum a todos os granéis sólidos agrícolas, tornando

os seus custos de transporte altamente relevantes na definição da competitividade

das empresas envolvidas na CS. É importante notar que os custos logísticos no

escoamento de granéis agrícolas podem chegar a 60% do preço do produto final,

aproximadamente  o  dobro  do  valor  obtido  nas  CS  de  produtos  manufaturados

(MARTINS; CAIXETA-FILHO, 1999; FRIEND; LIMA, 2011).

No caso específico do açúcar brasileiro voltado à exportação, o empedramento do

produto durante as etapas de armazenamento e transporte é um aspecto relevante

do  ponto  de  vista  logístico.  Segundo  Ortega-Rivas,  Juliano  e  Yan  (2005),  o

empedramento de produtos em pó ou granulados é muito comum nas indústrias de

alimentos, principalmente nos casos de açúcar, sal, leite em pó e cereais em flocos.

Este processo ocorre devido ao armazenamento do produto em ambientes com UR

e T elevadas.  Estes autores caracterizam o problema como muito  relevante nas

operações das empresas, pois este pode diminuir a velocidade dos processos e a

qualidade do produto final. Acredita-se que a redução da ocorrência deste problema

resultaria em uma melhoria nos resultados das empresas da CS.

Nesta CS, podem-se observar  diversos problemas de rastreabilidade que afetam

diretamente a segurança do produto,  podendo-se citar:  mistura de produtos com

características  diferentes;  roubo  de  produtos;  aumento  das  exigências  dos

consumidores por qualidade e informações de origem e processos; dificuldade na
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determinação de um lote no caso de recalls de produtos; e a ausência de sistemas

que permitam a rastreabilidade do produto de forma completa,  automática e em

tempo real.

1.2 OBJETIVO

O  presente  projeto  de  pesquisa  buscou  elaborar  um  modelo  de  sistema  de

rastreabilidade para os granéis sólidos agrícolas brasileiros voltados à exportação,

que permita a coleta e o acesso de informações em tempo real  pelos diferentes

agentes da cadeia. Um estudo de caso foi realizado utilizando-se a CS de açúcar

bruto voltado à exportação para exemplificar os passos da metodologia relacionados

ao  desenho  da  CS,  identificação  de  gargalos  de  rastreabilidade  e  desenho  do

sistema de rastreabilidade considerando todos os elos da CS.

Os objetivos complementares da pesquisa foram:

 desenvolver  um modelo  conceitual  do  sistema  de  rastreabilidade  para  as

cadeias de suprimentos de granéis sólidos agrícolas voltados à exportação

utilizando as tecnologias de RFID e RSSF, sob a ótica de Internet das Coisas

(IoT, do  inglês  Internet  of  Things)1,  indicando  os  principais  aspectos  com

relação  a  custos,  aplicabilidade  e  gargalos  a  serem  enfrentados  em  sua

implementação;

 caracterizar  a  CS  do  açúcar  bruto  voltado  à  exportação  e  identificar  os

principais impactos causados pela falta de rastreabilidade nesta cadeia;

 caracterizar a CS do açúcar na UE, através de pesquisa de campo, utilizando

Portugal como exemplo devido à sua importância como importador de produto

brasileiro neste bloco econômico;

 elaborar um modelo conceitual de simulação da implementação do modelo de

rastreabilidade proposto;

 elaborar  cenários  relevantes  para  a  análise  de  implementação  do modelo

proposto, que devem ser explorados em trabalhos futuros.

1  A nomenclatura IoT é relativamente recente, tendo sua origem no Auto-ID Labs em 1999. Recentemente, este termo
substituiu os termos “computação pervasiva” e “computação ubíqua”. O seu significado é similar, correspondendo à
uma rede de objetos que produzem e transmitem dados entre si utilizando a Internet.
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1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O presente trabalho é composto por seis capítulos. O primeiro capítulo, Introdução,

descreveu a motivação da pesquisa, a partir de uma visão geral do problema a ser

resolvido  e  os  seus  objetivos.  O  segundo  capítulo  apresenta  uma  revisão  da

literatura,  levantando o estado da arte  das tecnologias  e conceitos utilizados na

pesquisa. Este é seguido pelo capítulo três, que descreve a metodologia utilizada. O

quarto capítulo contém os resultados obtidos, que são posteriormente discutidos no

capítulo  cinco.  O  sexto  e  último  capítulo  apresenta  as  conclusões  obtidas,  as

principais  limitações observadas e sugestões para trabalhos futuros.  Finalizando,

têm-se as referências nas quais a pesquisa se baseou.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Este  capítulo  trata  da  revisão  dos  principais  conceitos  que  serão  utilizados  na

pesquisa e encontra-se dividido em seis itens: 

 2.1. Rastreabilidade, incluindo tópicos como descrição do conceito, legislação

e sua aplicação em diferentes CS; 

 2.2. CS de granéis sólidos agrícolas, incluindo descrição destes produtos e o

que  os  diferenciam de  outras  CS,  principais  problemas de  rastreabilidade

observados na literatura, exigências por parte dos consumidores e possíveis

tendências futuras;

 2.3. CS do açúcar, incluindo como é realizada a rastreabilidade deste produto

atualmente e uma análise em profundidade de sua CS;

 2.4.  Logística  e  CS,  englobando  temas  como  descrição  da  área  e  sua

interação com o tema da rastreabilidade;

 2.5.  Tecnologias  para  a  rastreabilidade,  no  qual  são  apresentadas  as

principais  tecnologias  utilizadas  para  a  coleta  e  a  transmissão  de  dados

relacionados à rastreabilidade e garantia  da qualidade e da segurança do

produto,  incluindo  as  descrições  das  tecnologias  a  serem  utilizadas  no

modelo proposto: RFID e RSSF;

 2.6. Considerações finais, que destacam os aspectos de maior importância

discutidos neste capítulo.

2.1 RASTREABILIDADE

Neste item, será realizada uma análise do tema rastreabilidade, considerando sua

definição,  importância  para  os  consumidores,  legislação  e  principais  critérios  de

avaliação.

Consumidores  na  UE,  Japão  e  EUA consideram  importante  saber  o  que  está

acontecendo nas CS dos alimentos que consomem, englobando questões como:

origem do produto, processos de produção e segurança alimentar. Devido a estas
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exigências, o conhecimento do caminho percorrido por um produto ao longo de sua

vida útil torna-se essencial (SMITH et al., 2005; MACHADO; NANTES, 2004).

Segundo Shanahan et al. (2009) e Machado e Nantes (2004), a crise de BSE foi o

principal estopim das exigências de rastreabilidade da UE, influenciando uma série

de CS de produtos alimentícios.  A sua ocorrência no Reino Unido resultou em um

bloqueio por 10 anos da importação de carne bovina originária neste bloco pela UE

(SHANAHAN et al., 2009).

A ocorrência de uma série de problemas de rastreabilidade de alimentos ao redor do

mundo  influenciaram  diretamente  no  desenvolvimento  de  sistemas  de

rastreabilidade  de  CS  de  produtos  alimentícios.  Podem-se  destacar  as

contaminações  de  Salmonella em  ovos  na  década  de  80  na  Inglaterra,  de

hambúrgueres com Escherichia coli e de carne com Lysteria nos EUA na década de

90.  É  importante  notar  que  a  rastreabilidade  costuma  ser  adotada  nas  CS  de

produtos alimentícios apenas após a ocorrência de contaminações de grande porte,

apresentando um caráter reativo em relação aos eventos de contaminação de lotes

(VINHOLIS;  AZEVEDO, 2002;  WOGNUM et  al.,  2011;  VAN DER VORST; SILVA;

TRIENEKENS, 2007). 

Wu, Xu e Gao (2011) e Zhang et al. (2010) citam o caso da contaminação de leite

com melamina na China, um problema de difícil detecção que atingiu 69 lotes de

leite  em pó  para  bebês,  provenientes  de  22  indústrias  produtoras  de  derivados

lácteos. Estes números correspondem a 14% do total de lotes inspecionados pelo

governo em termos de volume e a 20% das empresas produtoras. Este composto

tóxico também foi encontrado em leite em formato líquido e em derivados lácteos,

sendo que o principal resultado desta crise foi uma queda significativa no consumo

de leite e seus derivados ao longo dos anos seguintes na China.

Wu, Xu e Gao (2011) observam que, após esta crise, o governo chinês tentou, sem

sucesso, tornar obrigatória a implementação de sistemas de rastreabilidade para as

CS de leite e de seus derivados. Os autores citam que a adoção de sistemas de

rastreabilidade nestas CS pode ser mais efetiva se, em vez de ser uma exigência do

governo, estas possuírem auxílio deste e a supervisão de terceiros para garantir o

cumprimento das exigências de qualidade e segurança do alimento.
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Verbeke  et  al.  (2007)  citam  que  o  pânico  gerado  nos  consumidores  por

contaminações  de  alimentos  é  maior  caso  o  problema  seja  entendido  como

inevitável, ou seja, que não possa ser resolvido através de lavagem ou cozimento do

produto.  Este  é  o  caso  das  contaminações  citadas  anteriormente,  além  de

contaminações com dioxinas e outros resíduos dos processos de produção. 

Andrade et al. (2013) avaliaram a percepção dos consumidores de Campinas (SP) e

do Rio de Janeiro (RJ) em relação a riscos, segurança e rastreabilidade das CS de

alimentos,  observando  que  a  rastreabilidade  é  um  tema  de  alta  relevância,

contribuindo principalmente para facilitar o recall de produtos contaminados.

Barcellos et al. (2012) estudaram como uma amostra de 417 consumidores em Porto

Alegre,  RS,  avaliou  o  critério  rastreabilidade no que diz  respeito  à carne bovina

nacional. Os autores concluem que 62% da amostra é a favor de rastreabilidade

obrigatória  nesta  CS,  e  que  a  maioria  desta  estaria  disposta  a  pagar  mais  por

produtos rastreados em relação a produtos não rastreados. 

Kehagia et al. (2007) observaram que os consumidores de países da UE possuem

opiniões distintas com relação ao papel da rastreabilidade na CS de carne bovina.

Os consumidores holandeses, por exemplo, buscam informações sobre o uso de

aditivos, enquanto os alemães se preocupam mais com a origem e a aparência do

produto.  Os  franceses,  por  sua  vez,  se  interessam  pela  marca  e  detalhes  do

produtor, além de sua origem, e os italianos avaliam preço, cor e origem. Porém, os

autores  indicam  que  é  necessário  que  as  autoridades  governamentais  e  as

indústrias  de  alimentos  aumentem  a  comunicação  com  relação  ao  valor  da

rastreabilidade para  seus consumidores,  além de divulgar  estas  informações em

seus rótulos de uma forma clara e concisa.

Latouche, Rainelli e Vermersch (1998) realizaram um survey na França, concluindo

que  os  consumidores  consideravam  muito  importantes  a  transparência  e  a

rastreabilidade de alimentos, e estariam dispostos a pagar um prêmio por produtos

que possuíssem estas características.

Souza-Monteiro e Caswell (2004), por sua vez, estudaram os impactos econômicos

da  implementação de  rastreabilidade  nas CS de carne  bovina  nos  EUA,  Japão,

Austrália, Brasil, Canadá e UE. Estes citam que as motivações do governo para a

implementação  de  modelos  de  rastreabilidade  são  ligadas  ao  bem-estar  social,
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enquanto as empresas estão mais interessadas no aumento de seus lucros. Desta

forma,  o  desenho de  um sistema de  rastreabilidade deve ponderar  os  objetivos

destes dois importantes stakeholders.

Van Rijskwijk e Frewer (2008) analisaram a percepção de qualidade e da segurança

de  alimentos  por  consumidores  na  UE,  e  a  relação  destes  fatores  com  a

rastreabilidade na CS. Os autores realizaram 163 entrevistas semiestruturadas em

quatro  países  (Alemanha,  França,  Itália  e  Espanha),  concluindo  que  os

consumidores consideram estes conceitos como interligados e importantes para as

CS.

Wu, Xu e Gao (2011) realizaram um levantamento com 1.757 entrevistados em 13

cidades  da  província  chinesa de  Jiangsu,  visando entender  como estes  avaliam

produtos  rastreados  com  certificação.  Os  autores  observaram  que,  após  os

consumidores serem informados sobre como funciona um sistema de rastreabilidade

de  alimentos,  sua  aceitação  por  alimentos  rastreados  certificados  aumentou

consideravelmente, principalmente para produtos altamente perecíveis, como leite,

ovos, mel e carnes.

Xu  e  Wu  (2010)  realizaram  um  levantamento  para  identificar  a  percepção  de

segurança dos alimentos e a disponibilidade a pagar por produtos certificados na

província de Jiangsu, na China, após a ocorrência da crise de contaminação de leite

com melamina no país. Os autores concluíram que somente 37% de sua amostra

conhecia o conceito de sistema de rastreabilidade de alimentos e que cerca de 30%

dos  consumidores  com propensão  a  comprar  produtos  rastreados  não  estariam

dispostos a pagar um prêmio pela rastreabilidade.

A implementação  de  sistemas  de rastreabilidade é  uma forma importante  de se

minimizar os efeitos de contaminações nas CS de produtos alimentícios. Esta pode

ser definida como o acompanhamento e o monitoramento do produto ao longo de

todos os elos da CS, permitindo a identificação de pontos críticos de controle de

qualidade. A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP na sigla em

inglês para  Hazard Analysis and Critical Control Points) é então utilizada para se

definir  quais  ações  podem  ser  tomadas  para  evitar  a  ocorrência  de  futuros

problemas  de  qualidade  (JURAN;  GODFREY, 2000;  KELEPOURIS  et  al.,  2007;

SMITH et al., 2008).
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Porém, caso problemas de qualidade ocorram, o sistema de rastreabilidade torna

possível  identificar  a  origem do  problema e  tratá-la  para  evitar  a  sua  repetição.

Segundo Juran e Godfrey (2000), um sistema de rastreabilidade deve possibilitar o

rastreamento  do  histórico,  parâmetros  do  processamento  e  locais  por  onde  um

produto passou, através de identificações contidas em um sistema de informações.

Segundo  Smith  et  al.  (2005)  e  Juran  e  Godfrey  (2000),  um  sistema  de

rastreabilidade efetivo pode auxiliar nas seguintes iniciativas:

 identificação da origem e dos responsáveis por problemas de qualidade;

 diminuição na ocorrência de roubo de produtos;

 melhorias no controle de epidemias em animais;

 atendimento às demandas de consumidores internacionais;

 melhorias  nos  processos  de  distribuição  e  de  controle  de  estoques  dos

agentes da CS;

 auxílio no desenvolvimento de opções de agregação de valor ao produto final;

 auxílio na identificação de fontes de problemas de qualidade e segurança do

produto;

 redução na quantidade de recalls de produtos;

 auxílio na gestão de problemas de qualidade.

Além disso,  segundo  Dabbene,  Gay  e  Tortia  (2014),  é  importante  notar  que  os

diferentes stakeholders de uma CS de produtos alimentícios veem a rastreabilidade

de forma distinta:  enquanto o consumidor a  vê como uma forma de garantia  da

qualidade e segurança do produto, os produtores a veem como uma ferramenta para

evitar perda de mercado e de receita. Ambas as visões precisam ser consideradas

no desenho de um sistema de rastreabilidade efetivo.

Vinholis  e  Azevedo (2002)  definem sistema de rastreabilidade como um sistema

informatizado responsável  por armazenar e rastrear  informações relacionados ao

produto. Este é composto de rastreabilidade interna, que diz respeito ao controle de

qualidade  e  gestão  das  informações  relacionadas  ao  histórico  do  produto  na

empresa em questão, e rastreabilidade da CS, que envolve o histórico dos fluxos
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físicos  e  de  informações  ao  longo  dos  elos  da  CS.  Neste  trabalho,  o  termo

rastreabilidade será utilizado principalmente para se referir à rastreabilidade da CS.

Caso este se refira à rastreabilidade interna, isto será explicitado.

Van der Vorst (2006) citam que a rastreabilidade interna permite a localização do

produto e o histórico de processos pelos quais este passou, e que a rastreabilidade

da  CS permite  acompanhar  informações  relacionadas  à  origem do  produto  e  à

identificação de lotes, tanto de matéria-prima quanto de produto final. 

Juran e Godfrey (2000) indicam que as grandes vantagens de um sistema eficiente

de  rastreabilidade  são:  (i)  assegurar  a  qualidade  tanto  dos  insumos quanto  dos

produtos finais; (ii) evitar a mistura de produtos; (iii) aumentar a facilidade no caso da

necessidade  de  realização  recalls (retirada  de  produtos  contaminados  e/ou

suspeitos de contaminação do mercado) de produtos; e (iv) tornar menos custosa a

localização de falhas de qualidade e a sua correção.

Segundo  Van  der  Vorst  (2006),  três  estratégias  utilizadas  na  implementação  de

rastreabilidade  em  uma  CS  são:  conformidade  com  as  regulamentações

governamentais; melhoria de processos; e agregação de valor à marca. No presente

trabalho, as primeiras duas estratégias serão consideradas, com ênfase na melhoria

de processos e aumento da eficiência operacional.

As  diferentes  etapas  da  rastreabilidade  podem  ser  definidas  como  (VINHOLIS;

AZEVEDO, 2002): 

(i) estabelecimento de padrões de qualidade;

(ii)  avaliação  de  adequação  das  ações  praticadas  em  relação  aos  padrões

estabelecidos;

(iii) ação de forma corretiva caso problemas sejam encontrados;

(iv) investimento em melhoramento contínuo dos padrões preestabelecidos.

Segundo  Machado  e  Nantes  (2004),  a  rastreabilidade  possibilita  um controle  de

todas as etapas de uma cadeia, fornecendo insumos para uma melhor análise e

gestão de riscos. Os autores também citam que a tecnologia de informação (TI) é

essencial para que os objetivos da rastreabilidade sejam devidamente cumpridos.

Chrysochou,  Chryssochoidis  e  Kehagia  (2009)  citam  que  as  exigências  de

rastreabilidade  na  UE  foram  estabelecidas  no  General  Food  Law,  cuja
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implementação  se  iniciou  a  partir  de  2005.  Segundo  Shanahan  et  al.  (2009)  e

Kelepouris, Pramatari e Doukidis (2007), estas possuem dois principais critérios:

1. O  sistema  de  rastreabilidade  deve  permitir  a  identificação  de  alimentos,

rações, animais e todos os insumos utilizados na produção de determinado

alimento,  em  todos  os  estágios  da  CS:  produção,  processamento  e

distribuição do produto final.

2. Os agentes da cadeia devem ser capazes de identificar todas as empresas

fornecedoras dos insumos utilizados em seus processos de produção, e de

prover estas informações às autoridades competentes caso necessário.

Schwagele  (2005)  realizou  uma  análise  da  rastreabilidade  de  alimentos  na  UE,

focando na carne bovina. Ele cita outra implicação importante das exigências de

rastreabilidade da UE: a necessidade de adequação da embalagem do produto final

ao sistema de rotulagem de produtos, que permite identificar a sua origem e as

informações mais relevantes para os consumidores.

A  Regulamentação  178,  de  2002  (EUROPEAN  COMISSION,  2002),  citada  por

Schwagele (2005), definiu os seguintes tópicos:

 princípios gerais e requerimentos relacionados a alimentos;

 criação do European Food Safety Authority;

 procedimentos  no  caso  de  ocorrência  de  problemas  de  segurança  de

alimentos,  citando  a  importância  da  rastreabilidade.  Quatro  pontos  foram

definidos:

◦ a rastreabilidade deve englobar todos os elos da CS, desde a produção de

matéria-prima até a distribuição do produto final;

◦ os agentes das CS de alimentos, caso solicitado, precisam identificar seus

fornecedores de matéria-prima;

◦ todos os agentes da CS devem possuir sistemas e procedimentos para a

identificação de seus fornecedores;

◦ todos os produtos alimentícios a serem vendidos na UE devem possuir

rótulos e sistemas de documentação adequados, que permitam identificá-

los e rastreá-los.
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Segundo  Meuwissen  et  al.  (2003),  existem  três  níveis  de  políticas  na

regulamentação da rastreabilidade na UE: políticas do bloco econômico, políticas

nacionais de cada país, e certificação voluntária de rastreabilidade. Segundo estes

autores, a Comissão Europeia definiu, no caso de alimentos, que a rastreabilidade

destas  CS  deve  ser  completa,  incluindo  informações  nos  rótulos  dos  produtos

(EUROPEAN  COMISSION,  2000;  EUROPEAN  COMISSION,  2002;  VINHOLIS;

AZEVEDO, 2002).

Pitelli e Moraes (2006) realizaram uma pesquisa de campo para entender o impacto

de exigências dos consumidores da UE na CS da carne bovina brasileira voltada a

exportação, e observaram que 43% das empresas entrevistadas consideram que o

governo  é  o  responsável  pela  coordenação  da  CS.  Estas  autoras  também

detectaram  que  o  prêmio  fornecido  pela  indústria  às  unidades  produtivas  pela

rastreabilidade do animal  é  baixo,  deixando de fornecer  um incentivo importante

para que estas adotem um sistema de rastreabilidade completo.

Smith  et  al.  (2005)  realizaram  uma  análise  em  profundidade  dos  impactos  das

exigências dos EUA nos sistemas de rastreabilidade de alimentos, focando na carne

bovina. Estes autores citam que, devido aos eventos de 11 de Setembro de 2001, o

Congresso Americano elaborou uma série de normativas denominada Public Health

Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act (U.S. FOOD AND DRUG

ADMINISTRATION, 2002), também conhecido por U.S. Bioterrorism Act. 

Esta  série  de  normativas  permite  ao  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  a

inspeção, o exame e a detenção de qualquer tipo de alimento com possibilidade de

se tornar uma ameaça séria a humanos ou animais. Herrman e Thomasson (2011)

citam que essa legislação exige que as empresas da CS guardem os dados de

transações tanto com seus fornecedores quanto com seus clientes, que podem ser

verificadas pelo governo. Liang et al. (2012) citam que parte destas exigências visa

garantir  a  rastreabilidade  de  produtos  a  granel,  com  o  objetivo  de  evitar

contaminações  com  micotoxinas.  Além  disso,  esses  sistemas  devem  possuir  a

possibilidade  de  realizar  recalls dos  produtos  contaminados  rapidamente  caso

problemas sejam detectados.

Segundo Laux e Hurburgh (2010), o U.S. Bioterrorism Act também exige que todas

as  empresas  envolvidas  em  produção,  processamento,  embalagem  e

armazenamento  de  produtos  alimentícios  nos  EUA sejam  cadastradas  no  FDA.



15

Herrman e Thomasson (2011) analisaram o papel da rastreabilidade na segurança

de grãos nos EUA, citando que o U.S. Bioterrorism Act não é suficiente para garantir

a  rastreabilidade  completa  destas  CS,  por  não  considerar  as  características

inerentes dos granéis sólidos agrícolas, notadamente a ocorrência de agregações e

segregações de lotes.

Segundo Aarnisalo  et  al.  (2007),  a  regulamentação nacional  de  CS de produtos

alimentícios na Finlândia, a  Food Act 23/2006, exige a rastreabilidade de todos os

produtos  alimentícios  comercializados  no  país,  com  a  identificação  de  lotes  de

produção.  Legislações  específicas  foram elaboradas  para  produtos  considerados

mais  sensíveis  do  ponto  de  vista  da  rastreabilidade,  como  carne  bovina,  ovos,

produtos com matéria-prima modificada geneticamente e produtos orgânicos.

Aarnisalo et al. (2007) citam que o governo finlandês busca implementar, em suas

CS de produtos alimentícios, sistemas de rastreabilidade que funcionem totalmente

no formato eletrônico, utilizando tecnologias de coleta automática de dados, como é

o  caso  de  RFID.  O  uso  de  papéis,  segundo  estes  autores,  não  permite  a

recuperação da informação de forma rápida o suficiente no caso da ocorrência de

uma crise relacionada à contaminação de lotes.

Segundo Chrysochou, Chryssochoidis e Kehagia (2009), citando Clemens (2003), a

regulamentação de rastreabilidade de carne bovina no Japão teve início em primeiro

de dezembro de 2004. Esta regulamentação exige a rastreabilidade do produto do

abatedouro ao supermercado, demandando informações da indústria, distribuidores,

atacadistas e varejistas.

Meuwissen et al.  (2003) citam que um dos principais fatores que transformam as

contaminações de alimentos em crises é a dificuldade em se determinar as suas

causas em um curto espaço de tempo, reduzindo os danos causados por estas.

Atualmente,  quando se  descobrem quais  lotes  de produtos  foram contaminados,

uma grande quantidade de consumidores já pode ter sido afetada, aumentando a

complexidade do procedimento de recall do produto.

Segundo Dabbene, Gay e Tortia (2014), as principais causas de recalls de alimentos

são: 

(i)  falhas  nos  processos  de  produção;  (ii)  rotulagem  incorreta;  (iii)  uso  de

embalagens incorretas; (iv) identificação de problemas no produto final que podem
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comprometer a saúde dos consumidores; e (v)  a contaminação de matéria-prima

com produtos alergênicos.

Segundo  Ahumada  e  Villalobos  (2009),  acredita-se  que  as  CS  de  produtos

agroindustriais estarão sujeitas, no futuro, a mais regulamentações relacionadas à

qualidade do que atualmente. A rastreabilidade tende a se tornar um pré-requisito

para  as  empresas  das  CS  de  produtos  agroindustriais  nos  próximos  anos

(KELEPOURIS; PRAMATARI; DOUKIDIS, 2007). 

Segundo  Wu,  Xu  e  Gao  (2011),  um grupo  de  fatores  importantes  que  atua  na

demanda  por  alimentos  rastreados  por  parte  dos  consumidores  e  devem  ser

considerados  no  planejamento  de  um  sistema  de  rastreabilidade  são:  (i)

conhecimento  do  conceito  de  sistemas  de  rastreabilidade  de  alimentos  e  suas

funções; (ii)  formas efetivas de demonstração das informações de rastreabilidade

nos rótulos dos produtos;  (iii)  percepção por  parte  dos consumidores da relação

entre  segurança  e  qualidade  do  alimento  e  sua  rastreabilidade;  (iv)  preço  do

alimento rastreado em relação ao alimento não rastreado; e (v) confiabilidade no

sistema de rastreabilidade implementado para o alimento em questão.

Porém, dois fatores importantes e que devem ser observados são que o sistema de

rastreabilidade só irá ser efetivo se todos os elos da CS adotarem as tecnologias e a

infraestrutura necessária, e que apenas saber a localização de um produto na CS

não melhora a sua gestão, a menos que esta informação seja incorporada em um

sistema de distribuição e/ou de controle de estoques (KELEPOURIS; PRAMATARI;

DOUKIDIS, 2007; GOLAN et al., 2004).

Dabbene, Gay e Tortia (2014) realizaram uma extensa revisão de literatura sobre

sistemas  de  rastreabilidade  em  CS  de  produtos  alimentícios,  citando  que  os

principais objetivos destes sistemas são: (i) atendimento à regulamentação vigente;

(ii)  atendimento  à  padrões  internacionais  e  certificações;  (iii)  implementação  de

programas  de  marketing;  (iv)  garantia  de  origem  do  produto;  (v)  garantia  de

qualidade do produto; e (vi) implementação de métodos efetivos para responder a

contaminações de produtos e facilitar a sua retirada do mercado.
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Após  uma  análise  dos  critérios  que  os  consumidores  utilizam  na  escolha  entre

diferentes  tipos  de  produtos  alimentícios,  Caswell  (2006)  os  separou  em  duas

categorias: 

 Atributos  intrínsecos: segurança  do  alimento,  atributos  organolépticos  e

sensoriais,  conveniência  no  consumo  e  sistema  de  produção  utilizado,

incluindo  atributos  de  credibilidade  ou  de  confiança  (do  inglês  credence

attributes).

 Atributos  extrínsecos: certificações  e  selos  de  qualidade,  preço,  marca,

indústria produtora, embalagem, país de origem, dentre outros.

Van Rijswijk e Frewer (2008) citam que atributos de credibilidade ou de confiança

são de difícil avaliação por parte dos consumidores. Desta forma, os consumidores

tendem a  inferi-los  com base  em outros  fatores  intrínsecos,  como  aparência,  e

extrínsecos, como a presença de certificações ou o rótulo utilizado. Estes autores

observam  que,  para  o  grupo  de  consumidores  que  foram  analisados  em  sua

pesquisa, a segurança do alimento é relacionada à ausência de riscos potenciais e

também a aspectos positivos de saúde.

Golan et al. (2004) classificam os atributos de credibilidade ou de confiança como:

 Atributos de conteúdo: afetam as propriedades físicas do produto, tendo como

exemplo o conteúdo nutricional de um alimento.

 Atributos de processos: não afetam o conteúdo do produto final, porém são

relacionados a características dos processos de produção,  como origem e

processos químicos utilizados na produção industrial. Para serem confiáveis,

estes atributos demandam certificações de qualidade.

Um dos principais problemas relacionados à segurança dos alimentos é que ela não

pode  ser  detectada  utilizando-se  a  identificação  dos  atributos  intrínsecos  dos

produtos, como cheiro, sabor, textura, dentre outros. Neste caso, os consumidores

precisam confiar em atributos extrínsecos como marca, ponto de venda, empresa

fabricante e certificações (ZHANG et al., 2010). 

Verbeke et al. (2007) citam que, na ausência de informação de fácil entendimento e

de confiança do consumidor, este irá sofrer um aumento nos custos de procura por

informação. Segundo Aarnisalo et al. (2007), a TI possui o potencial de ocasionar
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grandes mudanças na rastreabilidade de produtos alimentícios, facilitando não só o

acesso à informação,  como também aumentando a transparência com relação a

processos, empresas e produtos, o que é uma necessidade para a elaboração de

CS mais sustentáveis (WOGNUM et al., 2011).

Neste  trabalho,  adota-se  a  seguinte  nomenclatura  para  os  tipos  de sistemas de

rastreabilidade:

 Rastreabilidade  inexistente,  para  o  caso  em  que,  na  CS,  não  existam

sistemas  que  permitam  atingir  nenhum  dos  objetivos  de  rastreabilidade

propostos.

 Rastreabilidade  incompleta,  quando  existem  sistemas  de  rastreabilidade

implementados, porém que permitem apenas a obtenção da rastreabilidade

interna, ou que não permitam atingir os objetivos propostos da rastreabilidade

da CS.

 Rastreabilidade  completa,  quando  existem  sistemas  que  permitem  à  CS

atingir os objetivos de rastreabilidade tanto interna quanto da CS.

Jensen et al. (2010) citam que modelos de rastreabilidade que considerem toda a

CS, permitindo-se atingir a rastreabilidade completa, são pouco estudados. Desta

forma, estes autores desenvolvem um modelo que considere os diferentes elos para

analisar a CS de peixe fresco, e concluem que a abordagem desenvolvida poderia

ser aplicada em outras CS.

Zhang et al. (2011) indicam que os modelos de rastreabilidade atuais apresentam,

em sua grande maioria, uma falta de sistemas que contem com a emissão de avisos

quando determinadas variáveis ultrapassam limites preestabelecidos, o que dificulta

a identificação de possíveis problemas de qualidade antes que estes ocorram.

Os principais critérios para se definir a abrangência do sistema de rastreabilidade da

CS, segundo Golan et al. (2004) e ilustrados na Figura 1, são:

 Extensão: quantidade de informação a ser coletada. Este critério é importante

pois a coleta de todos os tipos de informação na CS geraria custos proibitivos

para as empresas, trazendo poucos benefícios em termos de atendimento da

demanda dos  consumidores  e  de  diminuição  da  ocorrência  de  problemas

relacionados à rastreabilidade.
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 Profundidade: número de elos na CS que serão englobados pelo sistema de

rastreabilidade.  Dependendo da  CS,  este  número  pode  variar.  Porém,  no

caso das CS de produtos  alimentícios,  como foi  citado,  é  necessário  que

todos os elos da CS participem do sistema de rastreabilidade.

 Precisão:  reflete  o  grau  de  certeza  com o  qual  o  sistema  pode  detectar

problemas  de  rastreabilidade,  permitindo  identificar  lotes  ou  produtos

individuais, o que depende da CS em questão.

Dabbene, Gay e Tortia (2014) adicionam um quarto elemento a ser analisado em

sistemas de rastreabilidade, denominado acesso, que é relacionado à velocidade

com que se pode recuperar e disseminar informações sobre a rastreabilidade do

produto,  caso  necessário.  Esta  é  essencial  para  se  reduzirem  os  danos  na

ocorrência de uma contaminação do produto final.

Figura 1. Critérios de abrangência de um sistema de rastreabilidade.

Fonte: elaborado com base em Golan et al. (2004).

Após a definição do tipo de sistema de rastreabilidade a ser implementado e de sua

abrangência, é importante definir o tamanho da unidade a ser rastreada. Segundo

Vinholis e Azevedo (2002), este depende dos seguintes fatores: o grau de detalhe de

informações necessário, que varia com o objetivo do sistema de rastreabilidade, e a
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estrutura dos agentes da CS em questão, incluindo a forma como estes realizam

suas transações e o grau de verticalização da CS.

Comba et al. (2013) definem um lote como um conjunto de unidades de produtos

que são homogêneas em termos de composição e histórico de processamento. A

definição de lotes é complexa no caso de granéis sólidos, devido aos processos de

agregação  e  segregação  de  lotes  que  ocorrem em sua  CS.  Este  assunto  será

explorado em maior profundidade no item a seguir.

2.2 GRANÉIS AGRÍCOLAS

Segundo Ballou (2006), as características intrínsecas de um produto influenciarão na

conformação da sua  CS e  de possíveis  alternativas  para  otimizá-la.  Alguns  dos

fatores que diferenciam as CS de produtos agroindustriais das cadeias de produtos

manufaturados são: a perecibilidade dos produtos; a exigência dos consumidores

por rastreabilidade; o baixo valor agregado; a elevada densidade; a necessidade de

percorrer grandes distâncias do centroide de origem aos centros de demanda;  a

necessidade  de  processamento;  e  o  grande  volume  a  ser  escoado  (SILVA;

BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO 2010; MARTINS; CAIXETA-FILHO, 1999).

Hobbs e Young (2000) citam que a coordenação vertical das CS vêm aumentando a

sua importância nas cadeias de produtos agroindustriais, com indústrias investindo

em outros  elos  destas.  No caso  do Brasil,  por  exemplo,  traders tanto  de grãos

quanto de açúcar e etanol vem se verticalizando ao longo dos últimos anos, atuando

também na produção de matéria-prima nas unidades produtivas.

Segundo Hobbs e Young (2000), esta verticalização das CS possui como principais

objetivos: (i) diminuição dos custos de transação; (ii) redução das incertezas com

relação à quantidade, qualidade e tempo de entrega da matéria-prima; (iii) redução

de  custos  de  monitoramento;  (iv)  e  diminuição  da  complexidade  da  transação,

influenciada pela especificidade de ativos e perecibilidade da matéria-prima.

Segundo Higgins et al. (2007), tanto no Brasil quanto nos EUA, as CS de produção

de açúcar são verticalizadas,  com as indústrias sucroalcooleiras produzindo uma

quantidade significativa da cana-de-açúcar que será utilizada como matéria-prima.

Isto pode acontecer de duas formas: a indústria pode ser dona da unidade produtiva



21

ou esta pode arrendar a terra para realizar a produção da matéria-prima.

As CS de produtos agroindustriais voltadas à exportação, como descrito por Caixeta-

Filho et al. (2001) e Silva (2009), podem ser divididas em três tipos distintos com

relação à sua logística: produtos exportados a granel, produtos exportados em sacas

e big bags, e produtos exportados por meio do uso de contêineres.

O primeiro caso pode ser exemplificado pelos granéis sólidos, como soja em grão,

açúcar bruto (também conhecido por VHP, do inglês Very High Polarization), trigo e

milho. Estes produtos são transportados por caminhões até os portos de destino ou

terminais  intermodais,  nos  quais  são  transferidos  para  modais  alternativos  e

transportados  aos  terminais  portuários.  Diferentes  regiões  do  país  utilizam  uma

distribuição de modais distinta. Porém, o modal rodoviário continua sendo o mais

utilizado nestas CS.

O segundo caso, menos comum no país, é exemplificado pelo açúcar refinado, que

pode ser exportado utilizando-se sacas de 50 kg. Visando manter a qualidade do

produto, as sacas são normalmente transportadas utilizando-se o modal rodoviário.

O terceiro caso, comum para produtos agrícolas de alto valor agregado como frutas,

carnes  e  suco  de  laranja,  utiliza-se  de  contêineres  refrigerados  para  manter  a

qualidade do produto. Estes são transportados, em sua maioria, via modal rodoviário

aos portos de origem, dos quais seguem aos países de destino através de navios.

Com relação à rastreabilidade das CS de granéis sólidos agrícolas, Thakur (2010)

cita  que  faltam  pesquisas  voltadas  ao  desenvolvimento  de  sistemas  de

rastreabilidade  que  permitam  a  identificação  dos  lotes  de  matéria-prima.  Isto  é

importante pois estes produtos possuem desafios específicos relacionados à sua

movimentação devido à ocorrência de processos de agregação e segregação de

lotes.

A Figura 2 ilustra uma CS genérica de granéis sólidos agrícolas. Esta se inicia com a

aquisição de  insumos pela  fazenda,  que  será  tratada neste  trabalho pelo  termo

unidade produtiva. Estes incluem fertilizantes, máquinas, equipamentos e defensivos

agrícolas, dentre outros, que serão utilizados na etapa de produção. 

No caso da soja e do milho, após a colheita estes produtos seguirão para um ponto

intermediário utilizando-se caminhões. Este pode servir tanto como armazém quanto

como um terminal de transbordo. Neste caso, o produto seguirá por outro modal,
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normalmente até o terminal portuário de origem. Caso contrário, o produto seguirá

via caminhão do armazém para o terminal portuário de origem.

No  terminal  portuário  de  origem  este  será  carregado  nos  porões  de  navios

graneleiros,  os  quais  seguirão  para  os  portos  de  destino.  Nestes,  ocorrerá  o

descarregamento  do  produto,  que  seguirá  para  as  indústrias  de  produtos

alimentícios.  Após  o  processamento,  o  produto  será  embalado  e  seguirá  para

atacadistas e/ou varejistas, normalmente passando por centros de distribuição (CD).

A cadeia é finalizada com a aquisição e o consumo do produto pelo consumidor final.

No caso da CS do açúcar, a principal diferença em termos de etapas é que a cana-

de-açúcar seguirá da unidade produtiva para a indústria  sucroalcooleira,  na qual

ocorrerá  o  seu processamento,  dando  origem ao  açúcar  bruto.  Este  sofrerá  um

segundo processamento no país de destino, sendo refinado, com a possibilidade de

uso como matéria-prima por outras indústrias, além de consumo do açúcar em si.

Esta CS será analisada em maior profundidade no item 2.3.

Figura 2. CS genérica de granel sólido agrícola.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Thakur e Hurburgh (2009) desenvolveram um framework para a implementação de

sistemas de rastreabilidade em CS de granéis sólidos agrícolas nos EUA, focando

no caso da soja. Os autores citam a importância da análise das etapas nas quais

ocorre mistura de lotes, como armazéns e terminais de transbordo. Estes pontos são

importantes pois adicionam complexidade no acompanhamento dos lotes, através

dos múltiplos processos de agregação e segregação de lotes.

Segundo Thakur e Hurburgh (2009), o processo de agregação diz respeito à junção

de diferentes lotes, e ocorre por exemplo quando um produto chega a um armazém

ou  a  um  terminal  de  transbordo.  Já  o  processo  de  segregação  diz  respeito  à

separação deste agregado de lotes, normalmente para seu carregamento em algum

veículo de transporte, e ocorre por exemplo na logística de saída de armazéns.

Estes autores analisaram o caso da soja nos EUA, e observaram que, devido às

múltiplas etapas de agregação e segregação dos lotes, como é ilustrado na Figura 3,

torna-se extremamente complexo identificar, após a detecção de uma contaminação

de produto final, qual foi o lote original de matéria-prima contaminado. Desta forma,

torna-se também complexo identificar quais são os outros lotes de produtos finais

que podem ter sido contaminados. Isto é importante pois o lote contaminado pode

ter sido utilizado na fabricação de diferentes produtos em indústrias distintas.

Figura 3. O problema da contaminação de produtos transportados a granel

Fonte: Thakur e Hurburgh, 2009.
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Além de possíveis  contaminações,  os  granéis  também possuem problemas com

perda de qualidade ao longo da CS. Segundo Jia et al. (2009), com o aumento de T

e conteúdo de umidade nos grãos, estes irão perder qualidade mais rapidamente.

Desta forma, monitorar T e UR dos ambientes aos quais o produto é exposto ao

longo da CS é importante para garantir  e  identificar  problemas de qualidade do

produto.

Verbeke  (2005)  realizou  um  levantamento  sobre  a  agricultura  e  a  indústria  de

alimentos na era da informação e concluiu que o excesso de informações gerado

atualmente  pode  sobrecarregar  os  consumidores.  Desta  forma,  um  sistema  de

rastreabilidade precisa focar também no formato das informações disponibilizadas a

cada  segmento  de  consumidores,  fornecendo  informações  úteis  e  de  fácil

entendimento.

Laux e Hurburgh (2010)  desenharam um sistema de controle  de qualidade para

garantir a rastreabilidade de grãos comercializados pela Farmers Cooperative em

Iowa, EUA, realizando uma série de testes de recalls. Os autores observaram que,

em sua maioria, a empresa conseguiu garantir o nível de rastreabilidade exigido nos

testes, identificando os lotes contaminados em menos de 24 horas.

Demeke,  Perry  e  Scowcroft  (2008)  estudaram  a  contaminação  de  grãos

convencionais com grãos transgênicos, citando diversos casos, dentre eles:

 Milho  StarLink:  ocorrida  nos  EUA  no  fim  da  década  de  90,  levou  à

obrigatoriedade  de  realização  de  amostragens  para  a  exportação  para  o

Japão, resultando em um prejuízo de milhões de dólares.

 Canola GT200: ocorrida no Canadá na década de 90, resultou na retirada de

cultivares e sementes do mercado e na destruição de campos de produção.

 Milho Bt10:  ocorrida em 2005 nos EUA, local  de produção das sementes,

resultou em uma multa de US$375.000 à empresa Syngenta.

Thakur, Wang e Hurburgh (2010) elaboraram um modelo matemático para minimizar

riscos de contaminação de grãos em um elevador de grãos, um dos principais elos

da CS de grãos nos EUA. Este modelo contém duas funções objetivo: minimizar o

custo de mistura de grãos e minimizar o número de lotes no processo de agregação,

o que resultou em uma diminuição do custo total de rastreabilidade neste elo.
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Coléno (2008)  avaliou problemas de rastreabilidade advindos da mistura de soja

transgênica e soja convencional na Europa, e propôs duas estratégias para reduzir

este  problema:  separação  espacial,  utilizando  estruturas  de  armazenagem

específicas para cada tipo de produto, e separação temporal, na qual o recebimento

de determinado tipo de produto ocorre somente em janelas específicas de tempo.

Observou-se que a segunda estratégia é menos custosa, porém acaba impactando

nas decisões de plantio e colheita dos agricultores. Ou seja, para que esta estratégia

funcione corretamente, é necessário que haja coordenação entre os elos da CS.

Em resumo,  atualmente  a  rastreabilidade  de  produtos  agrícolas  transportados  a

granel  como  soja,  milho  e  açúcar  não  permite  a  identificação  dos  lotes

individualmente,  devido  a  diversos  processos  de  agregação  e  segregação  do

produto.  O  controle  é  realizado  com  base  no  volume  movimentado,  porém  a

rastreabilidade é perdida ao longo da cadeia. Ou seja, atualmente não é possível

localizar exatamente a origem da cana-de-açúcar que foi  utilizada como matéria-

prima para produzir o açúcar em uma determinada embalagem de produto final. Um

sistema automático de acompanhamento do produto permitiria  atingir  um melhor

nível  de  rastreabilidade  do  produto,  facilitando  a  identificação  de  fontes  de

contaminações e permitindo uma melhor tomada de decisões.

2.3 CS DO AÇÚCAR

Silveira  e Burnquist  (2004)  realizaram uma análise da competitividade do açúcar

brasileiro no mercado mundial, através de um estudo dos indicadores de comércio

exterior  aplicados  ao  produto  entre  1990  e  2003.  Dentre  os  principais  fatores

indicados  pelos  autores  que  auxiliam  na  competitividade  do  produto  brasileiro

podem-se destacar: o aumento na competitividade devido à desregulamentação do

setor  sucroalcooleiro;  a  relativa  estabilidade  do  consumo  doméstico  de  açúcar;

investimentos  em pesquisa  e  tecnologia;  e  a  expansão  da  cana-de-açúcar  para

novas áreas, com vantagens com relação aos custos de produção.

A Tabela 1 ilustra a importância do açúcar bruto no total exportado pelo Brasil: em

termos  de  volume.  Este  corresponde  a  aproximadamente  80%  do  açúcar  total

exportado pelo país. Em 2014, cerca de 19 milhões de toneladas ou US$ 7 bilhões

foram exportadas (MDIC, 2015).
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Tabela 1. Exportação de açúcar bruto nacional por tipo de produto

Fonte: elaborado com base em dados de MDIC, 2015.

Com relação aos principais terminais portuários utilizados no escoamento do açúcar

brasileiro  destacam-se  Santos  (SP),  com  um  embarque  de  19,5  milhões  de

toneladas (73% do total exportado), e Paranaguá (PR), com um embarque de 5,4

milhões de toneladas (20% do total exportado) na safra 2013/2014 (UNICA, 2014).

No que diz respeito às principais regiões exportadoras do país, destaca-se que a

região Centro-Sul foi responsável, na safra 2013/2014, por 87% do açúcar nacional

exportado.  Os  estados  de  São  Paulo  e  Paraná  são  os  mais  importantes  nesta

cadeia, tendo exportado, respectivamente, 17,7 milhões de toneladas (66% do total

exportado) e 2,6 milhões de toneladas (10% do total exportado) (UNICA, 2014).

Neves  e  Conejero  (2007)  elaboraram  uma  agenda  estratégica  para  o  sistema

agroindustrial da cana-de-açúcar brasileira, destacando como a fabricação de três

produtos distintos (açúcar, etanol e energia elétrica) com cadeias separadas eleva a

complexidade deste. Isto leva a interações da indústria sucroalcooleira com tradings,

distribuidores  de  combustíveis,  distribuidores  de  energia  elétrica,  indústrias  de

alimentos,  atacadistas,  varejistas,  terminais  portuários,  fornecedores  de  matéria-

prima e clientes no mercado internacional, além de verticalização da CS.

Segundo Janotti  et  al.  (2012),  a principal  forma de armazenagem do açúcar é a

granel, em armazéns adaptados de outros usos, ou em silos. As principais razões

para se armazenar o produto são:  coordenar  a relação entre oferta  e demanda,

buscando adquirir melhores preços, e facilitar o fluxo de escoamento do produto. 

Miller e Wright (1971) explicam que, quando o açúcar bruto se encontra em uma

atmosfera com alta UR, parte deste absorve água do ar e se dissolve. O açúcar que

se dissolveu forma uma “camada” cobrindo a pilha de produto, que irá endurecer e

formar uma barreira sólida. Esta precisa ser quebrada para que o produto possa ser

movimentado.  Este  processo,  denominado  empedramento,  é  um  problema

operacional  importante para  a cadeia,  pois  dificulta  a  movimentação do produto,

agregando custos e tempos nas diferentes operações de transporte e transbordo.



27

Apesar  de  isto  não  necessariamente  significar  perda  de  qualidade  do  produto,

acredita-se  que  ganhos  operacionais  possam ser  obtidos  caso  a  quantidade  de

produto empedrado na CS sofra reduções.

Generoso et al. (2009), por sua vez, citam que a alta UR pode causar uma série de

problemas que afetam a qualidade do açúcar: dissolução dos cristais, proliferação

de  microrganismos  e  desdobramento  da  sacarose  em glicose  e  frutose.  Jansen

(2009)  observa  que  a  umidade  influencia  de  forma  significativa  nas  etapas  de

armazenagem e movimentação do açúcar. Este destaca que, em ambientes com T e

UR altas, microrganismos podem deteriorar o produto. Kochergin (2010) cita que,

devido ao efeito das variáveis ambientais, a pilha de açúcar bruto pode sofrer perdas

de qualidade significativas em sua superfície a partir de 3 meses de armazenagem.

Uma pesquisa realizada por Saska e Kochergin (2009) para avaliar a qualidade do

açúcar bruto armazenado em oito diferentes indústrias no estado de Louisiana, EUA,

demonstrou a ocorrência de perda de qualidade com relação a aumento da cor do

açúcar e perda de sacarose devido a longos períodos de armazenagem.

Um estudo realizado por Jansen (2009) teve como objetivo identificar os principais

pontos considerados pelas indústrias refinadoras de açúcar para avaliar a qualidade

do açúcar bruto que estas utilizam como matéria-prima. Os principais indicadores

observados por este autor foram: conteúdo de açúcar; cor (sendo que quanto mais

claro for, melhor será o açúcar); quantidade de cinzas; quantidade de dextrana (um

polissacarídeo derivado da degradação da sacarose no melaço); filtrabilidade (indica

a dificuldade em se refinar o açúcar); quantidade de amido; quantidade de sólidos

insolúveis; tamanho dos cristais; UR; e T.

Ioannou (2005) realizou uma pesquisa para mapear a CS da maior produtora de

açúcar  grega,  a Hellenic  Sugar Industry, e identificar  os seus principais gargalos

logísticos.  Através da implementação de modelos matemáticos  de otimização na

distribuição do produto, o autor conseguiu obter uma redução de custos anual de

cerca de US$ 1 milhão, além de aumentar a cobertura geográfica dos produtos da

empresa.

Primeiramente, o autor coletou informações e mapeou a CS, utilizando um modelo

de rede de fluxos. Este tratava, basicamente, das quantidades movimentadas entre

cada  par  origem-destino  da  CS.  Em  seguida,  o  autor  levantou  os  custos  de
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distribuição, concluindo que o transporte contribuía com 37% do total. Através deste

levantamento,  o  autor  elaborou  um  modelo  de  transporte  para  otimizar  a  CS,

buscando minimizar o custo total de transporte entre os nós. Por último, realizou-se

a implementação do modelo em conjunto com outros projetos da empresa.

Grunow, Gunther  e  Westinner  (2007)  desenvolveram um método para otimizar  a

produção de açúcar bruto em uma indústria na Venezuela, que é dividido em três

modelos matemáticos: escolha das unidades produtivas e de quais variedades de

cana-de-açúcar  serão  plantadas  em  cada  uma;  escalonamento  da  colheita;  e

deslocamento das equipes e equipamentos de colheita para cada área a ser colhida.

Estes modelos seguem uma hierarquização, visando torna-los mais práticos do que

outros modelos existentes na literatura, que atuam em apenas um dos níveis de

planejamento logístico (estratégico, tático ou operacional).

Crane e Fleming (2003) discutem um sistema de troca de informações utilizando

uma plataforma web por uma empresa australiana de produção de açúcar, a Mackay

Sugar, concluindo que o portal  permitiu a troca de informações e o aumento da

transparência da CS. Porém, pode ser observada uma série de possíveis gargalos

em  seu  uso:  a  coleta  dos  dados  não  é  realizada  de  forma  automática;  as

informações disponibilizadas não podem ser incorporadas diretamente no software

de Enterprise Resource Planning (ERP) das empresas; e o portal não engloba toda

a CS, excluindo os distribuidores e varejistas.

Diversos  estudos  relacionados  à  logística  da  CS  do  açúcar  bruto  vêm  sendo

realizados, visando: avaliar o custo da frota própria (PERA et al., 2013); otimizar um

sistema  logístico  de  distribuição  de  açúcar  (COLIN  et  al.,  1999);  determinar  a

localização ótima de pontos de transbordo rodoferroviário (OLIVEIRA, 2005); avaliar

o  uso  de  transporte  multimodal  na  exportação  (SILVA,  2005);  avaliar  o  impacto

econômico e ambiental do uso de ferrovias (KAWANO et al., 2013); auxiliar a tomada

de decisões envolvidas com o planejamento operacional de CCT (corte, colheita e

transporte  da  cana-de-açúcar)  (LOPEZ-MILAN;  PLA-ARAGONES,  2014);  entre

outros. No que diz respeito a modelos matemáticos de otimização, Higgins et al.

2007) citam que a maior parte destes é relacionado ao processo de CCT. 

Segundo Silva, Bartholomeu e Caixeta-Filho (2010) e Kawano et al. (2013), a CS do

açúcar  bruto  voltado  à  exportação,  ilustrada  na  Figura  4,  é  composta  por  seis

etapas.  Na primeira etapa,  a  qual  ocorre nas fazendas,  insumos e recursos são
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utilizados  na  produção  de  cana-de-açúcar.  Devido  ao  atual  estado  da  arte  na

pesquisa agronômica, é possível cultivar este vegetal economicamente nas regiões

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e parte da região Norte. 

Figura 4. Cadeia de suprimentos do açúcar.

Fonte: elaborado pelo autor.

Após  a  colheita,  a  cana-de-açúcar  entra  na  segunda  etapa  da  cadeia,  que  diz

respeito  ao  seu  transporte  para  as  unidades  sucroalcooleiras.  Este  transporte  é

realizado utilizando caminhões próprios, devido à especificidade do tipo de veículo. 

Na  terceira  etapa,  na  usina  sucroalcooleira,  ocorrerá  a  limpeza,  moagem,  e

processamento da cana-de-açúcar. Os resultados do processamento da cana-de-

açúcar são o etanol, o açúcar bruto e o bagaço, que normalmente é queimado para

a geração de energia.

No caso de açúcar para o mercado interno, o produto será refinado e ensacado e

enviado às indústrias alimentícias ou aos CDs de atacadistas, para sua distribuição

ao consumidor final.

No caso do mercado externo, a próxima etapa após a produção do açúcar bruto é o

seu transporte para o terminal portuário, o que pode ocorrer diretamente através do

modal  rodoviário,  ou  utilizando  um  terminal  de  transbordo,  no  caso  do  modal
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ferroviário.  Utilizam-se  veículos  terceirizados,  e  o  transporte  rodoviário  é

predominante (OLIVEIRA; CAIXETA-FILHO, 2007).

A  ponta  rodoviária  (distância  a  ser  percorrida  utilizando-se  caminhões  entre  a

indústria e o terminal de transbordo rodoferroviário) é um fator importante de custo a

ser considerado. Os terminais de transbordo também funcionam como armazéns. É

importante notar que o açúcar bruto,  impróprio para consumo sem que ocorra o

refino, é transportado a granel.

Caso o carregamento no navio não possa ser  realizado em um dado momento,

devido  a  atrasos  em navios,  excesso  de  produto  no  porto,  lotação  do  terminal,

dentre outros fatores, o açúcar seguirá para um armazém. Quando possível este

seguirá, então, para o terminal portuário.

A etapa final diz respeito ao carregamento dos navios nos terminais portuários e seu

posterior  transporte marítimo ao país  de destino.  As usinas sucroalcooleiras não

possuem  navios  próprios,  porém  os  principais  grupos  possuem  seus  próprios

terminais portuários para o escoamento mais eficiente da carga. 

Atualmente,  o  controle  de  qualidade  do  produto  é  realizado  após  o  processo

industrial de produção do açúcar bruto, e amostras são retiradas no armazém e no

terminal portuário antes do processo de exportação. Estas são armazenadas, e suas

informações  são  inseridas  manualmente  no  sistema  da  empresa.  Porém,  este

sistema, além de ser suscetível a falhas humanas, não permite o acompanhamento

automático do produto, aumentando o tempo em trânsito deste.

Em um cenário ideal, o produto deveria ser rastreável em qualquer ponto da CS,

permitindo  a  identificação  de  todos  os  processos  pelos  quais  este  passou,  e

conectando-o à indústria produtora do açúcar, à indústria de processamento final, ao

varejista e à unidade produtiva na qual a cana-de-açúcar foi colhida. Caso isto fosse

possível,  a  origem  de  um  produto  contaminado  seria  facilmente  identificável,

facilitando o recall de todos os produtos que o utilizaram como insumo.

2.4 LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Segundo Daskin (1985), a logística é a ciência que se encarrega de fazer com que

os insumos e produtos alcancem o lugar certo, dentro das condições estipuladas de
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quantidade e tempo, com o menor custo possível. A definição utilizada por Ballou

(2006) é similar, caracterizando a logística como a ciência responsável por colocar

produtos ou serviços certos no lugar certo, no momento certo e com as condições

desejadas,  trazendo  o  maior  lucro  possível  à  empresa.  Van  der  Vorst,  Silva  e

Trienekens (2007)  citam que um dos objetivos da logística  é eliminar  o  máximo

possível  de  inventários  de  uma  cadeia,  minimizando  custos  e  aumentando  a

qualidade e o nível de serviço fornecidos.

Chopra e Meindl (2012) utilizam o conceito de CS para tratar das redes contendo

todos os envolvidos, de forma direta ou indireta, no atendimento da demanda de um

segmento de consumidores. Isto inclui produtores, processadores, transportadores,

fornecedores de insumos, armazéns, atacadistas, varejistas e os consumidores. A

Figura 5 ilustra uma CS genérica. 

Van der  Vorst,  Silva e Trienekens (2007)  citam que sistemas de informação que

permitam a troca de informações importantes e a transparência entre os agentes da

CS são essenciais para que estas funcionem de forma eficiente. Acredita-se que

diversos problemas de uma CS possam ser minimizados com o compartilhamento

periódico de informações corretas entre os seus elos (KIM et al., 2008).

Hofstede  (2003)  estudou  o  efeito  da  transparência  em  CS  do  ponto  de  vista

tecnológico.  Este  aponta  três  níveis  de  transparência,  que  possuem objetivos  e

métodos de implementação distintos: transparência histórica (rastreabilidade da CS),

transparência  operacional  (planejamento  logístico  colaborativo)  e  transparência

estratégica (inovação em conjunto). Este trabalho trata apenas da primeira.



32

Figura 5. Exemplo de uma CS genérica.

Fonte: Ballou, 2006.

Segundo Hofstede (2003), para se obter sucesso na implementação de um sistema

que permita a transparência na CS, é necessário: uma linguagem comum a todos os

agentes; interpretação comum de conceitos essenciais; padronização de qualidade

do produto; e infraestrutura tecnológica compatível entre as diferentes empresas.

Segundo Aramyan et al. (2007), grande parte da complexidade nas CS é originada

do  fato  de  que  os  agentes  possuem  seus  próprios  objetivos,  indicadores  de

desempenho  e  critérios  de  melhoria.  Porém,  estes  individualmente  podem  não

contribuir para a melhoria dos resultados da CS, pois ações por parte de alguns

agentes podem diminuir o desempenho de outros agentes. Isto também impacta em

quais  informações  os  elos  da  CS  irão  compartilhar  entre  si,  caso  não  existam

incentivos externos que estimulem uma maior transparência e troca de informações.

A principal vantagem de se utilizar o conceito de CS para a análise de uma cadeia,

notadamente das cadeias agroindustriais, é que existem complexidades que não são

capturadas  caso  este  conceito  não  seja  aplicado,  notadamente  no  caso  de

interações entre as empresas envolvidas. Uma destas complexidades diz respeito

ao  efeito  chicote  (conhecida  mais  comumente  como  bullwhip  effect),  no  qual  a

assimetria  de  informações  leva  a  ineficiências  crônicas  ao  longo  da  cadeia

(CHOPRA; MEINDL, 2012; LEE; OZER, 2007).
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Van der Vorst, Silva e Trienekens (2007) citam que os principais efeitos do bullwhip

effect são: aumento nos estoques de segurança ao longo da CS para manter o nível

de  serviço;  aumento  nos  custos  de  manutenção  de  estoques;  e  possível  uso

ineficiente de recursos como mão de obra e transportes.

De acordo com Jensen et al. (2010), os elos da CS relacionados à distribuição de

produto  se  concentram  em  questões  como  planejamento  de  rotas,  gestão  de

estoques,  dentre  outros,  enquanto  elos  relacionados  à  produção  estão  mais

interessados em otimizar seus processos de produção e no escalonamento da mão

de obra. Porém, segundo Le Gal et al. (2008), é possível também obter melhorias

através da otimização das interações entre estes agentes, e não somente em seus

processos internos. Para isso, é necessário aplicar os conceitos de gerenciamento

de CS, e não somente os de logística.

Desta forma, o objetivo final do uso do conceito de CS é, em vez de se focar no

aumento da eficiência de apenas um elo da cadeia, buscar aumentar a eficiência da

cadeia como um todo. Deve-se atentar para o fato de que, em uma CS, analisam-se

não  só  os  fluxos  de  produto  e  dinheiro,  mas  também  o  fluxo  de  informações

(CHOPRA; MEINDL, 2012; BALLOU, 2006; BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2002).

Van der Vorst e Beulens (2002) propõem um framework para analisar e redesenhar

uma CS,  baseado em duas premissas:  que a otimização local  pode resultar  em

resultados subótimos na CS, e que os principais problemas em CS são devidos às

incertezas  existentes  nestas.  Estas  incertezas  podem  ser  relacionadas  a:

características  inerentes  do  produto  ou  da  CS;  quantidade  demandada  pelos

consumidores; tempo de entrega de produtos por fornecedores/ possíveis mudanças

nas especificações dos produtos, dentre outros.

Segundo  estes  autores,  observou-se  que,  em  uma  série  de  casos,  a  falta  de

informações  corretas,  atualizadas  e  precisas  foi  a  principal  causa  da  incerteza

observada. Neste caso, um sistema de informações que permitisse a troca de dados

entre  as  empresas  em  tempo  real  poderia  auxiliar  na  diminuição  dos  efeitos

negativos da incerteza e da quantidade de produto nos inventários da CS.
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O framework elaborado por Van der Vorst e Beulens (2002) é composto por quatro

elementos:

1. Configuração da cadeia: a estrutura dos elos, quais são os principais agentes

em cada um, e qual é o seu papel na CS.

2. Estrutura  de  controle  da  cadeia:  conjunto  de decisões  que  impactam nas

atividades  operacionais  da  cadeia.  As  principais  restrições  atuantes  na

estrutura de controle da cadeia dizem respeito à configuração da cadeia e aos

objetivos estratégicos de seus agentes.

3. Sistemas de informação da cadeia: os sistemas responsáveis por dar suporte

às  decisões  dos  agentes  da  cadeia  e  por  permitir  que  as  atividades

operacionais  sejam  conduzidas.  Os  softwares de ERP  são  o  principal

exemplo deste elemento.

4. Organização da cadeia e estruturas de governança: estruturas responsáveis

por delegar tarefas e desenhar as estratégias dos agentes da cadeia.

O  presente  trabalho  se  concentra  no  primeiro  e  no  terceiro  elementos,  porém

também influencia diretamente na organização da cadeia e em sua estrutura de

controle. Desta forma, estes últimos dois elementos serão discutidos brevemente no

Capítulo 5, enquanto os dois primeiros serão considerados no desenho do modelo

de rastreabilidade proposto.

Aramyan et al. (2007) elaboraram um framework para avaliar o desempenho de CS

de produtos agroindustriais, com base em entrevistas realizadas com diferentes elos

na  CS do  tomate.  Os  autores  identificaram quatro  categorias  para  se  avaliar  o

desempenho de uma CS agroindustrial: 

 Eficiência: quão eficientemente os recursos são utilizados, exemplificada por

custos de produção, custos de distribuição, custos de transação e quantidade

de produtos em estoque na CS.

 Flexibilidade:  grau  de  liberdade  na  CS  para  responder  a  mudanças

inesperadas no ambiente ou na demanda,  como o nível  de satisfação do

consumidor e flexibilidades de volume e capacidade de distribuição.

 Capacidade de resposta: capacidade de prover os produtos demandados com

um curto  tempo de espera,  exemplificada por  tempo de espera,  erros  na
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expedição  de  produtos,  reclamações  dos  consumidores,  quantidade  de

produtos  que  ultrapassaram  o  tempo  de  espera  acordado,  e  o  tempo

envolvido no atendimento a uma ordem.

 Qualidade  do  alimento:  pode  ser  dividido  em  qualidade  do  produto,

englobando segurança, propriedades sensoriais e conveniência, e qualidade

do  processo,  englobando  características  do  sistema  de  produção,

rastreabilidade, condições de armazenamento e transporte e marketing.

A pesquisa de Ahumada e Villalobos (2009), uma revisão de literatura de modelos

matemáticos para o planejamento de CS de produtos agroindustriais, identificou uma

série de pontos importantes relacionados a este tema: a possibilidade de adaptação

de  conceitos  de  gerenciamento  de  CS  de  produtos  manufaturados  nas  CS  de

produtos alimentícios; a importância da rastreabilidade e do tempo em trânsito do

produto; as incertezas relacionadas tanto à produção quanto à demanda; a divisão

da  CS  em  quatro  principais  funções:  produção,  colheita,  armazenamento  e

distribuição; e os benefícios da elaboração de modelos que considerem a CS como

um todo, e não apenas a otimização de um determinado elo ou função.

Comba et al. (2013) descrevem o processamento ocorrido na indústria de alimentos

da seguinte forma: diferentes lotes de matéria-prima são combinados e passam por

processos físico-químicos e/ou microbiológicos. Ao final do processamento, tem-se o

lote de produção, que é relacionado aos parâmetros dos processos e à data de

processamento. A rastreabilidade interna neste caso diz respeito ao mapeamento de

quais lotes de matéria-prima originaram quais lotes de produção, e os processos e

datas relacionados à transformação da matéria-prima em produto final.

Comba et al.  (2013) citam que, em alguns sistemas de rastreabilidade utilizados

atualmente  em indústrias  de  processamento,  os  lotes  são  relacionados  ao  total

produzido  em  um  dia,  ou  até  mesmo  em  uma  semana,  o  que  torna  difícil  a

identificação dos lotes de matéria-prima utilizados em cada lote de produção.

Kvarnstrom  e  Bergquist  (2012)  estudaram  métodos  para  a  melhoria  da

rastreabilidade  em  sistemas  com  processos  contínuos,  como  a  produção  de

produtos químicos ou de pellets de minério de ferro. Os autores citam que um dos

principais problemas destes processos é a ausência da formação natural de lotes, o
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que ocorre no caso de processos com fluxo intermitente. Desta forma, é necessário

estimar o início e o fim de diferentes lotes. 

No caso de granéis sólidos agrícolas, este não será um problema recorrente. Porém,

os conceitos utilizados por estes autores podem auxiliar na construção de modelos

para estimar a movimentação de produto em um armazém, terminal de transbordo

ou terminal portuário, facilitando a identificação de lotes de produto.

2.5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA RASTREABILIDADE

Um dos principais componentes de um sistema de rastreabilidade é a tecnologia que

será utilizada para a coleta e transmissão de dados, envolvendo tanto os hardwares

que serão utilizados, quanto os  softwares. Este item contém um levantamento das

principais tecnologias que podem ser aplicadas para monitorar as CS de granéis

sólidos agrícolas. Serão abordadas as tecnologias de marcação genética, uso de

cápsulas dispersas nos grãos, códigos de barras, QR Codes, RFID e RSSF.

Galimberti et al. (2013) elaborou uma revisão de literatura na aplicação de marcação

genética (denominada DNA barcoding em inglês) em CS de alimentos. Esta se trata

do reconhecimento de sequências de DNA e pode ser utilizada na identificação tanto

de matéria-prima quanto do produto final nas CS de produtos alimentícios. 

Entretanto,  esta  tecnologia  exigiria  que  os  produtos  fossem  enviados  para

laboratórios especializados que pudessem conduzir as análises necessárias, ou que

estes fossem construídos nos diversos elos da cadeia. Ademais, a aplicação desta

tecnologia iria inserir uma ou mais etapas adicionais na CS, o que alteraria o tempo

de movimentação do produto, elevando os custos operacionais.

Lee et al. (2010) e Liang et al.  (2012) desenvolveram três tipos de cápsulas para

acompanhar a movimentação de grãos na CS. Cada uma era composta de uma

matéria-prima  distinta:  amido,  celulose  e  sacarose,  e  foram  testadas  quanto  a

durabilidade  em  condições  de  laboratório.  Os  autores  concluem,  a  partir  dos

experimentos realizados, que qualquer uma destas poderia ser utilizada em campo,

com base na sua durabilidade. Porém, não foram realizadas estimativas de custos, e

nem levantados os gargalos que poderiam existir na fabricação em massa destas

cápsulas, e as formas de inseri-las e retira-las dos lotes de grãos.
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Porém, as tecnologias que parecem ser mais promissoras atualmente para a coleta

e  transmissão de dados de rastreabilidade nas CS são:  códigos de barras,  QR

Codes e RFID. Os códigos de barras são definidos como informações codificadas

em uma dimensão, com intervalos de alternância de refletividade difusa (cores preto

e branco), facilitando o processo de digitação (PAVLIDIS; SWARTS; WANG, 1990). 

Chrysochou, Chryssochoidis e Kehagia (2009) conduziram uma pesquisa composta

de uma revisão de literatura e entrevistas em grupos focais (do inglês focus groups)

em doze  países  europeus,  visando  avaliar  a  percepção  dos  consumidores  com

relação às tecnologias utilizadas para a rastreabilidade de alimentos. As tecnologias

analisadas foram: códigos de barras, RFID, etiquetas comestíveis e DNA barcoding.

Estes autores observaram que, independentemente da tecnologia utilizada na coleta

de dados, os consumidores possuem uma preferência pelo acesso às informações

de forma eletrônica.

Segundo Kelepouris, Pramatari e Doukidis (2007), cerca de 5 bilhões de produtos

possuem seus códigos de barras lidos diariamente, em 141 países, o que denota a

importância desta tecnologia. No entanto, seu uso não possibilita a inserção de uma

grande  quantidade  de  informações  do  produto,  limitando  o  seu  potencial  de

armazenamento de diversas informações dos elos da CS.

Os códigos de barra 2D ou  QR Codes,  que podem ser considerados como uma

evolução  da  tecnologia  do  código  de  barras,  foram desenvolvidos  no  Japão  em

1994, e são utilizados em aplicações de logística, operações industriais e vendas.

Cada símbolo do código consiste em uma região de codificação e uma série de

funções padrão, contribuindo para a localização, tamanho e inclinação do código em

relação ao leitor, para facilitar a sua leitura (LIU; YANG; LIU, 2008). 

Esta tecnologia permite a inserção de mais informações que a de códigos de barras,

porém ambas as tecnologias possuem um problema que torna complexo o seu uso

no acompanhamento da movimentação de um dado produto na CS: a necessidade

de uma linha de visão entre o leitor e a etiqueta.

Por último, pode-se citar a tecnologia de RFID, a qual consiste em etiquetas com

informações  sobre  determinado  produto,  que  são  lidas  automaticamente  sem

necessidade de contato visual entre etiqueta e leitor. Os dados são lançados em um
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sistema  de  computador,  de  preferência  na  web,  e  podem  ser  acessados  por

diferentes agentes (SILVA; CAMPOS; CUGNASCA, 2013). 

O  Quadro  1  possui  um  comparativo  destas  tecnologias,  destacando  as  suas

principais vantagens e desvantagens. É possível observar que o RFID é a única

destas que permite a obtenção de forma automática e em tempo real de informações

do produto, sem que o produto precise estar na linha de visão do leitor. Um fator

adicional que pode auxiliar na redução do tempo de movimentação dos produtos na

CS é que esta tecnologia também permite a leitura de múltiplas etiquetas ao mesmo

tempo, facilitando o acompanhamento do produto proveniente de diversos lotes em

uma doca de embarque ou desembarque, por exemplo.

Quadro 1. Comparação das diferentes tecnologias de rastreabilidade

Fonte: Metzner, Cugnasca e Silva (2014).

Jones et al.  (2005) citam que a tecnologia de RFID teve suas origens durante a

Segunda Guerra Mundial, e começou a ter uso comercial na década de 80. Esta

tecnologia  é  cada  vez  mais  utilizada  pelo  varejo,  como  citam Chopra  e  Meindl

(2012): no caso do Wal-Mart, existe uma exigência para que os seus cem maiores

fornecedores utilizem etiquetas RFID nas caixas de seus produtos, visando melhorar

o desempenho dos processos logísticos da CS. 

O  funcionamento  desta  tecnologia  é  descrito  resumidamente  por  Kelepouris,

Pramatari  e Doukidis (2007) da seguinte forma: os objetos a serem identificados,

como caixas,  pallets ou contêineres,  recebem uma etiqueta com informações do
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produto, dos processos pelos quais este passou, e do local de origem. Também é

possível que estas informações estejam contidas em um sistema de informações e

que as etiquetas recebam uma identificação que pode ser inserida no sistema para

acessá-las. A Figura 6 ilustra o uso desta tecnologia.

Figura 6. Exemplo simplificado do uso de RFID.

Fonte: Jones et al., 2004.

A antena permite que o  microchip transmita as informações da etiqueta para um

leitor RFID, que converte as ondas recebidas da etiqueta em informação digital, que

é então inserida em um sistema de informações. Pode ocorrer também o tratamento

automático dos dados quando estes são passados do leitor RFID para o banco de

dados, por meio do uso de softwares.

A implementação desta tecnologia em uma CS tornaria possível saber, por exemplo:

quais foram os lotes de cada matéria-prima que foram utilizados na composição de

determinado produto; sua data de validade; os resultados de análises realizadas nas

diferentes etapas da cadeia; os fornecedores; a pesagem de cada ingrediente que

compõe o produto; o tempo decorrido na etapa de processamento; os parâmetros da

etapa de processamento; a empresa responsável pela sua produção; o fabricante da

embalagem;  quem realizou a  venda do produto;  quais  foram as  transportadoras

utilizadas; quais eram as condições dos veículos durante o transporte; para quem foi

vendida a unidade em questão; e outras informações consideradas relevantes para

qualquer um dos stakeholders da CS em questão. 

Como  vantagens  em seu  uso,  Kelepouris,  Pramatari  e  Doukidis  (2007)  citam o

recebimento,  armazenagem e movimentação de produtos  de  forma mais  rápida,

diminuindo o tempo em trânsito do produto e a incidência de erros humanos e a
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eliminação da necessidade de contagem manual dos produtos e do escaneamento

de códigos de barras nas caixas e pallets nas docas de embarque e desembarque. 

Kattan e Al-Khudairi (2008) citam que as principais vantagens da tecnologia RFID

em comparação com a tecnologia de códigos de barras são: possibilidade de leitura

sem que haja um alinhamento visual entre a etiqueta e o leitor;  possibilidade de

controle ao nível de unidade; maior distância e velocidade de leitura; possibilidade

de adicionar informações a etiqueta; leitura em ambientes insalubres; e reutilização

das etiquetas.  Lee e  Ozer  (2007)  citam que a  visibilidade na CS decorrente  da

adoção da tecnologia de RFID pode contribuir com reduções de custo, melhoria na

coordenação  da  CS,  redução  de  estoques,  e  aumento  na  disponibilidade  de

produtos.  Outro impacto  importante  do  uso  desta  tecnologia  é  o  aumento  da

transparência  da  CS,  resultando  em  projeções  de  demanda  mais  precisas,  e

auxiliando na melhoria das políticas de gestão de estoques (KARKKAINEN, 2003).

Porém,  existem  duas  grandes  desvantagens  no  uso  desta  tecnologia:  sua

operacionalização, no que diz respeito a treinamento de funcionários e adaptações

necessárias nos elos da CS para a sua implementação, e seu custo, que é mais

elevado do que o das tecnologias de código de barras e QR Codes.

Segundo  Jones  et  al.  (2005),  dentre  os  principais  problemas  na  aplicação  da

tecnologia de RFID, encontram-se: a presença de líquidos entre o leitor e a etiqueta,

impedindo a transmissão das ondas de rádio;  a impossibilidade de comunicação

através de superfícies de metal; e interferências de outros produtos como motores e

lâmpadas fluorescentes nos sinais de rádio.  Chao, Yang e Jen (2007) citam que

alguns dos principais obstáculos na implementação da tecnologia de RFID são: falta

de padrões; altos custos; dificuldade na estimativa do retorno sobre o investimento;

e a migração de códigos de barras para RFID. Liang et al. (2012) adicionam que a

inserção de etiquetas RFID no meio de produtos a granel atualmente é um problema

em termos  de  segurança,  pois  estas  podem contaminar  o  lote,  e  precisam ser

retiradas antes da etapa de processamento.

Kelepouris,  Pramatari  e  Doukidis  (2007)  afirmam que  a  tecnologia  de  RFID cria

grandes oportunidades para um sistema de rastreabilidade eficiente e eficaz, com

um menor número de mudanças nas operações diárias necessárias em comparação

a outros métodos de rastreabilidade.
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Rodrigues, Cugnasca e Queiroz Filho (2009) classificam as etiquetas utilizadas em

um  sistema  RFID  como  passivas,  ativas  e  semipassivas.  No  primeiro  caso,  a

etiqueta não possui uma fonte de energia própria, a que é fornecida pela antena da

leitora, que ocorre com a aproximação da etiqueta com a antena do leitor. Desta

forma, é necessário que o leitor fique a uma distância conveniente da etiqueta, que

depende da tecnologia empregada (de centímetros a metros). As etiquetas passivas

são as mais indicadas para a pesquisa em questão, devido ao seu menor custo.

As etiquetas ativas possuem baterias, sendo que estes autores estimam a sua vida

útil entre 5 e 10 anos. Como não há necessidade de proximidade entre o leitor e a

etiqueta, a leitura pode ser feita a uma distância de dezenas de metros. As etiquetas

semipassivas  possuem  uma  pequena  bateria  para  alimentar  os  seus  circuitos,

podendo utilizar  a  energia  captada pela sua antena para a comunicação,  o  que

proporciona uma distância de leitura um pouco superior às das etiquetas passivas.

Whitaker, Mithas e Krishnan (2007) citam dois grupos de fatores que influenciam na

adoção  da  tecnologia  de  RFID:  recursos  financeiros  disponíveis  para  a

implementação da tecnologia e recursos tecnológicos, incluindo o nível da tecnologia

atual e o suporte por parte da gerência. Isto ocorre pois os investimentos a serem

realizados são relacionados tanto a hardware e software quanto a modificações nos

sistemas de informações utilizados atualmente.

Segundo Lee e Ozer (2007), a avaliação do potencial de valor gerado por uma nova

tecnologia pode ser dada de três formas: utilizando-se estimativas fornecidas por

especialistas na área; elaborando-se um estudo de caso em profundidade da CS em

questão e a implementação de projetos piloto; e desenvolvendo modelos conceituais

que indiquem como a nova tecnologia irá influenciar as operações de um sistema, e

os resultados destas mudanças. No caso da tecnologia de RFID, os autores citam

que a  terceira  abordagem é a  que  possivelmente  trará  os  melhores  resultados,

sendo esta a abordagem utilizada neste trabalho.

Jones et al. (2005) realizaram uma análise dos impactos da adoção da tecnologia de

RFID em varejistas no Reino Unido, concluindo que estes ainda precisam resolver

uma série de problemas no uso da tecnologia:  problemas operacionais,  desafios

relacionados  ao  relacionamento  com  fornecedores  e  distribuidores,  e  problemas

relacionados à privacidade do consumidor. 
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Um estudo elaborado por Koralalage et al. (2007) foca-se no aspecto de segurança

da  implementação  desta  tecnologia  em  CS,  e  propõem  um  protocolo  de

comunicação  que  evita  o  acesso  externo  à  informação  contida  nas  etiquetas,

tornando-se uma alternativa para a garantia de privacidade dos dados.

Como citado anteriormente, o uso de etiquetas RFID dentro do lote de grãos não é

uma alternativa viável atualmente, pois não existem formas economicamente viáveis

para a retirada das etiquetas antes do processamento dos grãos (COMBA et al.,

2013).

As etiquetas de RFID podem ser colocadas em três níveis no produto final: pallets,

caixas, e itens individuais. O custo da implementação aumenta de forma significativa

quanto mais se aproxima da etiquetagem individual, como é demonstrado na Figura

7 (KELEPOURIS; PRAMATARI; DOUKIDIS, 2007; JONES et al., 2005).

Figura 7. Diferentes níveis de uso da tecnologia de RFID.

Fonte: Kelepouris, Pramataris e Doukidis (2007).

Chao, Yang e Jen (2007) realizaram uma análise bibliométrica da literatura na área

de tecnologia entre 1991 e 2005 para identificar possíveis tendências no uso da

tecnologia de RFID. Estes autores concluíram que as áreas de gerenciamento de

CS, saúde e privacidade são as que possuem maior potencial de crescimento no

futuro.
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Grande e Vieira (2013) propõem um sistema de rastreabilidade utilizando RFID para

os processos de um frigorífico,  visando  superar  um dos  principais  gargalos  que

ocorre no processamento da carne: a separação das partes do animal e a posterior

união de cortes de diferentes animais nas bandejas e caixas. A solução proposta se

baseia em tags nos ganchos que suspendem as carcaças e nas bandejas de metal

que  levam  os  órgãos  internos  e,  posteriormente,  nas  bandejas  que  contém  os

cortes. Antenas com leitores RFID são espalhadas pelo frigorífico. O sistema, porém,

não possui integração com o monitoramento ambiental da unidade.

Kim et al. (2008) analisaram os impactos do uso da tecnologia de RFID em um dos

principais  processos  logísticos  de  uma  indústria  automobilística,  relacionado  à

movimentação  dos  veículos  no  pátio,  utilizando  um  modelo  de  simulação.  Esta

tecnologia foi utilizada para auxiliar na localização dos veículos, em uma operação

caracterizada  por  possuir  uma  quantidade  grande  de  eventos  e  processos.  Os

autores  observaram  que  esta  tecnologia  pode  auxiliar  na  melhoria  do  nível  de

satisfação dos consumidores e na diminuição dos custos de mão de obra.

Karkkainen (2003) discute como a tecnologia de RFID pode auxiliar no aumento da

eficiência das CS de produtos altamente perecíveis, destacando a importância da

rastreabilidade e do monitoramento das condições ambientais para estes produtos.

Neste trabalho, o autor também analisa um projeto de implementação da tecnologia

pelo Sainsbury's, um varejista europeu. 

O autor observa que, caso esta tecnologia fosse aplicada em larga escala, permitiria

uma economia de £8,5 milhões ao ano, relacionadas principalmente ao aumento de

produtividade na reposição de produtos na loja e a redução de perdas de produtos

no estoque. Como os investimentos para o sistema seriam entre £18 e £24 milhões,

este calculou que o período de retorno do investimento seria entre dois e três anos.

Porém, mesmo no caso de CS que não tratam diretamente de produtos perecíveis, a

análise realizada por Karkkainen (2003) torna-se importante por enfatizar como, em

CS nas quais grandes volumes de produtos são movimentados, pequenos aumentos

de eficiência resultam em grandes reduções de custos para as empresas envolvidas.

Kelepouris,  Pramatari  e  Doukidis  (2007)  realizaram  um  estudo  sobre  como  a

tecnologia  de  RFID  pode  suprir  as  necessidades  de  rastreabilidade  dos

consumidores das CS de alimentos.  Eles concluíram que esta tecnologia  possui
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como principal vantagem a coleta de dados automática, permitindo a implementação

de sistemas de rastreabilidade englobando toda a CS a menores custos.

Lee,  Cheng  e  Leung  (2004)  realizaram  uma  simulação  da  implementação  da

tecnologia de RFID em uma CS com três elos, concluindo que esta resultou em uma

série de benefícios: aumento de precisão nas estimativas de estoque; diminuição de

perdas de estoque; melhorias nas políticas de reposição de gôndolas; e aumento da

visibilidade dos estoques ao longo da CS, reduzindo a sua quantidade total na CS.

Welbourne et al. (2009) desenvolveram um sistema utilizando RFID na Universidade

de Washington, EUA, para entender como o conceito de IoT poderia ser aplicado na

gestão de objetos utilizados e do tempo de seus pesquisadores. Quatro  softwares

foram  desenvolvidos,  visando:  (i)  cadastrar  as  etiquetas  a  serem  aplicadas;  (ii)

registrar os locais do edifício no qual o sistema foi implementado; (iii) buscar objetos;

e (iv) avaliar os dados de localização coletados. A implementação contou com 44

leitores RFID dispostos ao longo do edifício, com 161 antenas.

Bottani e Rizzi (2008) conduziram uma pesquisa visando estimar quantitativamente

o impacto do uso da tecnologia de RFID em uma CS de bens de consumo contendo

três  elos,  considerando  a  aplicação  do  padrão  da  GS1  para  a  codificação  dos

produtos.  Para  isso,  realizou-se  primeiramente  um  survey  com  um  grupo  de

empresas,  e  em  seguida  a  modelagem  do  sistema,  envolvendo  uma  análise

econômica de seus impactos. Dois cenários foram analisados: o uso da tecnologia

somente para rastreabilidade interna, e o seu uso tanto para rastreabilidade interna

quanto da CS. Os autores concluíram que o uso desta tecnologia não era rentável

no caso de caixas, somente no caso de pallets.

Pedroso, Zwicker e Souza (2009) realizaram um levantamento de 114 empresas no

Brasil  para avaliar a utilização da tecnologia de RFID em seus processos. Cinco

processos empresariais foram considerados: operações internas, cadeia estendida

de  suprimentos,  gestão  de  ativos,  identificação  e  controle  de  acesso,  e

relacionamento  com  os  consumidores.  Observou-se  que  57  destas  empresas

possuíam algum projeto de implementação de RFID em andamento ou já planejado

e que os principais motivadores de adoção da tecnologia foram redução de custos e

melhoria no nível de serviço aos clientes.
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Appelhanz e Schumann (2013) estudaram o caso da rastreabilidade na CS de papel,

e desenvolveram um sistema que permitia o acompanhamento e identificação dos

lotes de matéria-prima e de produto final. Este sistema funciona da seguinte forma: a

madeira é rastreada a partir da unidade produtiva utilizando-se um marcador, a linha

de produção de celulose é rastreada utilizando as informações das sequências de

processos,  e  o  papel  é  rastreado  utilizando-se  um marcador.  Estes  marcadores

podem ou não ser etiquetas RFID, e os conceitos utilizados por estes autores serão

considerados na elaboração do modelo de rastreabilidade do presente trabalho.

Cavinato (2005) cita que a tecnologia de RFID possui uma possibilidade de grande

impacto  em  receitas  das  CS,  em  conjunto  com  uma  visão  mais  estratégica,

mudando o foco das empresas da busca por excelência funcional para a busca por

integração entre funções, processos, e outros agentes da CS. Pode-se argumentar

que isto aumentaria a transparência da CS e que, se bem implementada, poderia

auxiliar na diminuição de estoques e dos efeitos relacionados ao bullwhip effect.

No  caso  de  produtos  alimentícios,  como  citado  anteriormente,  as  variáveis

ambientais  durante  as  etapas  de  transporte,  processamento  e  armazenamento

podem influenciar na qualidade do produto. Isto é um problema maior em produtos

perecíveis. Desta forma, torna-se importante monitorar variáveis ambientais como T,

UR e concentrações de gases, dentre outras.

Para se coletar as informações do ambiente no qual  um produto está inserido é

necessário  o  uso  de  sensores.  Estes  permitem  medir  diferentes  variáveis

ambientais, e podem ser instalados de diferentes formas: com leitura manual, com

leitura automática utilizando transmissão de informações via cabos, ou com leitura

automática, utilizando transmissão de informações sem fio.

Dois  dos  grandes  problemas  no  uso  de  redes  de  sensores  cabeadas  para  o

monitoramento  das  variáveis  ambientais  em  armazéns  de  grãos  são  a  grande

quantidade de cabos necessária e o alto custo de manutenção do sistema (JIA et al.,

2009). Desta forma, nestas CS, o uso de RSSF pode melhorar seus resultados.

Porém, apenas a instalação de sensores não garante que as informações sejam

disponibilizadas aos usuários em tempo suficiente para auxiliarem na tomada de

decisões.  Para  que  isto  ocorra  é  necessário  que  a  transmissão  de  informações

ocorra dentro de um intervalo de tempo adequado, ou o mais próximo possível do
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que se considera como tempo real. Em outras situações, é apenas necessário que

um alerta seja enviado no momento em que uma das variáveis atingir  um limite

predeterminado.

Glisic (2006) define uma RSSF como um grande número de sensores em aplicação

em uma área delimitada,  que captam informações do ambiente e se comunicam

entre  si.  Segundo  Aguilar  (2008),  os  sensores  são  acoplados  a  dispositivos

eletrônicos  conhecidos  como  nós,  conectados  a  estações  concentradoras  das

informações, também conhecidas como gateways.

As principais vantagens citadas por Wilson (2005) no uso dessa tecnologia é que se

evitam os problemas de infraestrutura advindos do uso de fios e cabos nas redes de

sensores cabeadas.  Também há uma maior  flexibilidade  nas  topologias  de rede

empregadas, facilitando a difusão de informações a tempo real e via Internet.

Gungor e Hancke (2009) conduziram uma revisão de literatura em aplicações da

tecnologia de RSSF em ambientes industriais, concluindo que ela possui uma série

de vantagens com relação ao uso de sensores cabeados, como: auto-organização,

rápida instalação, flexibilidade, e capacidade de processamento dos dados. Porém,

segundo  estes  autores,  para  que  estas  redes  tenham  o  efeito  desejado,  é

necessário atentar-se para possíveis problemas de comunicação entre os sensores.

Estes autores citam uma série de pontos a serem considerados no planejamento de

uma RSSF em ambiente industrial:

 Restrições  de  recursos,  principalmente  no  que  diz  respeito  a  energia,

memória e capacidade de processamento.

 Efeito das condições ambientais nos sensores, caso estas sejam danosas.

 Requisitos de qualidade de serviço e tempos envolvidos com coleta e envio

de dados.

 Redundância de dados.

 Erros na transmissão de pacotes e velocidade variável  na transmissão de

informações.

 Segurança, visando evitar a invasão da rede e o roubo de informações.

 Arquitetura para implementação em larga escala.
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 Integração com a Internet e outras redes para a transmissão de informações.

Segundo Aguilar (2008), uma RSSF é constituída por três componentes principais:

infraestrutura (características dos sensores, seu número e disposição na área de

abrangência),  pilha  de  protocolos  (software utilizado  na  implementação  das

camadas  de  protocolos  em  cada  nó  da  rede)  e  aplicação  (componente  que

representa os interesses e consultas do usuário).

Algumas  premissas  importantes  das  RSSF, segundo  Glisic  (2006),  são:  os  nós

precisam ser  espalhados  de  forma  densa,  para  se  monitorar  adequadamente  o

fenômeno  de  interesse  em  se  observar;  os  sensores  são  sempre  passíveis  de

falhas; a distribuição dos sensores pode mudar de forma frequente; existem grandes

limitações  de  capacidade  computacional,  memória  e  energia  disponível;  e  é

improvável que cada sensor possua uma identificação, devido à grande quantidade

de sensores dentro de uma rede. Das limitações atuais no uso desta tecnologia, o

consumo de energia é a mais importante.

Silva e Cugnasca (2011) realizaram uma revisão de literatura do uso de RFID e

RSSF em CS, identificando uma série de trabalhos que consideram o uso destas

tecnologias visando elaborar sistemas de rastreabilidade de alimentos e produtos

agroindustriais. Não foram observados modelos voltados a granéis agrícolas, e os

modelos existentes atualmente não são capazes de lidar com as complexidades já

citadas  destas  cadeias.  Dentre  os  trabalhos  analisados  pelos  autores,  os  mais

relevantes para a presente pesquisa são:

 Jedermann et al. (2006): elaboração de um sistema utilizando RFID e RSSF

para transporte de produtos em contêineres.

 Jones (2006): um sistema RFID que considera a movimentação do produto

entre etapas da cadeia de suprimentos, focando em automação.

 Timm-Giel et al. (2006): sistema de RFID e RSSF que utiliza um modem no

caminhão para transmitir as informações coletadas para uma plataforma web,

na qual estas podem ser acessadas.

 Li, Kehoe e Drake (2006): elaboraram um modelo matemático que utiliza as

informações  captadas  por  um  sistema  composto  por  RFID  e  RSSF  para

estabelecer a qualidade e o preço final dos produtos.
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 Evers et al. (2005): aplicação de RFID na logística de embalagens retornáveis

utilizadas  por  varejistas,  desenvolvendo  um  sistema  de  leitores  fixos  e

minimizando o impacto nas operações do agente.

Uma pesquisa realizada por Jedermann, Moehrke e Lang (2010) aplica os conceitos

de rastreabilidade, RFID e RSSF à exportação de bananas via contêiner da Costa

Rica  a  Hamburgo,  Alemanha.  Os  autores  citam  que  sua  ideia  de  “contêiner

inteligente”  possibilita,  ao  contrário  dos  atuais  dataloggers que  só  permitem

obtenção de leituras de T off-line, que os agentes envolvidos na cadeia obtenham,

em tempo real, as informações das condições dentro do contêiner. Este possui um

equipamento eletrônico com sensores que processam os dados obtidos e sinalizam

caso algum problema seja detectado.

A rede é composta por 20 nós de sensores dispostos dentro do contêiner de forma a

minimizar variações ao longo deste, coletando dados de T e UR, que são enviados

por  meio  de  um  gateway  à  web.  Os  autores  realizaram também uma  série  de

análises com relação à melhor disposição dos sensores.

Bing (2012) apresenta um modelo de controle das condições ambientais em uma

propriedade agrícola, bem como da gestão destes dados para disponibilizá-los aos

gestores  e  proprietários  rurais.  Esta  RSSF  pode  ser  adaptada  para  se  tornar

interoperável com os sistemas de transporte e armazenagem, e também com os

sistemas de controle  dos órgãos governamentais de inspeção agrícola,  antes da

exportação do produto, suprindo as necessidades da presente pesquisa.

Lam  et  al.  (2013)  desenvolveram  um  sistema  para  monitoramento  de  vinho

armazenado utilizando RFID e RSSF. As principais variáveis monitoradas foram T e

UR, e o sistema possui  um algoritmo que permite  a identificação automática de

anomalias e o envio de mensagens aos administradores do sistema. Porém, este

não considera o monitoramento do transporte do produto entre os elos da cadeia.

Abad et al. (2009) sugerem o uso de etiquetas RFID com sensores embutidos para o

monitoramento da cadeia de exportação de peixe fresco da África do Sul para a

Europa. O sistema proposto foi testado em condições práticas e foi observado um

melhor  monitoramento  das condições de transporte,  além da disponibilização de

informação em tempo real da localização do produto e de um melhor controle de

qualidade. Porém, este sistema necessita que os dados de T e UR sejam coletados
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utilizando-se  dispositivos  com  interface  USB,  levando  à  necessidade  de  maior

quantidade de mão de obra. A montagem de um sistema de RSSF permitiria a coleta

automática de informações em tempo real, complementando este modelo.

Gogliano  Sobrinho  (2008)  desenvolveu  um  sistema  de  informações  aplicado  a

indústrias vinícolas, com enfoque em rastreabilidade, devido à grande importância

deste fator na competitividade de produtos de alto valor agregado como o vinho.

Este sistema visa possibilitar a rastreabilidade dos produtos a custos competitivos. O

autor cita que esta é uma exigência por parte dos consumidores europeus, e está

gradualmente se tornando também uma exigência no mercado brasileiro.

Okabe et al. (2007) desenvolveram um sistema de rastreabilidade utilizando RFID

para a CS de carne bovina no Japão, realizando dois experimentos de campo. Estes

acompanharam  dez  animais  e  seus  derivados  através  do  uso  de  cinquenta

etiquetas.  Porém,  neste  neste  modelo,  é  necessário  possuir  acesso  direto  aos

bancos de dados dos agentes  da CS,  pois  os  dados não são armazenados na

nuvem. Problemas de interoperabilidade também podem surgir, pois os sistemas de

informação  utilizados  podem  ser  distintos,  resultando  em  erros  na  troca  de

informações.

Armstrong, Diepeveen e Gandhi (2011) discutem em sua pesquisa o uso de TI e da

comunicação em CS agroindustriais, citando que o uso de  data mining, redes de

sensores,  comunicações  móveis,  e  o  uso  de  GPS podem melhorar  de  maneira

significativa a eficiência destas CS e a segurança dos alimentos.

Um sistema de monitoramento de variáveis ambientais utilizando a tecnologia de

RSSF é demonstrado por Kawano et al. (2014). Este pode ser utilizado nas CS de

granéis  sólidos  agrícolas  por  ser  operado  remotamente,  permitir  a  obtenção  e

transmissão de dados em tempo real, fornecer o histórico de informações relevantes

ao longo da cadeia  e  disponibilizar  as  informações em um portal  web,  além de

transmiti-las automaticamente ao ERP da empresa. O  software  utilizado já possui

módulos de segurança dos dados como autenticação, confidencialidade, integridade,

e acesso somente aos dados relevantes para cada agente. Desta forma, ele atende

os requisitos levantados para o modelo de rastreabilidade proposto, podendo ser

utilizado por todos os elos da cadeia.
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As Figuras 8 e 9 ilustram a apresentação de dados desse sistema. Pode-se destacar

a facilidade de interpretação destes dados e a possibilidade de exportá-los para

diversos  formatos,  permitindo  a  sua  importação  por  sistemas  de  informação

distintos.

Figura 8. Apresentação dos dados por meio de gráficos e planilhas.

Fonte: Kawano et al., 2014.

Figura 9. Apresentação dos dados indicando conformidade em valor e porcentagem.

Fonte: Kawano et al., 2014.
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Gonzales,  Armstrong  e  Maghirang  (2009)  elaboraram  um  sistema  utilizando

sensores para estimar a T, UR e a concentração de CO2 no armazenamento de trigo.

Os autores citam que, assim como no caso da soja, o aumento de T e de UR pode

ocasionar perdas de qualidade neste produto.

Isiker e Canbolat (2009) elaboraram um método para detectar o nível de granéis

sólidos  em  um  silo.  Este  método,  que  elimina  o  efeito  do  pó  gerado  pela

movimentação do produto nas estimativas de quantidade armazenada em um dado

momento,  torna-se  interessante  para  as  CS de outros  granéis  sólidos  agrícolas,

como soja, milho e trigo. Estes produtos são normalmente armazenados em silos, e

o  modelo  proposto  por  estes  autores  poderia  ser  aplicado  nas  etapas  de

armazenamento do produto para auxiliar na rastreabilidade dos lotes de produto. Isto

poderia melhorar de forma significativa os processos de rastreabilidade utilizados

atualmente. Porém, no caso do açúcar, como ele normalmente é armazenado em

armazéns comuns, não há necessidade do uso de um modelo tão complexo.

Para que os conceitos discutidos anteriormente neste capítulo sejam implementados

em um sistema de rastreabilidade que aborde todos os elos da CS, é necessário um

paradigma que  permita  a  interação  entre  as  diferentes  tecnologias,  entidades  e

sistemas de informação. O paradigma da IoT preenche estes requisitos, sendo que

Atzori,  Iera  e  Morabito  (2010)  o  definem como  um novo  paradigma  no  que  diz

respeito a forma como as modernas tecnologias de identificação e sensoriamento

(RFID, RSSF, GPS) permitem que objetos interajam entre si em um dado ambiente.

Esta interação pode então ser moldada para gerar cooperação entre os diferentes

objetos, formando um sistema com um objetivo específico. Estes sistemas podem

ser relacionados a saúde, aprendizado, controle ambiental e logística, entre outros.

A Figura 10 ilustra a interface entre as diferentes plataformas da Internet do Futuro,

que é sustentada pelos pilares de Internet das Pessoas (as distintas interações entre

os objetos de comunicação utilizados pelas pessoas e a rede), Internet dos Serviços

(as interações entre os serviços oferecidos por empresas e a rede) e a Internet das

Coisas (envolvendo todas as interações entre objetos utilizados pelas pessoas e

presentes no ambiente e a rede), ilustrando a complexidade envolvida neste modelo

(ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).

No caso específico da logística, Atzori, Iera e Morabito (2010) citam o uso da IoT

para fornecer informações úteis para os motoristas dos veículos de transporte; para
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auxiliar na compra de tíquetes para o uso de transporte coletivo; no monitoramento

de fatores ambientais envolvidos nos processos de transporte, como T e UR dentro

de  um contêiner;  e  em mapas  em terceira  dimensão  para  serem utilizados  nas

cidades, ajudando na identificação de rotas.

Figura 10. Os pilares da Internet do Futuro.

Fonte: Bosch Software Innovations, 2012.

Segundo Sun (2012), a IoT pode ser utilizada no contexto do gerenciamento de CS

para: otimizar uma dada CS; facilitar a coleta de dados; aumentar a transparência

desta  cadeia  e  a  facilidade  no  acesso  de  dados  em tempo real;  e  aumentar  a

flexibilidade  e  a  agilidade  da  cadeia  como  um  todo.  Estes  fatores  impactam

diretamente  na  competitividade  desta,  e  devem  se  tornar  mais  comuns  com  o

avanço das tecnologias envolvidas neste conceito.

O uso de IoT no planejamento da rastreabilidade em uma CS é importante devido à

grande  quantidade  de  informações  coletadas,  processadas  e  distribuídas  aos

diferentes agentes desta. A complexidade de cadeias com grande movimentação de

produtos  a  granel  é  ainda  maior  devido  à  necessidade de acompanhamento  de

lotes, e não de produtos unitizados (caixas,  pallets ou contêineres). É importante

atentar-se  também  à  padronização  dos  dados,  para  que  estes  permitam  a

interoperabilidade entre os sistemas, fator citado anteriormente no presente trabalho.

Segundo Shanahan et al. (2009), o GS1 foi criado em fevereiro de 2005, através de

uma  fusão  entre  o  European  Article  Numbering (também conhecido  como  EAN
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International) e o  Uniform Code Council  (UCC), e é uma organização dedicada à

criação  e  implementação  de  padrões  globais  para  aumentar  a  eficiência  e  a

visibilidade  nas  CS.  Esta  instituição  criou  a  EPCglobal  Inc.,  uma  instituição

responsável por desenvolver padrões para o uso da tecnologia de RFID. O padrão

proposto por esta instituição é, atualmente,  o que melhor preenche os requisitos

para o sistema de rastreabilidade proposto neste trabalho.

Porém,  para  que  o  conceito  de  IoT  seja  aplicado  no  gerenciamento  de  CS,  é

necessário  considerar  como  serão  implementados  os  sistemas  de  informação  e

comunicação desta. Segundo Verdouw et al. (2013), os principais fatores do ponto

de  vista  logístico  das  CS  de  produtos  alimentícios  a  serem  considerados  na

aplicação destes sistemas são:

 Alta incerteza no fornecimento de matéria-prima devido ao fato de que as

unidades  produtivas  estão  expostas  a  variações  climáticas,  originando

flutuações de qualidade e quantidade de produtos.

 Alta perecibilidade de certos produtos, como frutas e produtos que utilizam a

cadeia do frio.

 Oferta sazonal de produtos, devido às safras agrícolas.

 Altas  demandas  por  segurança  do  produto  e  qualidade,  com  o

desenvolvimento  de  legislações  específicas  para  rastrear  informações  dos

produtos e auxiliar na identificação de produtos contaminados.

 Alta  complexidade dos fluxos,  com alterações de propriedades físicas dos

produtos e formas de transporte.

 A  existência  de  mercados  interno  e  externo  distintos,  exigindo  certas

certificações e verificações para se ter acesso a determinados mercados.

 Uma estrutura de rede complexa, contendo elos de diferentes tamanhos e

importâncias na CS.
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na seção 2.1 definiu-se o conceito  de rastreabilidade como o monitoramento do

produto  ao longo de todos os  elos  da CS,  que permite  minimizar  os  efeitos  de

contaminações,  além da  identificação  de  todos  os  locais  pelos  quais  o  produto

passou.  Esta  é  uma  exigência  dos  consumidores,  principalmente  de  países

desenvolvidos, que tem impacto direto no desenho da CS. As diferentes legislações

que  regulam  a  rastreabilidade  de  CS  de  alimentos  foram  expostas,  e  citou-se

trabalhos que estimaram os impactos destas legislações nas CS de alimentos.

Observou-se que existem basicamente dois tipos de rastreabilidade: rastreabilidade

interna, que lida com a movimentação e os parâmetros de processamento dentro da

empresa,  e  rastreabilidade  da  CS,  que  lida  com  a  movimentação  dos  lotes  de

matéria-prima e de produtos finais. Os principais critérios a serem avaliados em um

sistema  de  rastreabilidade  são:  extensão,  profundidade,  precisão  e  acesso  às

informações, e o aspecto de interoperabilidade dos  softwares e transparência na

cadeia são essenciais para se atingir o grau de rastreabilidade desejado.

Na seção 2.2,  o  conceito  de CS de granéis sólidos agrícolas foi  descrito.  Estes

produtos são transportados sem acondicionamento, e podem ser exemplificados por

soja,  milho  e  açúcar.  Um  dos  principais  problemas  relacionados  à  sua

rastreabilidade é a ocorrência de diversos processos de agregação e segregação de

lotes,  dificultando  a  identificação  de  fontes  de  contaminação.  Foram  citados

exemplos de contaminação de produtos e estratégias que podem auxiliar na redução

destes problemas. Como o desenho de um modelo de rastreabilidade é impactado

pelas características intrínsecas do produto, adotou-se o açúcar bruto como estudo

de caso para este trabalho. 

A seção  2.3  descreveu  esta  CS,  citando  que  o  Brasil  é  o  principal  exportador

mundial deste produto. A UE é um dos principais importadores deste produto, além

de  possuir  elevadas  exigências  de  rastreabilidade  para  as  CS  de  produtos

alimentícios. Desta forma, o trabalho focará na CS de açúcar bruto brasileiro voltado

à exportação, englobando também as etapas que ocorrem na UE.

A seção 2.4 explorou os conceitos de logística e gerenciamento da CS, e como a

rastreabilidade  impacta  no  planejamento  de  sistemas  logísticos.  A logística  é  a

ciência  relacionada à movimentação,  armazenamento,  e  distribuição de produtos
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visando atender à demanda dos consumidores da melhor forma possível e ao menor

custo. Esta se utiliza de modelos tanto qualitativos quanto quantitativos.

Porém, como foi observado em diversos trabalhos científicos, a logística por si só

não permite atingir os melhores resultados considerando as diversas empresas que

estão  envolvidas  no  atendimento  da  demanda  dos  consumidores,  pois  não

considera  as  suas  interações.  Foi  introduzido,  então,  o  conceito  de  CS,  que

considera tanto o fluxo de produtos quanto os fluxos de informações e de dinheiro

entre  as  diferentes  empresas  que  irão  suprir  esta  demanda.  A aplicação  deste

conceito permite a identificação de problemas que impactam na transparência da

cadeia,  aumentando  a  quantidade  de  estoques  nos  diferentes  elos,  em  um

fenômeno conhecido por bullwhip effect.

Na seção 2.5, as principais tecnologias que permitem a rastreabilidade nas CS de

produtos alimentícios foram introduzidas: marcadores genéticos, cápsulas dispersas

no produto, códigos de barras,  QR Codes e RFID. Destas, observou-se que a de

RFID é a que melhor atende aos requisitos das CS de granéis sólidos agrícolas, por

permitir a coleta automática de informações, sem alteração dos processos atuais, e

sua  disponibilização em tempo real  para  os  elos  da  CS.  Diversos modelos  que

utilizam esta tecnologia para a movimentação de produtos foram apresentados.

Porém, para as CS de produtos alimentícios, além da localização do produto e da

identificação dos lotes, é importante saber a qualidade dos produtos. Isto é essencial

para reduzir a ocorrência de perda de qualidade ao longo da cadeia.

Com  esta  finalidade,  introduziu-se  o  conceito  de  RSSF,  e  foi  realizada  uma

discussão  sobre  suas  vantagens  com relação  às  redes  cabeadas.  As  RSSF se

caracterizam por permitir  a coleta de uma grande quantidade de informações de

variáveis ambientais distintas, transmissão sem uso de cabos, auto-organização da

rede de sensores, e transmissão de dados em tempo real.

Por  último,  discutiu-se  o  framework de IoT, que será  utilizado na elaboração do

modelo de rastreabilidade para CS de granéis sólidos agrícolas, o principal objetivo

deste trabalho. Este é relacionado à inserção de todas as entidades envolvidas nos

processos de produção, armazenamento e distribuição dos produtos, incluindo os

sensores e as etiquetas, em um ambiente na web que permita a interoperabilidade

entre os ERPs das empresas. Foi também introduzido um software que preenche os
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requisitos necessários para a coleta e transmissão de informações na CS de açúcar

bruto voltado à exportação.

No  próximo  capítulo,  será  realizada  a  descrição  da  metodologia  utilizada  neste

trabalho, contendo os principais passos realizados e os softwares utilizados.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento  do modelo  de rastreabilidade proposto  pode ser  dividido  em

quatro etapas:

1. revisão sistemática da literatura, visando identificar o estado da arte

nos  tópicos  de  rastreabilidade,  logística  e  CS  de  granéis  sólidos

agrícolas;

2. levantamento de informações de fontes primária e secundária com o

objetivo de caracterizar a CS do açúcar brasileiro voltado à exportação

e seus principais problemas, tanto no Brasil quanto na UE, tomando

Portugal como exemplo. Focou-se em aspectos de rastreabilidade e de

logística;

3. elaboração de uma proposta de modelo de rastreabilidade que permita

melhorar o nível de rastreabilidade atual da CS, contribuindo também

com reduções em tempos, custos e frequência de erros humanos;

4. elaboração de um modelo conceitual para a simulação do modelo de

rastreabilidade proposto; 

Na  etapa  (i)  foram  realizadas  tanto  revisões  não  sistemáticas  quanto  revisões

bibliométricas da literatura. O principal objeto de estudo foram os artigos publicados

nos principais periódicos e eventos nas áreas de logística, gerenciamento da CS,

rastreabilidade, e uso das tecnologias de RFID e RSSF. A base de dados utilizada

em ambas as formas de revisão foi a Web of Science. 

A revisão bibliométrica é um método de pesquisa cujo objetivo é, através de uma

série de passos específicos, identificar os principais autores, periódicos, eventos e

trabalhos  científicos  relacionados  a  um  determinado  grupo  de  palavras-chave

(WORMELL,  2000;  ANURADHA;  SHALINI,  2007;  QIU;  CHEN,  2009;  ELM;

WANLDER; JUNI, 2009; SILVA; CUGNASCA; MORAES, 2014).

Segundo Wormell (2000), Qiu e Chen (2009), Elm, Wanlder e Juni (2009), apud Silva

et al. (2015), os principais passos para a aplicação deste método de pesquisa são: 

 Identificação de palavras-chave, com base em entrevista com um especialista

ou um grupo de especialistas da área.
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 Busca no banco de dados de artigos científicos utilizando as palavras-chave.

 Filtragem da busca para melhorar a relevância dos artigos encontrados.

 Análise e classificação dos documentos obtidos, eliminando artigos que não

são relevantes.

 Elaboração do mapa de agrupamentos das palavras-chave.

 Análise do mapa de agrupamentos gerado.

A escolha pela realização de revisão bibliométrica em alguns tópicos específicos se

deu  por  basicamente  dois  motivos:  a  grande  quantidade  de  literatura  disponível

nestes tópicos, o que é ideal para a aplicação desta metodologia de pesquisa, e a

possibilidade do uso dos resultados destas análises para contribuir com a literatura

da área, através de sua publicação em eventos científicos.

Este  método  foi  utilizado  para  identificar  os  principais  periódicos  e  trabalhos

científicos  relacionados  com  os  tópicos  de  logística  e  gerenciamento  de  CS  e

rastreabilidade de granéis sólidos agrícolas. Foram utilizados os softwares BibExcel,

VosViewer (ECK; WALTMAN, 2009) e Microsoft Excel para a análise dos dados. 

Utilizou-se o método tradicional de revisão da literatura para os tópicos de uso das

tecnologias de RFID e RSSF e descrição da CS do açúcar. Foram realizadas buscas

dos artigos mais citados nestas áreas, e estes foram analisados em profundidade.

Os resultados obtidos na etapa (i) deste trabalho foram registrados em um artigo de

periódico  (KAWANO  et  al.,  2013)  e  em  cinco  artigos  de  eventos  (SILVA;

CUGNASCA,  2014;  SILVA;  FERREIRA;  CUGNASCA,  2013;  SILVA;  CAMPOS;

CUGNASCA, 2013; SILVA; CUGNASCA, 2011a; SILVA; CUGNASCA, 2011b).

Na etapa (ii), levantou-se informações com base nos pontos-chave identificados na

etapa (i). As fontes secundárias utilizadas foram: artigos científicos e bases de dados

oficiais  relacionadas a comércio.  As fontes  primárias  utilizadas foram:  grupos de

pesquisa, envolvendo a Embrapa e o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística

Agroindustrial  (ESALQ-LOG,  2015)  da  Escola  Superior  de  Agricultura  “Luiz  de

Queiroz”, da Universidade de São Paulo. A CS do açúcar foi descrita e os principais

problemas relacionados à rastreabilidade deste produto foram identificados. 
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Devido ao fato de que três das sete etapas da CS estudada ocorrem fora do país, foi

realizado um trabalho de campo de três meses no Instituto Politécnico do Porto (IPP,

2015), em Portugal, para entender como estas etapas funcionam, e quais são as

possíveis melhorias que podem ser implementadas.

Na etapa (iii) foi realizada a elaboração da proposta do modelo de rastreabilidade

para  a  CS  do  açúcar  bruto  brasileiro  voltado  à  exportação,  com  o  objetivo  de

eliminar  os  problemas  observados  em  campo  e  obtidos  através  das  fontes

consultadas. Esta etapa contou com interações com:

 Pesquisadores  do  Laboratório  de  Automação  Agrícola  (LAA),  do

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola

Politécnica  da  Universidade  de  São  Paulo,  especialistas  na  aplicação  de

novas tecnologias em logística e CS;

 Pesquisadores do Grupo de Investigação em Engenharia do Conhecimento e

Apoio  à  Decisão  (GECAD),  parte  do  Instituto  Superior  de  Engenharia  do

Porto, do Instituto Politécnico do Porto, em Portugal, especialistas em TI e

Engenharia do Conhecimento; 

 Pesquisadores na área de logística do açúcar do ESALQ-LOG, especialistas

na CS do açúcar bruto voltado à exportação.

Foram definidos os requisitos importantes a serem considerados na futura simulação

da cadeia, sendo os principais: aspectos de praticidade (visando minimizar o número

de  etapas  adicionais  necessárias),  custo  de  implementação,  forma  de  leitura,

inserção dos dados no banco de dados e seu posterior acesso pelos elos da cadeia.

Posteriormente, na etapa (iv), foi realizada a elaboração de um modelo conceitual

para a simulação da implementação do modelo de rastreabilidade proposto na CS,

apontando  quais  variáveis  deveriam  ser  analisadas  em  diferentes  cenários  de

implementação,  utilizando-se  a  lógica  do  software SIMUL8  (SIMUL8,  2015),  um

simulador de processos.

A simulação torna-se importante no contexto desta pesquisa pois permite avaliar a

implementação de novos processos e tecnologias, possibilitando a elaboração de

diferentes cenários relacionados à incorporação destes, sem que testes em campo

sejam necessários. A simulação computacional pode, então, ser utilizada como um
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passo  anterior  ao  teste  piloto  de  novas  tecnologias  e  processos,  possibilitando

melhor adequá-las à sua implementação, considerando tanto aspectos internos da

empresa quanto aspectos do ambiente no qual ela se insere. 

Uma série de trabalhos utilizando simulação para a análise de implementação de

RFID foi realizada (LEE; CHENG; LEUNG, 2004; SARAC; ABSI; DAUZERE-PERES,

2008; KATTAN; AL-KHUDAIRI, 2008; KIM et al., 2008; WANG et al., 2008), porém

nenhum dos trabalhos consultados considerou produtos transportados a granel, o

que sugere um tópico relevante a ser estudado em maior profundidade.

O software SIMUL8, utilizado tanto na comunidade científica quanto no mercado, foi

escolhido  para  este  trabalho  por  possuir  uma  lógica  semelhante  ao  de  outros

simuladores  de  eventos  discretos,  como  Arena  (ARENA SIMULATION,  2015)  e

Promodel (PROMODEL, 2015), atendendo aos requisitos do trabalho, porém com

um custo menor e menores requerimentos técnicos de hardware.

Segundo Chwif e Medina (2006), este software foi desenvolvido na década de 90 na

Universidade  de  Strathclyde,  na  Escócia,  com  fins  didáticos.  A  sua  lógica  de

construção  de  modelos  de  simulação  é  constituída  por  cinco  objetos  básicos:

chegada, fila, centro de trabalho, recursos e saída. Concannon, Hunter e Tremble

(2003)  citam  também  que  o  simulador pode  se  conectar  ao  ERP da  empresa,

recebendo  dados  relevantes  para  utilização  no  modelo  sendo  simulado.  Estes

autores  também fornecem uma descrição  geral  do  funcionamento  do simulador,

citando  que  ele  possui  uma  grande  importância  na  tradução  de  objetivos

estratégicos em procedimentos operacionais para a empresa.

Este capítulo tratou da descrição da metodologia utilizada para atingir o principal

objetivo deste trabalho, que foi elaborar um modelo de rastreabilidade para a CS de

granéis  sólidos  agrícolas  visando  melhorar  o  sistema  atual  em  termos  de

ocorrências de falhas, e permitir a transmissão de informações em tempo real. Este

modelo será aplicado para o caso da CS do açúcar bruto visando a exportação,

devido à importância deste produto. O capítulo seguinte diz respeito aos resultados

obtidos na pesquisa realizada.
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4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados das pesquisas realizadas. A Figura 11 ilustra a

organização dos itens que o compõem, e foi gerada a partir da metodologia definida

para a realização da pesquisa, apresentada no Capítulo 3. 

Figura 11. Organização do Capítulo 4 – Resultados do presente trabalho.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1 ETAPA 1 – REVISÃO DA LITERATURA

Como descrito no Capítulo 3, a revisão de literatura deste trabalho foi conduzida em

duas frentes. A primeira, utilizada nos tópicos de logística e gerenciamento de CS e

rastreabilidade de granéis sólidos agrícolas, diz respeito a uma forma de revisão

sistemática da literatura denominada revisão bibliométrica. A segunda, por sua vez,

é aqui denominada revisão tradicional da literatura, e foi aplicada aos tópicos de uso

de RFID e RSSF em CS e descrição da CS do açúcar a granel voltado à exportação.

Os resultados desta etapa serão descritos em três subitens voltados aos tópicos

específicos:  logística  e  gerenciamento  de  CS;  rastreabilidade  de  granéis  sólidos

agrícolas; e uso de RFID e RSSF em CS.
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4.1.1 LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE CS

Este item diz respeito aos resultados obtidos na revisão bibliométrica dos tópicos

relacionados a logística e gerenciamento de CS, relatada no formato de artigo no

XXXIV  Encontro  Nacional  de  Engenharia  de  Produção  -  ENEGEP  (SILVA  ;

CUGNASCA; MORAES, 2014)2.

Através de uma entrevista  com um  especialista e do  levantamento de palavras-

chave na literatura, foram identificadas as principais palavras-chaves relacionadas

às areas de logística e gerenciamento de CS, com o foco em fatores que influenciam

na tomada de decisões e no intervalo de tempo que produziria os resultados mais

relevantes  para  a  pesquisa  em  questão.  As  palavras-chave  identificadas  foram:

Competitive  Intelligence;  Supply  Chain  Management;  Agricultural  Logistics;

Agroindustrial  Logistics;  Agricultural  Supply  Chain;  Agroindustrial  Supply  Chain;

Logistics Decision Making; e Supply Chain Decision Making.

O próximo passo foi relacionado à realização de uma busca na base de dados Web

of Science  (WEB OF KNOWLEDGE, 2015) por periódicos que continham alguma

destas palavras-chave em seu título,  dentro das áreas de  Engineering;  Business

Economics;  Computer  Science;  Operations  Research  Management  Science;

Transportation; e Agriculture. Os 3.782 artigos encontrados foram classificados por

número de citações, do maior para o menor.

A etapa seguinte, relacionada à filtragem dos resultados obtidos visando aumentar a

sua relevância, foi realizada da seguinte forma:

 Seleção do tipo de documentos: Articles;

 Eliminação de áreas de pesquisa não relevantes:  Environmental  Sciences

Ecology, Robotics,  Mathematics,  Energy Fuels,  Information Science Library

Science,  Public  Administration,  Telecommunications,  Government  Law,

Materials Science, Chemistry, Construction Building Technology, Mechanics,

Education  Educational  Research,  Geography,  Geology,  Instruments

Instrumentation,  Mining  Mineral  Processing,  Psychology,  Biotechnology

2 Somente os aspectos relevantes foram selecionados para a incorporação neste trabalho. Parte das análises
realizadas para este artigo, como a identificação dos principais autores, periódicos e a evolução das publicações
ao longo dos anos, foi retirada, e pode ser consultada no artigo original.
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Applied  Microbiology,  History  Philosophy  of  Science,  Medical  Informatics,

Oceanography, Philosophy, Physics, e Sociology;

 Filtro de Ano: de 2000 a 2013;

 Filtro de idiomas: English e Portuguese.

Esta  busca  resultou  em 900  artigos.  Utilizando  a  premissa  de  que  artigos  mais

citados são os que possuem mais relevância em um tema, resolveu-se eliminar os

artigos com menos de 10 citações da amostra, resultando em 346 artigos relevantes.

Os campos de resumo, título, autores, meio de divulgação, identificação do evento

ou periódico de publicação e número de citações foram exportados em formato .txt e

analisados com relação a seu conteúdo. Esta análise identificou 165 artigos com

relevância  para  o  presente  trabalho,  e  estes  foram classificados  e  inseridos  no

software VosViewer, gerando o mapa de agrupamentos de palavras-chave que será

discutido após a descrição da amostra utilizada.

A análise do conteúdo dos 165 artigos identificados demonstrou a existência de

cinco  objetivos  diferentes  dos  estudos,  que  foram  utilizados  para  classificar  os

artigos. Estes se encontram no Quatro 2.

Quadro 2. Classes de objetivos dos estudos analisados e sua descrição.

Classe Descrição dos objetivos dos trabalhos

Ambiental Green Supply Chain e incorporação de tópicos de sustentabilidade no planejamento
de processos e/ou da CS

Desenho  da
cadeia

Elaboração de conceitos ou técnicas para o desenho da cadeia, considerando todos
os elos envolvidos. Estes trabalhos são complexos e específicos para cada CS

Inventário Redução da quantidade de estoque mantida pela indústria ou pela cadeia como um
todo, mantendo o mesmo nível de serviço

Risco Analisar os riscos envolvidos com: demanda dos consumidores, oferta de matérias-
primas, formas de transporte, oscilações no mercado e impacto de eventos extremos

Outros Trabalhos que não se encaixaram nas outras categorias

Fonte: elaborado pelo autor.
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Os artigos foram então divididos em dois segmentos:

 Modelos  de  aplicação:  modelos  matemáticos  e  simulações  de  eventos

discretos  utilizando  softwares específicos.  Grande  parte  destes  trabalhos

apresenta estudos de caso e análise de cenários como metodologia;

 Conceitos e modelos conceituais: introdução de novos conceitos para facilitar

a tomada de decisões na cadeia e de modelos conceituais elaborados com

base em questionários.

A  Figura  12  ilustra  o  método  de  classificação  utilizado.  A Tabela  2 contém  a

classificação dos artigos nos segmentos descritos. Pode-se observar que a amostra

analisada  encontra-se  bem  dividida:  51%  dos  artigos  foram  identificados  como

modelos de aplicação, e 49% como conceitos e modelos conceituais.

Figura 12. Categorização dos artigos utilizada na pesquisa.

 Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 2. Classificação dos artigos analisados.

Fonte: elaborado pelo autor.

A  categoria  “Ambiental”  foi  a  menos  representada  na  amostra  analisada,

correspondendo a apenas 7% desta. Acredita-se que isto ocorre por dois fatores

principais:  o recente desenvolvimento das teorias relacionadas à sustentabilidade

nas  CS,  e  o  recente  desenvolvimento  de  uma  metodologia  denominada  análise
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multicritérios,  utilizada  em  grande  parte  dos  trabalhos  identificados  como

pertencentes ao segmento de modelos de aplicação.

A próxima categoria em termos de importância é a categoria “Inventário”, com 20

artigos (12% da amostra analisada). Esta possui uma significativa discrepância entre

a quantidade de artigos que tratam de modelos aplicados (85% da amostra) e de

modelos  conceituais  (15%  da  amostra).  Alguns  dos  fatores  que  explicam  esta

observação são: o atual uso de métodos simplistas para a definição dos lotes de

compra  e  tamanho dos  inventários,  ignorando  trade-offs entre  a  localização das

unidades,  o  transporte  e  o  tamanho  do  inventário  e  a  relativa  facilidade  de  se

modelar este fator. Em casos mais complexos, uma série de autores discute o uso

de técnicas não lineares para buscar a otimização do inventário da cadeia.

A terceira categoria identificada, denominada “Risco”, possui cerca de 50% de seus

artigos dentro da classe de modelos de aplicação. Isto pode ser explicado devido ao

fato de que as teorias de risco utilizadas nestes modelos, provenientes de análises

como  Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) e  Failure Mode and

Effects  Analysis (FMEA),  já  possuem  padrões  bem  estabelecidos  na  área  de

Engenharia. Estes modelos simulam variações na oferta e na demanda de produtos

e matéria-prima, além de quebras de contratos e problemas na cadeia relacionados

a transporte e armazenamento.

A quarta  categoria,  denominada  “Desenho  da  cadeia”,  é  a  que  possui  a  maior

quantidade  de  artigos  (47%  da  amostra  analisada).  Isto  ocorre  pois  o  próprio

conceito de CS considera que as interações entre os diferentes agentes visando

suprir  a  demanda de  um consumidor  criam a  necessidade de novas  formas de

organização.  Esta categoria é balanceada no que diz respeito  à distribuição dos

artigos  entre  as  duas  classes,  pois  os  modelos  conceituais  são  rapidamente

incorporados em modelos matemáticos. 

Porém, como estes vêm se tornando mais complexos com o tempo, o uso de novos

métodos torna-se necessário para resolvê-los: lógica  fuzzy, modelagem dinâmica,

simulação  de  cenários,  modelos  estocásticos  e  gerenciamento  de  fluxos

complementares  ao  fluxo  físico  de  produto,  como  os  fluxos  de  dinheiro  e  de

informação.  É neste  último tema,  de  desenho de CS considerando a  gestão da

informação, que se enquadra o presente trabalho.
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A  categoria  denominada  “Outros”  demonstrou  uma  quantidade  significativa  de

artigos voltados a modelos teóricos (72% da amostra analisada), principalmente em

temas  específicos  como  seleção  de  parceiros,  seleção  de  fornecedores  e

desenvolvimento  de novas técnicas como gestão da produção e da distribuição,

como é o caso do paradigma just-in-time. 

A Figura  13 contém o mapa de  agrupamentos dos principais termos citados nos

abstracts e títulos elaborado utilizando o  software VosViewer. O Quadro  3  contém

uma descrição de cada um destes agrupamentos.

Figura 13. Agrupamentos de palavras mais importantes citadas nos títulos e abstracts da amostra

analisada.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3. Descrição dos agrupamentos.

Agrupamento Categorias Palavras-chave Exemplo

1 – SCM (Supply 
Chain 
Management)

Desenho da 
cadeia e 
Outros

Supply chain 
management, impact, 
supply chain management
practice, relationship

Samaranayake (2005): modelo 
conceitual para a movimentação de 
documentos dentro da CS

2 – GSCM (Green
Supply Chain 
Management)

Ambiental Green supply chain 
management, approach

Tseng (2011): modelo para reduzir os 
impactos ambientais em uma indústria

3 – SCRM 
(Supply Chain 
Risk 
Management)

Risco Simulation, chain 
management

Tang e Musa (2010): análise da 
incorporação de conceitos de risco em 
CS. Giannakis e Louis (2010): TI se 
tornando essencial para gerenciá-los

4 - Inventário Inventário Supply chain,  inventory 
management

Gumus e Guneri (2008): uso de lógica 
fuzzy para gerenciar o inventário de uma
indústria

Fonte: elaborado pelo autor.
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A realização desta análise permitiu a identificação, dentro da área do conhecimento

de gerenciamento de CS, da subárea que lida com a gestão da informação e seus

impactos: o gerenciamento de risco na CS ou SCRM. Isto irá guiar o próximo item da

revisão, relacionado à rastreabilidade de granéis sólidos agrícolas, com ênfase no

caso do açúcar a granel voltado à exportação.

4.1.2 RASTREABILIDADE DE GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS

Três grupos se destacaram no levantamento da literatura como importantes para o

desenvolvimento  de  sistemas  de  rastreabilidade  para  as  CS  de  granéis  sólidos

agrícolas,  considerando todos os  seus elos:  USDA,  com trabalhos considerando

principalmente soja e milho nos EUA; Iowa State University, com trabalhos voltados

para a CS do milho nos EUA; e Universidade de Torino, com trabalhos de cunho

teórico, porém envolvendo diferentes tipos de granéis sólidos e líquidos.

Porém, os trabalhos destes três grupos focam principalmente em soja e milho, o que

torna  interessante  o  estudo  de  soluções  para  se  melhorar  a  rastreabilidade  do

açúcar, pois estes trabalhos não consideram problemas como o empedramento do

produto em ambientes de alta UR, além de não possuírem foco no mercado externo.

Os  principais  problemas  relacionados  à  rastreabilidade  do  açúcar  no  Brasil,

identificados no levantamento da literatura, foram os seguintes: 

 Contaminação de produtos: há anos já se observam problemas de mistura de

areia  e  açúcar, que ocorrem durante  a  etapa de transporte  entre  a  usina

sucroalcooleira e o terminal portuário (REUTERS, 2009). Porém, problemas

de qualidade com o produto também são observados no mercado doméstico,

que possui menores exigências de rastreabilidade. Como exemplo, pode-se

citar  a  contaminação de açúcar  com ferro,  níquel  e  cobalto  observada no

estado de Minas Gerais  no ano de 2011 (UOL NOTÍCIAS, 2011,  ANVISA,

2011).  Recentemente,  um  episódio  também  foi  relatado  pela  ANVISA,

exigindo um recall de açúcar a nível nacional (BRASIL, 2013).

 Mistura de produtos com características diferentes: devido à dificuldade de

identificação do produto, podem ocorrer problemas de adulteração com areia

(REUTERS, 2009).  Caso isto ocorra,  como o sistema de rastreabilidade é

apenas parcial, torna-se complexa a identificação do agente responsável.
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 Roubo de produtos: existem relatos de casos em que o produto foi roubado e

substituído por outro granel, provavelmente durante as etapas de transporte

e/ou  armazenamento.  No  terminal  portuário,  ao  se  amostrar  a  carga,

observou-se que esta possuía areia, sendo que a carga original havia sido

roubada (REUTERS, 2009).

 Dificuldade na determinação de um lote no caso de necessidade de   recall   de

produtos: como a rastreabilidade atualmente é realizada de forma incompleta,

torna-se complexa a identificação do elo da cadeia no qual um dado problema

ocorreu. Além disso, não existem sistemas comuns de compartilhamento de

informações, tornando complexa a identificação de lotes contaminados.

 Ausência de sistemas que permitam a rastreabilidade do produto de forma

completa, automática e em tempo real.

 Ausência de coordenação entre os agentes da cadeia:  como cada agente

busca maximizar seus próprios lucros, sem considerar os impactos negativos

que esta busca possa causar à cadeia, a ausência de coordenação leva a

resultados subótimos, principalmente no que diz respeito à rastreabilidade.

 Identificação com base em volume, não no lote de produção em si, o que é

aceito  devido  à  dificuldade  de,  utilizando  as  tecnologias  atuais  (planilhas

manuais e códigos de barras), se acompanhar o lote durante as etapas de

agregação e desagregação do produto (FAIRTRADE FOUNDATION, 2013).

Estes  problemas  de  rastreabilidade,  em  conjunto  com  os  fatores  citados

anteriormente: exigência por parte dos consumidores em países desenvolvidos por

rastreabilidade completa das CS de produtos alimentícios, e  necessidade por parte

das empresas de desenvolvimento de sistemas de rastreabilidade de baixo custo e

com pequeno  impacto  nas suas  operações  atuais,  serão considerados como os

principais  requisitos  na  elaboração  da  proposta  de  modelo  de  sistema  de

rastreabilidade para o açúcar bruto voltado à exportação.

As  CS  dos  diferentes  granéis  sólidos  agrícolas  possuem  problemas  de

rastreabilidade específicos de seus produtos, exigindo um estudo em profundidade

de cada uma destas para  definir  quais fatores irão  influenciar  na elaboração do

modelo de rastreabilidade do produto específico. 
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Porém, como seus modelos de rastreabilidade atuais são muito semelhantes, com o

acompanhamento  baseado  em  volume  e  não  nos  lotes  de  produção,  além  de

múltiplas ocorrências de agregação e segregação ao longo da cadeia, acredita-se

que estes também possam sofrer  de problemas como contaminação,  mistura de

produtos  com características  diferentes,  roubo  e  dificuldade  na determinação de

lotes, além da ausência de sistemas que permitam a rastreabilidade em tempo real.

O  próximo  item  irá  discutir  o  uso  das  tecnologias  propostas  no  modelo  de

rastreabilidade desenvolvido no trabalho, RFID e RSSF, em diferentes CS. Devido à

natureza dos produtos estudados, ele se focará nas CS de produtos alimentícios.

4.1.3 USO DE RFID E RSSF EM CS

Este item diz respeito aos resultados obtidos na revisão de literatura do tópico de

uso de RFID e RSSF em CS, relatada nos artigos publicados no XVII International

Conference on Industrial Engineering and Operations Management - ICIEOM (SILVA;

CUGNASCA,  2011)  e  no  XVIII  Simpósio  de Engenharia  de  Produção -  SIMPEP

(SILVA et al.,  2011).  Assim como no item 4.1.1,  somente os aspectos relevantes

foram selecionados para a incorporação neste trabalho.

Neste  item será  realizado  um estudo qualitativo  e  exploratório  sobre  o  uso das

tecnologias  de  RFID  e  RSSF  em  CS,  fornecendo  a  base  necessária  para  a

elaboração  do  modelo  de  rastreabilidade.  Dentre  as  principais  conclusões,

observou-se  que  nenhuma das  duas  tecnologias  encontra-se  difusa  nas  CS  de

granéis sólidos agrícolas. O Quadro  4 contém um resumo dos principais trabalhos

estudados com relação à tecnologia de RFID.

Um problema observado por  Sarac,  Absi  e  Dauzere-Peres (2010)  nos diferentes

modelos analíticos de aplicação da tecnologia de RFID é que estas pesquisas só

consideram um elo da CS, além de só considerarem um período e um produto. 

Outro problema que pode ser observado é que, no caso de produtos perecíveis,

como é o caso de alimentos,  saber  o  quanto  antes  quando algum problema de

qualidade poderá ocorrer, devido às interações com o ambiente no qual o produto se

encontra, é algo essencial para melhorar a agilidade das CS. Uma das tecnologias
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que  pode  auxiliar  na  coleta  e  transmissão  de  dados  relacionados  às  variáveis

ambientais, como descrito no Capítulo 2, é a tecnologia de RSSF.

Quadro 4. Resumo de trabalhos de pesquisa relacionados à aplicação de RFID em CS.

Trabalho Descrição

Heinrich (2003) Compartilhamento de informações na CS ajuda na previsão de demanda

Sarac,  Absi  e  Dauzere-
Peres (2010)

Eliminação  de  efeito  chicote  por  melhor  gestão  da  informação  pode
aumentar receita em até 30%

Ballou  (2006)  e
Bowersox (2002)

Fatores  para  avaliação  de  CS:  custos  totais  em  diferentes  cenários;
escolha e monitoramento de indicadores de desempenho para cada elo;
gestão da informação; levantamento de gargalos e tendências

Banks et al. (2007) Análise de projetos de implementação de RFID em diferentes CS. Esta
tecnologia  permite  melhorias  na  troca  de  informações  e  aumento  na
visibilidade na CS

Collins  (2005),
Narasimham (2005)

RFID em terminais marítimos permite reduzir significativamente a perda de
contêineres, o tempo de trânsito, e os custos de estoque destes

Visich et al. (2009) RFID  pode  diminuir  custo  de  mão-de-obra  de  14  a  25%,  de  vendas
perdidas de 11 a 50% e de estoque total  no varejo  em 13%, além de
aumentar a eficiência dos processos (tempo de manuseio nos armazéns
50% menor e reposição de produtos nas prateleiras 3X mais rápida)

Pedroso,  Zwicker  e
Souza  (2009),  Terzian
(2004a),  Terzian
(2004b), Terzian (2004c)
e Malinverni (2004)

Aumento  da  adoção  de  RFID  no  Brasil:  Unilever,  Procter  &  Gamble,
Companhia Brasileira de Distribuição, Klabin, Daimler-Chrysler

Li,  Kehoe  e  Drake
(2006)

Sistema  de  planejamento  para  CS  de  alimentos  perecíveis  com RFID,
considerando perda de valor do produto devido à expiração. Simulações
demonstraram economias de 2 a 7% em comparação à situação atual

Fonte: elaborado pelo autor.

Nos últimos anos, tem sido observado um aumento no interesse na aplicação da

tecnologia de RSSF na área de logística. Pode-se apontar duas tendências no seu

uso: o conceito de integração com a tecnologia de RFID e o foco em procedimentos

para diminuir o gasto energético destes sistemas. 

Behrens et al. (2006) citam que três dos principais pontos para se obter um sistema

de  sensores  de  qualidade  para  operações  de  transporte  são:  segurança  das

informações, eficiência no uso e manutenção da energia, e robustez, caracterizada

como a identificação de falhas e a readaptação da rede caso necessário.

Jedermann, Moehrke e Lang (2010) citam que um dos produtos agrícolas que possui

grandes  problemas  com relação  à  perda  de  qualidade  de  forma  acelerada  é  a

banana. Variações das condições ambientais às quais este produto está exposto

podem  induzir  ou  acelerar  o  processo  de  amadurecimento  do  produto.  Este
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processo é ligado diretamente à temperatura ambiente. Os autores citam que o uso

de indicadores de qualidade como T e UR ao longo do processo de distribuição pode

auxiliar na tomada de decisões para reduzir as perdas de produto e aumentar o nível

de satisfação dos clientes.

O acompanhamento de T e UR durante a movimentação de produtos perecíveis pela

CS tem sido realizado utilizando-se equipamentos denominados  dataloggers  que,

apesar de fornecerem gráficos da evolução da temperatura, só transmitem as suas

informações  após  o  término  da  etapa  de  transporte.  Desta  forma,  não  há

possibilidade de ações preventivas. Um sistema de monitoramento com acesso em

tempo real a dados ambientais dentro do contêiner e da qualidade estimada dos

produtos com base nos dados coletados permitiria que decisões para a minimização

de perdas fossem tomadas a tempo (JEDERMANN; MOEHRKE; LANG, 2010).

O sistema idealizado por Becker et al. (2009) e Becker et al. (2010) permite que as

informações coletadas pelos nós sensores sejam acessadas via Internet, por serem

armazenadas  em  uma  plataforma  web.  Este  é  composto  por  etiquetas  RFID  e

leitores para a identificação dos produtos, sensores conectados em uma RSSF, e um

gateway para armazenamento de dados e comunicação com o serviço web, de onde

estes poderão ser acessados pelos diferentes elos da cadeia. A instalação dos nós

sensores em um caminhão é ilustrada na Figura 14, ressaltando a importância de

sua localização dentro do ambiente cujas variáveis serão medidas.

Figura 14. Distribuição dos nós sensores em um caminhão.

Fonte: Becker et al., 2010.
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Os principais gargalos observados por Becker et al.  (2009) na implementação de

seu  sistema  foram:  a  propagação  das  ondas  de  rádio,  que  é  bloqueada  por

alimentos contendo grande teor de água; a autonomia dos sensores, envolvendo a

configuração dos nós sem interação física; a interface ao usuário final do banco de

dados,  que  precisa  ser  amigável  e  fornecer  informações  de  forma  gráfica;  e  o

recipiente  contendo  o  sensor,  que  precisa  ser  à  prova  d’água  e  não  possuir

substâncias que possam contaminar o produto.

O Quadro 5 contém um resumo dos principais trabalhos estudados com relação ao

uso da tecnologia de  RSSF em CS.  Nota-se que grande parte  destes  utiliza  as

tecnologias  de  RFID e  RSSF em conjunto,  permitindo  acompanhar  o  produto  e

monitorar as variáveis do ambiente no qual este está inserido.
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Quadro 5. Resumo de trabalhos de pesquisa relacionados à aplicação de RSSF em CS.

Referência Descrição

Jedermann  et  al.
(2006)

Sistema de acompanhamento do transporte marítimo de contêineres de frutas
utilizando RFID e RSSF. Quantificação de gases, T e UR

Evers et al. (2005) Estudo  de  caso:  aplicação  de  RSSF  na  movimentação  de  embalagens
retornáveis nos armazéns de varejistas

Yang e Yang (2009) Refinam o modelo de Evers et al. (2005), utilizando o padrão  ZigBee para
diminuir os gastos de energia na localização de produtos no armazém

Evers et al. (2007) e
Evers  e  Havinga
(2007)

RSSF para acompanhar e monitorar alimentos transportados em contêineres.
Experimento monitorando o transporte de bananas da América para a Europa.
Sensores nos pallets

Xiaoguang  e  Wei
(2008)

Sistema de  gestão  de  estoques  utilizando RFID e  RSSF, com divisão  do
sistema no  armazém em subsistemas,  cada  um com um nó responsável,
visando economizar energia

Pang et al. (2010) Modelo de rastreabilidade utilizando RFID e RSSF no transporte de melões
do Brasil a Suécia, monitorando concentração de gases, T, UR e pressão. Em
alto mar não foi possível realizar a transferência de dados

Zhang et al. (2009) Sistema que mescla RSSF com etiquetas RFID,  com sensores  slave  (não
processam dados) e master (processam dados). Comunicação entre slaves e
masters utilizando semi  Ultra  Wide Band  (UWB),  e o contrário,  Ultra  High
Frequency (UHF). Envio de dados utilizando GPRS

Gutiérrez  et  al.
(2010)

Modelo de integração entre dados coletados por sensores em um contêiner e
o sistema de coleta de informações do caminhão

Ruiz-Garcia  et  al.
(2010)

Aplicação  do  modelo  de  Gutiérrez  et  al.  (2010)  no  transporte  de  alfaces
utilizando caminhões refrigerados de Murcia (Espanha) a Avignon (França)

Hsueh  e  Chang
(2010)

Modelo de RFID e RSSF na logística de alimentos perecíveis que se utiliza de
dados de T, UR e concentração de gases para inferir a qualidade do produto e
sugerir o devido destino a este

Ruiz-Garcia,
Steinberger  e
Rothmund (2010)

Tratamento de informações em um servidor  web utilizando padrões abertos
para rastrear produtos agrícolas. Informações coletadas por sensores

Jedermann, Moehrke
e Lang (2010)

Revisam  resultados  de  2006  a  2009  utilizando  o  contêiner  inteligente.
Sugerem como estimar o número de nós a serem instalados em um contêiner,
quais  variáveis  devem  ser  acompanhadas,  e  o  efeito  no  produto  da
interrupção do funcionamento do sistema de resfriamento.

Fonte: elaborado pelo autor.

Porém, como observado anteriormente, estes trabalhos são voltados basicamente a

produtos  unitizados,  tornando  difícil  a  sua  aplicação  em  produtos  a  granel.  No

próximo item será realizado um levantamento de informações relacionado à CS do

açúcar,  buscando  identificar  os  principais  pontos  a  serem  considerados  na

elaboração da proposta de modelo de rastreabilidade para esta CS.
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4.2 ETAPA 2 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Este  item  diz  respeito  aos  resultados  obtidos  no  levantamento  de  informações

realizado. Quatro fontes de informações foram utilizadas: a unidade de Uva e Vinho

da EMBRAPA; o grupo de pesquisa ESALQ-LOG, parte da Universidade de São

Paulo; e documentos relacionados à CS de açúcar na UE e em Portugal.

A unidade da EMBRAPA Uva e Vinho em Bento Gonçalves, RS (EMBRAPA, 2015),

atua em diferentes pesquisas nesta CS, considerando o papel de seus diferentes

elos,  desde  a  produção  da  uva  até  a  distribuição  das  garrafas,  passando  pelo

processo de produção do vinho e o seu armazenamento em ambientes climatizados.

O grupo ESALQ-LOG (ESALQ-LOG, 2015) é um grupo de pesquisa especializado

em  logística  voltada  às  CS  de  produtos  agroindustriais.  Este  grupo  possui

conhecimento específico em cadeias de granéis sólidos agrícolas, como soja, milho

e açúcar, principalmente em tópicos relacionados a transporte e armazenamento.

Como três  das sete  etapas da CS estudada se  passam fora do país,  tornou-se

necessário estudá-las mais a fundo. As principais razões para a escolha da UE e de

Portugal para a realização da pesquisa serão descritas no item 4.2.3.

4.2.1 EMBRAPA

A EMBRAPA é um dos centros de excelência em pesquisas relacionadas à CS de

produtos agroindustriais no país. Devido ao fato de que a CS do vinho possui uma

grande  demanda  por  rastreabilidade  e  controle  de  qualidade,  além  de  possuir

diversos modelos de rastreabilidade implementados, observou-se um potencial de

adaptação  dos conceitos  utilizados nesta  cadeia  para  as  CS de  granéis  sólidos

agrícolas.

Visando entender melhor os conceitos utilizados nesta cadeia, foram realizadas em

2013  duas  entrevistas  com pesquisadores  que  atuavam diretamente  com temas

operacionais e de qualidade da cadeia do vinho, com grande conhecimento desta.

Estas entrevistas continham questões abertas relacionadas à: descrição da cadeia;

papel de cada um dos elos; forma de transporte dos produtos; possibilidade do uso

de modais alternativos; formas de armazenamento dos produtos; possibilidade do

uso de tecnologias como RFID e RSSF nos diferentes elos da cadeia e quais seriam
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algumas de suas limitações; quais variáveis ambientais deveriam ser acompanhadas

ao  longo  da  CS e  por  quais  razões;  e  como  funcionam os  atuais  sistemas  de

gerenciamento de informações das empresas envolvidas nesta CS.

Os principais  resultados  destas  entrevistas,  que  se  encontram relatadas  em um

artigo publicado no SBIAgro de 2013 (SILVA; CAMPOS; CUGNASCA, 2013), foram:

 É  importante  considerar  tanto  a  rastreabilidade  interna  quanto  a

rastreabilidade da CS na elaboração de um modelo de rastreabilidade que de

fato possa ser implementado e consiga atingir os seus objetivos.

 O  produto  exportado  é  transportado  em  contêineres  secos  e  utiliza  uma

manta térmica envolvendo os pallets para manter a temperatura das garrafas.

O uso de uma RSSF permitiria saber qual  é a T e a UR do ambiente do

contêiner, possibilitando estimar a perda de qualidade do produto. Caso os

contêineres fossem do tipo  refrigerado, seria possível pensar em formas de

utilizar esta informação para controlar o refrigerador do contêiner;

 Os elos da cadeia que agregam produtos (CDs e armazéns) possuem um

papel importante por facilitar a distribuição dos produtos.

 Foi  destacada a importância de se conhecer os aspectos operacionais de

cada  atividade  para  o  desenho  de  uma  solução  que  impacte  o  mínimo

possível nas operações realizadas atualmente.

 Nos pontos de parada (CDs e armazéns), o ambiente deve ser controlado no

que diz respeito à T e UR, para evitar a perda de qualidade do produto.

 A  tecnologia  de  RFID  aplicada  nas  garrafas  permitiria  a  rastreabilidade

completa do produto voltado à exportação. Porém, acredita-se que os custos

de  tal  sistema  seriam  muito  altos,  além  da  geração  de  uma  grande

quantidade de dados, que teria de ser tratada para tornar-se relevante. Desta

forma,  acredita-se  que o  uso de etiquetas  RFID em  pallets e  contêineres

permita uma melhora considerável na rastreabilidade deste produto.

 Não existe um sistema padronizado de gerenciamento de informações entre

os agentes da CS. Portanto, um modelo de rastreabilidade da CS precisaria

de um middleware3 para garantir a transferência satisfatória de informações;

3 Middlewares podem ser definidos como softwares que permitem reduzir a complexidade e a heterogeneidade
entre as informações transacionadas por diferentes plataformas utilizadas em um sistema (WANG et al., 2008).
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 Dentre as principais limitações no uso das tecnologias de RFID e RSSF na

cadeia, podem-se citar: falta de padronização da tecnologia; altos custos de

implementação;  falta  de  treinamento  em  seu  uso;  e  complexidade  na

transferência de dados entre os ERPs das empresas.

4.2.2 ESALQ-LOG

Através  de  uma  série  de  interações  com  pesquisadores  do  grupo,  buscou-se

entender melhor  as CS de granéis sólidos agrícolas, tanto do ponto de vista  da

caracterização  de  seus  elos  e  seus  papéis,  quanto  do  funcionamento  da

rastreabilidade. Dentre os principais pontos observados, destaca-se:

 A CS de soja possui quatro etapas importantes: produção da soja na fazenda,

armazenamento da soja em grão, transporte marítimo do terminal portuário de

origem ao país de destino, e moagem da soja no país de destino.

 A CS do açúcar  possui  quatro  etapas  importantes:  produção da cana-de-

açúcar na unidade produtiva, moagem desta e produção do açúcar bruto na

indústria,  transporte  marítimo  do  terminal  portuário  de  origem ao  país  de

destino, e refino do açúcar no país de destino.

 Picos  de  escoamento  de  um  determinado  granel  sólido  agrícola  geram

aumentos  nos  custos  dos  fretes  para  os  outros,  pois  grande  parte  do

transporte utiliza o mesmo equipamento, os bitrens.

 As verificações de qualidade ao longo da CS, principalmente no caso da soja

(visando  evitar  a  mistura  de  soja  transgênica  e  não  transgênica)  são

essenciais para esta cadeia.

 Estas CS são verticalizadas, com as traders exercendo a maior influência nos

processos de exportação de produtos. No caso do  açúcar, a verticalização

chega às unidades produtivas, sendo que algumas  traders atuam desde a

etapa de produção da cana-de-açúcar até o terminal portuário de origem.

No caso desta pesquisa,  middleware se refere ao software que fará a conversão das informações entregues e
requisitadas pelos sistemas de gestão dos elos da CS à nuvem. Isto é necessário pois os formatos nos quais as
informações serão gerenciadas nos diferentes sistemas de informação das empresas podem ser diferentes. Sem
o  uso  de  um  software  intermediário,  como  o  middleware,  podem  ocorrer  incompatibilidades  e  erros  na
transmissão de informações.
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 A  armazenagem  possui  grande  importância  nas  CS  de  granéis  sólidos

agrícolas,  sendo  uma  ferramenta  para  permitir  a  obtenção  de  melhores

preços de venda e menores preços de frete.

 O  transporte  destes  produtos  é  realizado  a  grandes  distâncias,  em  sua

grande maioria por equipamentos de transporte terceirizados.

 No caso do açúcar, o transporte hidroviário dentro do país ainda não é uma

prática comum, devido principalmente a dificuldades operacionais.

4.2.3 CS NA UE E EM PORTUGAL

Um dos principais aspectos de produtos das CS agroindustriais que influencia no

desenho de sua CS, sejam eles granéis sólidos ou líquidos, frutas, carnes ou flores,

é a sua perecibilidade, ou seja, a perda de qualidade do produto ao longo do tempo.

Ao se analisar a literatura, buscando artigos científicos que tratem da avaliação do

açúcar bruto com relação a este fator, nota-se que existe pouco material publicado.

Segundo Kochergin (2010), poucos estudos foram realizados buscando analisar as

perdas de qualidade durante a etapa de armazenamento, um dos principais pontos a

serem considerados no desenho de uma cadeia de produtos perecíveis.

Porém, a perda de qualidade é um problema real  em outras cadeias de granéis

sólidos  agrícolas,  como é  o caso da soja  e  do  milho.  Portanto,  no  caso destes

produtos, a construção de um modelo de rastreabilidade deve considerar o fator

tempo nas estimativas de qualidade do produto, algo que não ocorre com o açúcar.

No subitem a seguir, será realizada uma análise da CS do açúcar na UE, seguida de

uma análise desta cadeia em Portugal, visando entender quais critérios devem ser

considerados na elaboração da proposta do modelo de rastreabilidade para esta

cadeia.

4.2.3.1 A CS de açúcar na UE

A maior parte do açúcar mundial é obtido utilizando-se uma das seguintes matérias-

primas: beterraba ou cana-de-açúcar. A UE é o maior produtor mundial de açúcar

derivado de beterraba, e o principal importador de açúcar bruto de cana-de-açúcar
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para refino. Segundo Tate & Lyle (2012),  17% do mercado de açúcar na UE diz

respeito  a  açúcar  derivado  de  cana-de-açúcar.  O  açúcar  derivado  de  beterraba

corresponde a 78% do mercado total, e a isoglucose a cerca de 5%. No mercado

mundial, a situação é contrária: o açúcar derivado de cana-de-açúcar corresponde a

78%, e o derivado de beterraba a 22% da demanda.

A UE é um dos principais  blocos importadores de açúcar brasileiro.  A Figura 15

ilustra os países importadores deste bloco, e a Tabela 3 possui a distribuição de

produto  exportado  para  cada  país  em  2011.  Os  países  da  península  ibérica

correspondem a 33% do volume total de produto importado.

Tabela 3. Total de açúcar exportado pelo Brasil para os principais países importadores da UE em

2011, em mil toneladas.

País Volume exportado Porcentagem do total exportado à UE

Espanha 260 mil toneladas 19%

Croácia 213 mil toneladas 15%

Portugal 209 mil toneladas 15%

Reino Unido 195 mil toneladas 14%

Romênia 138 mil toneladas 10%

TOTAL UE 1.4 milhão de toneladas 100%

Fonte: MDIC, 2015

Em 2005, nos 15 principais países da UE, apenas 30% do açúcar foi utilizado para

consumo direto. Cerca de 20% foi utilizado como matéria-prima para bebidas, 15%

na produção de pães e bolos, 12% na produção de biscoitos, 6% na produção de

derivados lácteos, 14% na fabricação de outros tipos de produtos alimentícios e 2%

para  fins  não alimentícios (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

2005).
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Figura 15. Exportação de açúcar bruto nacional em 2011 por país de destino na UE.

 Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de MDIC (2015).

Estimativas realizadas por Polet (2014) apontam para um aumento na produção de

açúcar da UE de 16,1 milhões de toneladas na safra 2013/14 para 16,3 milhões de

toneladas na safra 2014/15, devido principalmente a um aumento na produção de

açúcar de beterraba na Alemanha. Porém, nota-se que as políticas de subsídios da

UE possuem um impacto significativo nestes resultados.

Segundo  Costa  e  Burnquist  (2006),  o  mercado  internacional  de  açúcar  é

considerado um dos mais distorcidos do mundo, devido à existência de políticas de

proteção dos mercados dos países desenvolvidos, que utilizam subsídios para gerar

vantagens para os produtos nacionais. 

Existem três tipos de cotas na UE: A, B e C. A primeira diz respeito ao volume

estimado  para  sustentar  o  mercado  doméstico  da  UE,  recebendo  substanciais

transferências de recursos. A segunda é uma quantidade de açúcar comercializada

dentro da UE, porém que ultrapassa a quantidade da cota A, recebendo também

subsídios, porém de menor ordem. Por último, a cota C não recebe subsídios, e

deve ser voltada à exportação para países de fora do bloco.

Zimmermann e Zeddies (2002) realizaram um estudo para avaliar quais países no

mundo possuiriam competitividade para a produção de açúcar, caso os subsídios na

UE fossem retirados. Estes concluíram que somente Brasil,  Austrália, Tailândia e
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África do Sul seriam competitivos neste cenário. É possível observar então melhores

resultados  na  produção  de  açúcar  a  partir  da  cana-de-açúcar  que  a  partir  de

beterraba, ligada principalmente aos menores custos da matéria-prima.

Segundo Gibb (2004), a política agrícola comum da UE (CAP, do inglês  Common

Agricultural Policy), vem sendo criticada ao longo dos anos devido ao impacto de

suas práticas de subsídios agrícolas no mercado mundial. Segundo este autor, esta

é a principal razão pela qual a produção de açúcar na Europa, principalmente o

açúcar  derivado  de  beterraba,  torna-se  competitivo  no  mercado  mundial,  por

oferecer açúcar a um preço abaixo dos custos de produção.

Bureau,  Guyomard  e  Requillart  (2001)  citam  dois  pontos  pelos  quais  a  política

voltada ao açúcar da UE leva a resultados ineficientes: a forma rígida como as cotas

de produção são alocadas, e a superprodução de açúcar derivada dos subsídios

existentes. Porém, para entender melhor esta CS, é necessário entender quais são

as principais  empresas de cada elo  da cadeia.  Segundo a Fairtrade Foundation

(2013), os principais players no mercado mundial do açúcar são:

 Czarnikow, uma empresa com sede no Reino Unido e que movimenta 8 milhões

de toneladas de açúcar anualmente, o equivalente a 18% do mercado mundial;

 Sucden, uma empresa de trading com sede na França e que movimenta cerca de

5 milhões de toneladas de açúcar ao ano, ou 10% do mercado mundial;

 Bunge, uma empresa com sede nos EUA e que movimenta cerca de 4,5 milhões

de toneladas de açúcar anualmente, ou 8% do mercado mundial;

 Louis Dreyfus, uma empresa de  trading com sede na França e que movimenta

anualmente 2,5 milhões de toneladas de açúcar, ou 5% do mercado mundial;

 Alvean,  uma  joint  venture criada  pelas  empresas  Cargill  e  Copersucar,  que

planeja se tornar a maior exportadora de açúcar do mundo, porém que não possui

divulgação do volume comercializado;

 EDF&Man, uma empresa de trading sediada no Reino Unido e que também não

possui divulgação do volume comercializado deste produto.

No caso da UE, os principais players na CS do açúcar são: Associated British Foods,

ASR Group, Tereos, Sudzucker e Nordzucker (FAIRTRADE FOUNDATION, 2013).
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Estes,  em sua maioria,  possuem refinarias,  além de suas operações de  trading,

movimentação e distribuição de produto.

O refino de açúcar derivado da cana-de-açúcar na UE é um elo muito concentrado

desta CS, sendo que as duas principais refinarias (Thames, em Londres, e Sidul, em

Lisboa) correspondem a 40% do volume processado na UE (TATE & LYLE, 2012).

Devido à importância de Portugal  no comércio internacional  do açúcar brasileiro,

será realizada a seguir uma análise dos elos da CS no país, partindo do recebimento

do produto no terminal portuário, que então seguirá para uma refinaria e, desta, para

um CD de um atacadista ou de um varejista, e deste para o consumidor final.

4.2.3.2 A CS do açúcar em Portugal

A descrição da CS do açúcar em Portugal foi realizada com o objetivo de se analisar

o primeiro elemento do framework para desenho de CS elaborado por Van der Vorst

e Beulens (2002), denominado configuração da cadeia. Este trabalho de pesquisa foi

conduzido no Instituto Politécnico do Porto em Porto, Portugal, em conjunto com o

GECAD, um grupo de pesquisa desta universidade. 

O elemento de configuração da cadeia diz respeito a uma descrição das empresas

envolvidas, suas estruturas e localizações, como é feito o transporte do produto ao

longo da CS, e dos papéis de cada um de seus elos. Este se torna importante para

analisar e propor mudanças no desenho de uma CS de uma forma estruturada.

Com relação aos outros três elementos de uma CS (estrutura de controle, sistemas

de informação e organização e estruturas de governança), estes serão analisados

em maior profundidade em trabalhos futuros, devido à complexidade envolvida em

cada um destes. Como a configuração da cadeia irá influenciar estes elementos,

acredita-se que melhores resultados podem ser obtidos ao se tratar primeiro este

elemento, analisando os outros em sequência.

Como o produto é importado, torna-se importante começar a análise da configuração

da cadeia pelas principais origens do açúcar bruto importado para o país. É possível

afirmar que praticamente todo o açúcar comercializado em Portugal é derivado de

cana-de-açúcar. Segundo Mendes (2012), na safra 2011/12, cerca de 70% do açúcar

importado  por  este  país  foi  do  tipo  bruto,  e  cerca  de  60%  do  açúcar  refinado
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produzido foi  utilizado no mercado doméstico.  Portugal  não é um exportador  de

açúcar bruto, e sua produção de açúcar a partir de beterraba não é significativa.

A Tabela 4 ilustra os principais países dos quais Portugal importa a matéria-prima

utilizada em suas refinadoras de açúcar. O Brasil é o seu principal parceiro comercial

nesta CS, contribuindo com 50% do volume total importado em 2012, cerca de 230

mil  toneladas  de  açúcar  bruto.  Zimbábue  e  Guiana  são  outros  dois  importantes

parceiros, contribuindo, respectivamente, com 15% e 10% do total de açúcar bruto

importado por Portugal no ano de 2012.

A Figura 16 ilustra os principais países importadores do açúcar refinado produzido

no país, sendo que a Figura 17 demonstra com maior profundidade a participação

de cada um destes.  Pode ser observado que a Espanha é o principal  mercado,

correspondendo  a  93% das exportações portuguesas de açúcar  refinado,  e  que

Grécia e Itália são os principais parceiros após este país.

Tabela 4. Importação de açúcar de cana-de-açúcar bruto por Portugal em toneladas.

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2014).

Mendes (2012), em um relatório do USDA, cita que Portugal possui, atualmente, três

refinarias de açúcar: em Porto (pertencente à RAR), em Lisboa (pertencente à Sidul)

e em Coruche (pertencente à DAI). Segundo este autor, as importações de açúcar

bruto  por  Portugal  vêm  diminuindo  nos  últimos  anos  devido  à  dificuldade  na

obtenção de açúcar bruto a preços competitivos no mercado mundial.

A CS do açúcar derivado de cana-de-açúcar em Portugal pode ser dividida em 5

etapas,  contidas na Figura  18.  A primeira  etapa diz  respeito  ao  recebimento  do

produto  em um dos terminais  portuários  do país,  localizados principalmente  nas

regiões de Porto (nas cidades de Porto e Leixões) e Lisboa (nas cidades de Lisboa e

Setúbal).  Como as indústrias de refino de açúcar, denominadas refinadoras, são
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localizadas próximas aos terminais portuários, estas costumam receber o produto de

apenas um destes terminais.

Figura 16. Exportação de açúcar refinado português.

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2014).

Figura 17. Exportação de açúcar refinado português, considerando a Espanha (esquerda) e

desconsiderando este país (direita).

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2014).

O descarregamento  do  açúcar  no  terminal  portuário  ocorre  majoritariamente  em

terminais de propriedade das principais empresas de trading ou de refino do setor na

UE. Guindastes com aparatos que se fecham e carregam o açúcar, denominados

clamshell  grab cranes,  são os principais  equipamentos utilizados nesta etapa.  O

açúcar é então carregado em caminhões ou trens, e segue para as refinarias (TATE

& LYLE, 2012).
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Figura 18. CS de açúcar em Portugal.

Fonte: elaborado pelo autor.

Duas empresas foram identificadas no levantamento realizado como relevantes para

este elo da CS:

 SAPEC Terminais Portuários S. A. (http://www.graneis.sapec.pt/).  Esta empresa

diz respeito a um terminal portuário de granéis sólidos e líquidos localizado em

Setúbal, cidade portuária a cerca de 30 km da cidade de Lisboa. O Grupo SAPEC

possui  participação em diversos setores: produção agrícola e de componentes

químicos, logística e distribuição de contêineres e produtos a granel.

 Tertir (http://www.mota-engil.pt/). A Tertir é uma empresa do Grupo Mota-Engil, e

possui  quatro áreas de atuação principais:  movimentação portuária,  transporte

intermodal, plataformas logísticas e prestação de serviços. Possui cinco terminais

portuários,  em Aveiro,  Figueira da Foz,  Leixões,  Lisboa e Setúbal.  Destes,  os

portos de Leixões e Setúbal possuem movimentação de granéis sólidos.
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A segunda etapa da CS no país diz respeito ao processamento do açúcar bruto nas

refinadoras, dando origem aos diferentes tipos de açúcar refinado. Esta etapa irá

diminuir a coloração do açúcar bruto e eliminar suas impurezas. Antes do processo

de refino, o açúcar não está apto para o consumo humano. Os principais produtos

finais do processo de refino são, em ordem de importância: açúcar refinado branco,

açúcar granulado, açúcar em pó, e açúcar mascavo.

As refinadoras de açúcar são especializadas, trabalhando com açúcar de beterraba

ou de cana-de-açúcar. O processo de refino é ilustrado na Figura 19.

Figura 19. Processo de refino de açúcar bruto.

Fonte: Woodhead et al. (2006).

As etapas do processo de refino do açúcar, segundo Woodhead et al. (2006), são: 

 Etapa  1  -  Afinação: o  açúcar  bruto  é  misturado  a  um  xarope  a

aproximadamente 60ºC, visando dissolver os cristais de açúcar no xarope.

 Etapa 2 - Precipitação: o líquido resultante da Etapa 1 passa por um processo

de  precipitação  em  um  equipamento  denominado  clarificador,  visando

remover suas principais impurezas.

 Etapa 3 - Troca de íons: o líquido resultante da Etapa 2 passa por filtros e por

uma coluna de troca de íons, para remover sua cor.

 Etapa  4  -  Cristalização:  o  líquido  resultante  da  Etapa  3  passa  por

evaporadores e caldeiras, nas quais ocorre a concentração do produto e a

cristalização do açúcar refinado.

 Etapa 5 - Centrifugação: o líquido resultante da Etapa 4 passa por centrífugas

para separar o xarope dos cristais de açúcar.

 Etapa 6 - Secagem: os cristais de açúcar resultantes da Etapa 5 passam por

um  secador  rotativo,  e  são  transportados  utilizando  esteiras  à  linha  de

empacotamento.
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Três  empresas  foram  identificadas  como  relevantes  para  este  elo  da  cadeia,

somando a totalidade da produção de açúcar portuguesa:

 Sidul (http://www.sidul.pt/). A Sidul, antiga Tate&Lyle, é a maior refinadora de

açúcar de Portugal, com volume anual de negócios da ordem de 156 milhões

de euros e 300.000 toneladas de açúcar. Sua unidade está localizada em

Lisboa,  e  produz  diversos  tipos  de  açúcar:  refinado,  em  pó,  granulado,

granulado fino, light, mascavo, amarelo, dentre outros.

 DAI  Sociedade  de  Desenvolvimento  Agro-Industrial  S.  A.  (http://www.dai-

sa.pt). A DAI, além de produzir açúcar refinado a partir de açúcar bruto de

cana-de-açúcar, também produz açúcar a partir de beterraba. Sua unidade na

cidade de Coruche produz cerca de 250.000 toneladas anualmente.

 RAR  (http://www.docerar.pt).  A  RAR  (Refinarias  de  Açúcar  Reunidas)  foi

estabelecida em 1962, a partir da união de 9 refinadoras de açúcar bruto de

cana-de-açúcar, na cidade de Porto. Atualmente, esta empresa possui uma

capacidade produtiva de 240.000 toneladas anuais de açúcar refinado.

O  açúcar  processado  pode  então  ser  ensacado  e  transportado  às  indústrias

alimentícias, seu principal destino, utilizando o modal rodoviário. Nestas, o açúcar

servirá  de  matéria-prima  para  a  produção  de  bolos,  biscoitos,  chocolates,

refrigerantes e doces diversos.  Estas CS de suprimentos são consideravelmente

mais complexas, por envolver a intersecção das CS de suprimentos das diversas

matérias-primas utilizadas, e não serão analisadas em maior detalhe neste trabalho,

por fugir do escopo delineado anteriormente.

Como o objeto de estudo desta pesquisa é o açúcar em si, as indústrias alimentícias

serão consideradas como um elo da CS, porém não serão abordados em maior

profundidade os diferentes processos de produção nestas. De forma geral,  estas

indústrias precisarão de um sistema semelhante ao das refinadoras: leitores RFID

no  recebimento  dos  caminhões  e  comunicação  entre  seu  ERP e  o  middleware

proposto no trabalho, garantindo a identificação dos lotes de açúcar utilizados como

matéria-prima em sua linha de produção. 

Caso o açúcar tenha como destino o consumidor final, sem passar por uma indústria

alimentícia,  este sairá das refinadoras já em embalagens, normalmente contendo

1kg de produto.
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Tanto o açúcar empacotado quanto os produtos que utilizam o açúcar refinado como

matéria-prima seguirão para o próximo elo da cadeia, o de atacadistas e varejistas.

Buscando minimizar  seus custos,  os varejistas  e  atacadistas  mantém CDs.  Esta

integração faz com que os CDs sirvam como um intermediário entre o elo anterior

(indústria alimentícia ou refinadora) e os supermercados, permitindo reduzir o custo

logístico total de suas operações. No caso de Portugal, o varejo é o principal destino.

O levantamento apontou para três empresas de alta relevância no setor de varejo:

 Sonae Distribuição (http://www.sonae.pt).  Esta empresa é o maior  varejista  de

Portugal,  com  um  rendimento  de  147  milhões  de  euros  e  mais  de  28  mil

funcionários. Além dos CDs, também opera cerca de 400 unidades de varejo, em

diferentes formatos. Suas principais marcas são Continente e Well’s.

 Auchan  (http://www.auchan.pt).  O  Grupo  francês  Auchan  possui  duas  marcas

principais de supermercados: Jumbo e Pão de Açúcar. Este trabalha também com

lojas de pequeno porte em diversos estabelecimentos, notadamente postos de

gasolina, além de possuir um CD na cidade de Azambuja, um distrito de Lisboa.

 Grupo Jerónimo Martins (http://www.jeronimomartins.pt/). Esta empresa, sediada

em Lisboa, possui atuação tanto no ramo varejista (Pingo Doce Hipermercados)

quanto  atacadista  (Recheio).  Possui  também  lojas  na  Polônia  (Biedronka)  e

Colômbia (Ara). No ano de 2013, suas operações em geraram 11,83 milhões de

euros em receitas.  Com relação aos CDs utilizados pelo grupo, este possui  8

unidades em Portugal, 13 na Polônia e 1 na Colômbia.

O último elo da CS estudada diz respeito ao consumo final do produto, seja este o

açúcar  em si  ou  um produto  que  utiliza  o  açúcar  como matéria-prima.  Como o

consumidor  final  não  irá  inserir  dados  no  sistema  de  rastreabilidade  proposto,

somente consultá-los, este não será estudado a fundo neste trabalho.

4.3 ETAPA 3 – PROPOSTA DO MODELO DE RASTREABILIDADE

Esta etapa  do  trabalho  é  subdividida  em  dois  itens:  descrição  do  modelo  de

rastreabilidade  proposto  e  análise  de  sua  implementação.  No  primeiro,  será

realizada uma descrição de cada etapa do modelo de rastreabilidade, bem como as

tecnologias que serão utilizadas. No segundo item serão descritos os métodos de
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coleta e transmissão de informações, possíveis empecilhos em sua implementação,

como o modelo complementa a rastreabilidade do produto em relação ao modelo de

rastreabilidade atual e como este modelo se enquadra nas definições da literatura.

4.3.1 DESCRIÇÃO DO MODELO DE RASTREABILIDADE PROPOSTO

Utilizando os pontos identificados nos itens anteriores como requisitos, bem como os

conceitos de CS, logística, identificação de produtos por meio de RFID e o uso de

RSSF,  a  proposta  de  modelo  de  rastreabilidade  para  esta  CS  foi  elaborada.

Primeiramente, listam-se as premissas utilizadas na elaboração deste modelo, que

tem  como  base  tanto  a  literatura  estudada  quanto  as  informações  obtidas  no

levantamento de informações realizado:

 O modelo de armazenagem de produto tanto nos silos quanto nos armazéns

convencionais  adaptados  é  realizado  na  forma  de  granel,  e  sua

movimentação segue o padrão  FIFO (do inglês  First  In,  First  Out), o  que

significa que os lotes deixam o armazém na mesma ordem em que entraram

(NAHMIAS, 1982).

 A moagem  da  cana-de-açúcar  na  indústria  de  produção  de  açúcar  bruto

ocorre seguindo um padrão FIFO, buscando evitar ao máximo a perda de

qualidade da matéria-prima.

 Será considerado como o lote de produto a ser acompanhado ao longo da CS

o lote de açúcar produzido na indústria de produção de açúcar bruto.

 Considerou-se  que,  no  caso  de  mistura  de  lotes  em  armazéns  e  nos

transbordos rodoferroviários, o produto escoado pela unidade será estimado

com base nos lotes de entrada, seguindo o padrão FIFO.

 Considerou-se que, no caso de mistura de lotes nos porões dos navios, o

produto escoado pela unidade será estimado com base nos lotes de entrada,

seguindo o padrão  LIFO (do inglês  Last  In  First  Out), significando que os

últimos produtos carregados serão os primeiros a serem retirados (NAHMIAS,

1982).

 Não foi considerada a exportação de produto em big bags ou sacas, devido

ao pequeno volume de produto escoado com estas características.
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 Não devem ser inseridos pontos adicionais de controle de qualidade na CS,

pois isto dificultaria a adoção da solução proposta, elevando a complexidade

das operações e os custos operacionais e de implementação do modelo.

 O uso de sensores para monitorar a UR nos equipamentos de transporte e

armazéns possui a possibilidade de reduzir os tempos das operações devido

a um melhor planejamento para se evitar o empedramento do produto.

Das  premissas  adotadas,  apenas  as  de  número  2,  3  e  8  não  podem  ser

integralmente adotadas em outras CS de granéis sólidos agrícolas, como é o caso

da soja ou do milho. Os únicos processos aos quais estes produtos são submetidos

antes da exportação são limpeza e secagem, não ocorrendo transformação física

destes.  Com  relação  ao  ponto  8,  estes  não  possuem  problemas  operacionais

relacionados à UR semelhantes ao açúcar (contanto que tenham sido colhidos na

margem de  umidade  ótima  definida  para  a  cultura  agrícola  em questão),  e  sim

problemas de T nos armazéns. Anualmente, podem-se observar casos de problemas

devido  à  armazenagem  destes  produtos  em  condições  inadequadas,  levando  à

perda destes ou à impossibilidade de exportá-los por perda de qualidade.

A Figura 20 ilustra a proposta de modelo genérico para a rastreabilidade de granéis

sólidos agrícolas voltados à exportação.  Para demonstrar como este modelo pode

ser aplicado a uma CS específica, o trabalho continuará com a sua descrição para a

CS do açúcar bruto voltado à exportação. No item 4.4 será proposto um modelo de

simulação  para  esta  cadeia  específica.  As  modificações  necessárias  para  o  uso

destes modelos em outras CS de granéis sólidos agrícolas serão descritas em maior

detalhe  no  Capítulo  5,  focando  em  quatro  aspectos  envolvendo  as  principais

modificações a serem realizadas: 

1. na caracterização da CS;

2. na elaboração do modelo de rastreabilidade da CS;

3. na elaboração do modelo de simulação da CS;

4. nos cenários a serem simulados utilizando o modelo de simulação da CS.

A Figura 21 ilustra a proposta inicial de um modelo de rastreabilidade para a cadeia. 
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Figura 20. Modelo de rastreabilidade para granéis sólidos agrícolas.

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 21. Modelo de rastreabilidade para a cadeia do açúcar bruto a granel visando exportação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Na  sequência  será  realizada  uma  discussão  das  principais  etapas  da  cadeia,

tecnologias utilizadas, pontos de controle, e como seria a sua implementação em
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condições reais. Posteriormente, sugerem-se cenários a serem simulados utilizando

uma simulação de eventos discretos. Esta CS é composta por sete etapas:

 Etapa 1 - Unidade Produtiva:

◦ relacionada à produção da principal matéria-prima utilizada na indústria, a

cana-de-açúcar,  ocorre  na  unidade  produtiva.  Esta  normalmente  se

encontra dentro de um raio de atuação da indústria determinado por seu

custo de transporte;

◦ o  produtor  rural  registraria  todos  os  processos  decorridos  durante  a

produção  da  cana-de-açúcar,  bem  como  os  produtos  aplicados  e  sua

quantidade.  Estas  informações  seriam  inseridas  no  software de

gerenciamento  da  unidade  produtiva  de  forma  manual,  e  estas

informações seriam sincronizadas com a nuvem, através do  middleware

desenvolvido para esta CS;

◦ termina com o processo de CCT, no qual ocorre a colheita e o escoamento

do produto.  O açúcar  será  transportado em caminhões pertencentes  à

indústria  sucroalcooleira,  que  possuirão  cada  um  uma  etiqueta  RFID,

identificando o talhão colhido e a unidade produtiva. Estes dados serão

sincronizados com o middleware na entrada da indústria.

 Etapa 2 – Indústria Sucroalcooleira:

◦ o caminhão é identificado através de um portal na entrada do pátrio de

descarregamento,  e  as  informações  do  lote  recebido  são  inseridos

automaticamente no ERP da indústria. Como esta segue um padrão FIFO

na moagem da  cana-de-açúcar, e  possui  medições de  rendimento  por

tonelada de produto, por meio de cálculos é possível estimar quanto do

açúcar produzido é resultado de determinado lote agrícola.

 Etapa 3 – Terminal portuário de origem:

◦ diz respeito ao transporte do produto da usina sucroalcooleira ao terminal

portuário  de  origem.  Este  pode  ocorrer  basicamente  utilizando-se  dois

diferentes modais: rodoviário e ferroviário. Em ambos os casos, a frota é

terceirizada;
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◦ no caso do modal rodoviário, considera-se neste trabalho que o produto

será enviado diretamente ao terminal portuário, devido ao fato de que esta

é a forma mais comum de escoamento do produto através do uso deste

modal;

◦ no  caso  do  uso  de  transporte  ferroviário,  o  produto  é  transportado

utilizando-se caminhões até um terminal de transbordo, no qual este pode

ser transferido para vagões ou para um armazém, a partir do qual será

escoado via modal ferroviário; 

◦ para manter a rastreabilidade em ambos os casos,  sugere-se que seja

colocada uma etiqueta RFID em cada caminhão e em cada vagão.  As

informações  do  lote  serão  inseridas  nesta  quando  o  caminhão  for

carregado na indústria;

◦ ao atingir o seu destino (terminal de transbordo ou terminal portuário), este

passará por um leitor que irá captar as informações do lote e inseri-las no

sistema.

 Etapa 4 – Terminal portuário de destino:

◦ diz respeito ao transporte marítimo entre os terminais portuários de origem

e  de  destino.  Isto  é  realizado  utilizando-se  navios  que  transportam  o

produto a granel em seus porões, sendo que o descarregamento segue

um modelo LIFO.

 Etapa 5 – Indústria de refino: 

◦ ocorre  com  o  descarregamento  dos  navios  no  terminal  portuário  de

destino.  O produto é então transportado a um armazém ou à indústria

através do uso de caminhões. Tanto na saída do terminal portuário quanto

na chegada à indústria, a etiqueta RFID presente no caminhão é lida, e os

dados do lote sendo transportado são transferidos à nuvem.

 Etapa 6 – Varejista: 

◦ após o açúcar ser refinado este é embalado e enviado aos varejistas. O

transporte  ocorre  com  as  embalagens  acondicionadas  em  caixas,

dispostas em pallets. Uma etiqueta RFID é utilizada em cada caixa e em
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cada pallet, permitindo o acompanhamento do produto desde a sua saída

da indústria até a sua chegada ao atacadista ou varejista.

 Etapa 7 – Consumidor final:

◦ a etapa final diz respeito ao consumo em si, sendo que nesta etapa dados

não são coletados, apenas disponibilizados ao consumidor final, que pode

realizar a consulta online das informações de rastreabilidade relevantes.

No que diz respeito ao monitoramento das condições ambientais às quais o produto

se encontrará exposto nos diferentes elos da CS, RSSF serão montadas em pontos

nos quais ocorre processamento (indústria sucroalcooleira e indústria refinadora),

durante  o  transporte  (dentro  dos  caminhões,  vagões  e  dentro  dos  porões  dos

navios), e em pontos estacionários (armazéns, atacadistas e varejistas).

A variável  a  ser  observada  na  segunda  categoria  diz  respeito  à  UR,  devido  a

problemas  de  empedramento  do  produto  ocasionados  por  alta  UR.  No  que  diz

respeito  às categorias um e  três,  serão monitorados T e UR, pois  estas  podem

influenciar nos processos produtivos e na qualidade do produto final.

Os dados coletados pela  RSSF serão enviados em intervalos  periódicos para  a

nuvem. Acredita-se que intervalos de 20 minutos sejam suficientes para transmitir as

informações em tempo hábil para a tomada de decisões, com um menor gasto de

energia.  Intervalos  de  tempo  menores  que  este  não  irão  acrescentar  grandes

benefícios, porém irão consumir uma quantidade significativa de energia adicional.

Caso  algum  dos  valores  coletados  ultrapasse  os  limites  predeterminados,

caracterizando uma anomalia, o responsável pela etapa receberá avisos via e-mail e

Short Message Service (SMS). 

Isto  possibilitará que ações preventivas sejam tomadas,  reduzindo o impacto de

possíveis problemas de qualidade. Uma vantagem adicional do uso de um sistema

de avisos é a possibilidade de desvio do produto para outra rota, visando manter a

qualidade deste. Isto se torna importante principalmente no transporte do produto

final da indústria ao atacadista ou varejista.

Uma outra vantagem do uso do modelo proposto em relação ao modelo atual é a

possibilidade de este servir como um dispositivo adicional para diminuir os casos de

contaminação do produto, em duas situações: evitando que contaminações ocorram

e mitigando os efeitos de possíveis contaminações de lotes.
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No primeiro caso, a principal vantagem do modelo é permitir um maior controle dos

processos e das interações entre as empresas, facilitando a identificação de pontos

nos  quais  a  contaminação  poderia  ocorrer,  e  fornecendo  informações  para  a

elaboração de estratégias que permitam que estas sejam evitadas.

No segundo caso, quando uma contaminação é detectada no produto final e precisa

ser contida, o modelo proposto facilita a identificação dos lotes iniciais de açúcar

bruto,  permitindo  então  identificar  todos  os  produtos  finais  que  receberam parte

deste  lote  e,  portanto,  também foram contaminados.  Como citado  por  Thakur  e

Hurburgh  (2009)  e  observado  em  pesquisa  de  campo,  isto  atualmente  não  é

possível  na CS de granéis sólidos agrícolas, principalmente devido aos múltiplos

processos de agregação e segregação de produtos.

No  modelo  proposto,  informações  contidas  no  ERP da  empresa  e  que  tenham

importância para os outros agentes da cadeia, como os processos pelos quais o

produto passou, os insumos utilizados em seu processamento e sua origem, e as

verificações  de  qualidade  realizadas  (quantas  amostras  foram retiradas,  como a

amostragem foi realizada, e os resultados de sua análise) podem ser importadas

automaticamente pelo sistema na web. O aspecto de interoperabilidade, como citado

anteriormente, é essencial para que a solução proposta seja adotada.

O trabalho de Gungor e Hancke (2009) foi importante no desenho deste modelo,

contribuindo para o entendimento  de como as RSSF poderiam ser  inseridas em

contextos industriais, e como estas se comparam ao uso de sistemas com sensores

cabeados.  Os principais  pontos  levantados por  estes  autores e considerados no

presente trabalho foram: 

 Os  principais  recursos  limitantes  na  implementação  de  uma  RSSF  são

energia,  memória  e  processamento.  Desta  forma,  cada  agente  precisará

planejar  a  sua  implementação  para  minimizar  a  quantidade  de  sensores

necessários para obter os graus de leitura de T e UR satisfatórios.

 Em ambientes com condições hostis,  como alta  T, UR e pó,  os  sensores

podem sofrer problemas na leitura ou na transmissão de dados. Como os

armazéns possuem condições análogas a estas, com uma grande quantidade

de  pó,  propõem-se  a  instalação  de  sensores  em  diferentes  alturas  das

paredes do armazém.
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 A ocorrência de lentidão na transmissão de dados entre os nós e o gateway

pode diminuir a efetividade do sistema em fornecer informações ao tomador

de decisões em tempo hábil. Para minimizar este problema, trabalhos futuros

se concentrarão na realização de experimentos em dois tipos de ambientes:

móvel e estático. O primeiro diz respeito aos porões do navio, vagões de trem

e  caminhões.  O  segundo,  por  sua  vez,  diz  respeito  aos  ambientes  das

indústrias, silos e armazéns.

Chen e Xu (2006) elaboraram um sistema para o monitoramento da T e UR em silos

e  armazéns  de  grãos,  que  pode  ser  aplicado  em todas  as  etapas  que  contém

armazenagem nesta CS. Estes autores também desenvolveram um protocolo de

comunicação que permite uma redução na quantidade de dados movimentada.

Jia et al. (2009) também propõem um sistema de RSSF para armazéns de granéis

sólidos, porém utilizam-se de um sistema com comunicação  multi-hop,  e buscam

monitorar  tanto  T quanto  UR.  Visando diminuir  os  custos  de  implementação,  os

autores  propõem o uso  de  um nó  central,  denominado  sink  node,  que  também

atuará  como  gateway,  nós  que  permitem  o  encaminhamento  da  comunicação,

denominados smart nodes, e nós que só coletam e transmitem dados denominados

sensor nodes. Os últimos perfazem a maioria dos nós do sistema, para diminuir seus

custos e aumentar a eficiência no uso de energia.

4.3.2 ANÁLISE DO MODELO DE RASTREABILIDADE PROPOSTO

Seguindo os critérios de análise de sistemas de rastreabilidade propostos por Golan

et al. (2004) e descritos com maior profundidade no Capítulo 2, pode-se caracterizar

o modelo proposto da seguinte forma:

 Extensão:  depende  do  produto  em  questão,  porém  é  necessário  que  se

mantenha um controle dos processos, principalmente dos industriais, e dos

lotes. No caso da CS do açúcar, as Etapas 1, 2 e 5 são as mais importantes

no que diz respeito à quantidade de informações coletadas.

 Profundidade: toda a CS do produto, desde a fazenda até o consumidor final,

permitindo a rastreabilidade tanto a jusante quanto a montante.



96

 Precisão: alta precisão nas informações compartilhadas entre os elos da CS,

principalmente  relacionadas  à  origem,  número  do  lote  e  processos  de

produção nas etapas industriais. No caso da CS do açúcar, as Etapas 2 e 5

necessitam  de  alta  precisão,  pois  são  cruciais  para  evitar  os  problemas

derivados da mistura de lotes citados no Capítulo 2.

No caso do modelo proposto, este acesso pode ocorrer em tempo real, devido ao

fato de que todas as informações estarão na nuvem.

De acordo com a classificação de estratégias para o redesenho de CS proposta por

Van  der  Vorst  e  Beulens  (2002),  o  modelo  de  rastreabilidade  proposto  possui

impacto nas seguintes classes:

 possível redução de tempos de espera ao longo da cadeia;

 base para  a  proposta  de sistema de informação e  comunicação para  dar

suporte à tomada de decisões e à troca de informações;

 melhoria de confiabilidade com relação à qualidade de produtos e processos;

 redução de intervenções humanas nos processos da cadeia;

 aumento de transparência na CS;

 proposta de um sistema que transmita informações em tempo real.

Os principais atributos a serem considerados no modelo de rastreabilidade proposto,

segundo a classificação proposta por Caswell (2006), são: 

 Atributos  de segurança do produto -  presença de resíduos (resultado das

amostragens realizadas ao longo da cadeia).

 Atributos sensoriais  e  organolépticos -  cor  do produto final  em relação às

exigências dos consumidores.

 Atributos  de  função  ou  valor -  composição  do  produto  final;  tamanho  da

embalagem; e materiais utilizados na embalagem.

 Atributos  de  processos -  processos  incorridos  em  cada  um  dos  elos  da

cadeia; origem do produto; rotas realizadas pelo produto e modais utilizados;

e identificação dos agentes envolvidos na produção e distribuição.
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A  Figura  22  contém  um  resumo  das  principais  informações  relacionadas  à

implementação  do  modelo  de  rastreabilidade  proposto  para  a  CS  do  açúcar.  O

produto  que  está  sendo  monitorado  passa  por  três  estágios  distintos:  cana-de-

açúcar, açúcar bruto a granel, e açúcar refinado em embalagens de 1 kg. O estado

do produto, em conjunto com a forma de transporte e o equipamento de transporte

utilizados, irão definir o local no qual a etiqueta RFID será aplicada, como descrito

em maior profundidade no item anterior.

A Figura 22 contém as principais variáveis a serem monitoradas pelas diferentes

RSSF, com destaque para a unidade produtiva, na qual uma maior quantidade de

informações do ambiente  será  coletada.  Estas  informações podem ser  utilizadas

como um auxílio para um melhor manejo da cultura da cana-de-açúcar, melhorando

os resultados dos agentes deste elo.

Com  exceção  da  unidade  produtiva,  na  qual  as  informações  relacionadas  a

processos  (como  insumos  utilizados,  processos  realizados  época  de  colheita  e

certificações) serão inseridas manualmente no sistema de informações da fazenda,

nos outros elos esta coleta se dará automaticamente. Isto será possível devido à

ligação entre o ERP da empresa e o middleware que enviará as informações para a

nuvem, no formato correto para permitir que estas sejam acessadas pelos diferentes

elos da CS sem a ocorrência de problemas com os dados.

Figura 22. Informações complementares do modelo de rastreabilidade proposto para a CS do açúcar

a granel visando exportação.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Isto levanta dois pontos importantes com relação à implementação: é necessário

desenvolver um middleware e testá-lo com diferentes ERPs, para assegurar que a

interação destes se dará de forma satisfatória, sem perda de informações no envio e

no recebimento; e é necessário configurar os ERPs dos elos da cadeia para que

estes enviem as informações necessárias nos intervalos determinados.  Isto  será

determinado em conjunto com os agentes da cadeia em trabalhos futuros, porém

são fatores essenciais para que a implementação do modelo tenha sucesso.

É importante considerar os pressupostos utilizados na elaboração do modelo, pois

estes  irão  influenciar  na  forma  como  os  lotes  serão  acompanhados  após  a

expedição  do  açúcar  bruto  pela  indústria  sucroalcooleira.  É  essencial  garantir  a

leitura das etiquetas e que as equações utilizadas no middleware no processamento

das informações dos lotes para que as estimativas de composição da carga em

termos de lotes sejam corretas. Para ambos os casos, trabalhos futuros focam-se

em experimentos em campo.

Um último  ponto  importante  com relação  à  implementação  é  a  necessidade  de

garantia de segurança das informações que irão trafegar pela rede, principalmente

devido ao fato de que o ERP das empresas estará enviando informações para a

nuvem. Visando auxiliar na redução do impacto deste problema, recomenda-se o

uso de encriptação de dados, e a obrigação do uso de logins para que os usuários

possam acessar o sistema web. 

Os usuários do sistema  web podem estar diretamente relacionados aos usuários

usados  nos  ERPs  das  empresas,  da  seguinte  forma:  ao  logar  no  ERP,  um

determinado usuário, caso tenha acesso ao sistema web, receberá automaticamente

um usuário de mesmo nome para acessá-la. Isto permitirá acompanhar o histórico

dos usuários e barrar usuários que não possuam acesso à nuvem.

Em  comparação  ao  modelo  de  rastreabilidade  atual,  a  proposta  deste  trabalho

possui uma série de vantagens, dentre as quais se podem citar: 

 melhor acompanhamento dos lotes de produto, permitindo a identificação de

origem do produto até o nível de unidade produtiva; 

 uma  maior  cooperação  entre  os  elos  da  cadeia,  possibilitando  reduzir  o

impacto do bullwhip effect; 
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 transmissão automática de dados; 

 acompanhamento em tempo real do produto; 

 possibilidade da instalação de sistemas de aviso; 

 possibilidade  de  redução  na  ocorrência  de  falhas  humanas  no

acompanhamento do produto e no gerenciamento dos estoques; 

 melhor adequação em relação às exigências de rastreabilidade de alimentos

por parte dos países importadores, notadamente os países desenvolvidos; 

 redução e possível eliminação dos problemas de rastreabilidade observados

no  levantamento  realizado,  como  contaminação  de  produtos,  mistura  de

produtos  com características  distintas,  roubo de produtos  e  dificuldade na

determinação do lote em caso de necessidade de recall de produtos.

Como  o  modelo  proposto  conta  com  a  implementação  de  dois  novos  tipos  de

tecnologias,  além da  necessidade  de  desenvolvimento  de  software específico  e

investimento em leitores, etiquetas, sensores e experimentos em campo, propõem-

se o uso da metodologia de simulação de eventos discretos para estimar de forma

quantitativa seus custos e benefícios antes da realização de investimentos. 

Desta forma, o próximo item irá propor um modelo conceitual de simulação para

estudar  o  modelo de rastreabilidade proposto aplicado à CS de açúcar  a  granel

voltado à exportação.  No Capítulo  5,  será realizada uma breve discussão sobre

como este modelo pode ser adaptado para outras CS de granéis sólidos agrícolas.

4.4 ETAPA 4 – MODELO CONCEITUAL DE SIMULAÇÃO

Segundo  Van  der  Vorst  e  Beulens  (2002),  existe  uma  grande  dificuldade  na

aplicação de modelos matemáticos de otimização em trabalhos envolvendo a CS

como um todo, devido à grande quantidade de simplificações necessária para a sua

elaboração.  Estes  autores  recomendam o  uso  da  metodologia  de  simulação  de

eventos discretos para melhorar a qualidade dos resultados obtidos.

Segundo  Sarac,  Absi  e  Dauzere-Peres  (2008),  a  simulação  é  um  conjunto  de

métodos  importante  para  observar  o  comportamento  dinâmico  de  um  sistema,

buscando otimizar  o  seu desempenho com relação a  objetivos  específicos.  Este
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método se torna extremamente importante no caso de projetos que possuam uma

quantidade muito alta de variáveis ou de interações entre estas variáveis que sejam

difíceis de serem captadas nos modelos matemáticos de otimização tradicionais. Do

ponto  de  vista  econômico,  as  simulações  são  importantes  para  entender  os

impactos, custos e benefícios da implementação de um determinado projeto.

Desta forma, esta seção do trabalho possui como objetivo descrever um modelo

conceitual de simulação que será utilizado posteriormente para analisar:

 o aumento de eficiência dos processos no modelo proposto, em relação à

situação atual;

 o impacto em termos dos critérios de rastreabilidade, considerando a possível

ocorrência de falhas na leitura das etiquetas de RFID nas etapas da CS;

 a diminuição de falhas humanas nos processos, decorrentes de um sistema

automatizado de inserção e transmissão de informações entre os elos da CS;

 os possíveis custos de implementação para cada elo da CS;

 possíveis  modificações  que  possam  ser  realizadas  no  sistema  atual  de

rastreabilidade  interna  dos  elos  da  cadeia  que  permitam  melhorar  seus

resultados.

Um trabalho desenvolvido por Lee, Cheng e Leung (2004) utilizou um modelo de

simulação para entender como a tecnologia de RFID pode impactar no desempenho

de  uma CS genérica,  considerando  as  interações  entre  o  fabricante,  o  CD e  o

varejista. Os principais pontos avaliados por esses autores foram: as informações do

estoque (a precisão na definição da quantidade de produto em estoque, os erros na

inserção de produtos, a perda de produto e estimativas de roubos), a política de

reabastecimento de gôndolas (vendas perdidas e como deve ser realizado o seu

reabastecimento) e a visibilidade do estoque entre os elos da CS. 

Estes autores observaram que o uso da tecnologia de RFID permitiu uma melhor

política  de  reabastecimento  de  gôndolas  e  de  manutenção  do  estoque,  criando

oportunidades para diminuir o estoque de segurança e aumentar o nível de serviço.

Uma lógica semelhante à utilizada por Kvarnstrom e Bergquist (2012) na elaboração

de  um  modelo  de  simulação  para  o  fluxo  de  minério  de  ferro  no  processo  de

peletização foi utilizado para desenhar o modelo de simulação proposto. 
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Primeiramente,  deve-se identificar  e  mapear  os  processos que serão realizados,

dando especial atenção a mudanças de estado do produto (o que ocorre nas Etapas

2 e  5 do modelo proposto).  Em seguida,  o  modelo  é montado,  com o desenho

destes processos, identificando quais variáveis serão analisadas. Na etapa seguinte,

dados relacionados a estas variáveis são coletados. Em seguida, deve-se rodar o

modelo, e discutir  seus resultados com agentes importantes da cadeia, para que

estes contribuam para refiná-lo. As etapas de coleta de dados, simulação da CS e

interação com os agentes da CS serão realizadas em trabalhos futuros.

Conforme  justificado  no  Capítulo  3,  utilizou-se  o  SIMUL8  pois  este  atendia  aos

requisitos necessários para a elaboração do modelo, porém com menores requisitos

técnicos de hardware. Brailsford et al. (2006) utilizaram este software para elaborar

um modelo de simulação em grande escala para o serviço nacional de sangue do

Reino  Unido  (NBS,  do  inglês  National  Blood  Service),  uma  instituição  que  é

encarregada  de  coletar  o  sangue  de  voluntários,  processá-lo,  e  distribuí-lo  aos

hospitais,  sob demanda estocástica.  Esta  organização  conta  com 15 centros  de

processamento de sangue, e atende a 316 hospitais, tornando tanto a modelagem

quanto a simulação tarefas complexas. Visando reduzir o tempo de simulação, os

autores propõem o uso de computação distribuída. 

Em trabalhos futuros, o uso desta técnica poderá permitir a simulação da CS em um

menor tempo, fornecendo as informações necessárias aos tomadores de decisão

em cada elo da cadeia em tempo hábil para que medidas sejam tomadas para evitar

a ocorrência de problemas de rastreabilidade.

Em um primeiro momento,  foi  realizado um levantamento  de todos os  possíveis

caminhos do produto na CS, considerando as mudanças relacionadas ao uso de

diferentes  modais  de  transporte.  No  caso  do  açúcar,  estes  dizem  respeito  aos

modais rodoviário e ferroviário, tanto na saída da usina produtora de açúcar bruto

(Etapa 2), quanto na saída do terminal portuário no país de destino rumo à indústria

de refino (Etapa 4). Estes possíveis caminhos se encontram ilustrados na Figura 23. 
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Figura 23. Todos os possíveis caminhos percorridos na CS do açúcar bruto brasileiro visando

exportação.

Fonte: elaborado pelo autor.

A rota  mais  comum  percorrida  pelo  produto  envolve  o  uso  somente  de  modal

rodoviário  nas  saídas  da  indústria  e  do  terminal  portuário  de  destino,  como  foi

observado no levantamento realizado nos itens anteriores deste trabalho. Porém,

como o transporte ferroviário de açúcar vem aumentando ao longo dos últimos anos

(KAWANO et al., 2013), é importante considerar o impacto do uso deste modal no

modelo de simulação proposto. Os principais impactos do uso deste modal dizem

respeito  aos  processos  do  armazenamento  e  escoamento  de  açúcar  bruto  pela

indústria  e  pelo  terminal  portuário  de  destino,  e  à  recepção do açúcar  bruto  no

terminal portuário de origem e na indústria de refino do açúcar.

Os principais pressupostos utilizados para a elaboração do modelo conceitual de

simulação proposto foram:

1. O produto deve ser acompanhado por toda a CS. Do contrário, não é possível

atingir o nível de rastreabilidade desejado.

2. Os elos da cadeia serão tratados como módulos do modelo, cada um com

suas  próprias  variáveis.  Desta  forma,  torna-se  mais  fácil  a  execução  do

modelo  em  múltiplas  máquinas  ao  mesmo  tempo,  diminuindo

significativamente o tempo desta tarefa.
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3. Os elos de produção de cana-de-açúcar e de consumo final do produto não

serão considerados, por estarem fora do escopo de atuação preventiva por

parte dos elos da cadeia no caso da ocorrência de problemas de qualidade.

4. Será realizada a adição de uma etapa extra, a Etapa 6, relacionado ao uso de

um CD no escoamento do produto. Esta precisa ser considerada no modelo

de simulação para estimar de forma correta os custos de implementação das

tecnologias e o os tempos da CS.

5. A nomenclatura utilizada nos módulos do modelo seguirá a nomenclatura das

etapas  utilizadas  no  modelo  de  rastreabilidade  proposto  neste  trabalho

(Figura 21 do item 4.3). Porém, devido ao fato de que modais alternativos

podem ser utilizados no escoamento do produto nas Etapas 2 e 4, etapas

adicionais serão adicionadas ao modelo, considerando a movimentação do

produto por estes modais.

6. Somente aspectos econômicos serão considerados na primeira versão deste

modelo. Após a sua validação por parte dos agentes da cadeia, poderão ser

incorporadas variáveis de aspecto ambiental (como emissão de poluentes e

consumo de combustível)  e social  (qualidade dos diferentes ambientes de

trabalho).

A Figura  24 ilustra as etapas do modelo conceitual de simulação elaborado e sua

interligação. Ao contrário do modelo de rastreabilidade desenvolvido neste trabalho,

o  modelo  de simulação terá  diferenças consideráveis  para  os  diferentes  granéis

sólidos agrícolas para as etapas de 1 a 6. Dentre estas, pode-se citar: o tipo de

armazém utilizado; a utilização de armazéns na unidade produtiva; a utilização de

diversos tipos de armazéns; a forma como o produto é armazenado na indústria de

processamento; a necessidade de segregação dos lotes de insumos e de produtos

finais; e a possibilidade do uso de outros tipos de modais, como o hidroviário. 

As Etapas 6, 7 e 8 são semelhantes para as CS dos granéis sólidos agrícolas, pois a

maioria  dos produtos irá  passar  por  processos de empacotamento e paletização

antes de seguirem ao CD, de onde serão transportados para os varejistas.

Este modelo possui onze etapas, devido à possibilidade de uso do modal ferroviário

no escoamento de produto das Etapas 2 e 4. É importante citar que, no caso de uso

de modal ferroviário para o transporte da indústria ao terminal portuário de origem, é
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necessária  uma  etapa  adicional  de  transporte  e  outra  de  armazenamento,  que

ocorrerá  em um terminal  de  transbordo rodoferroviário.  No caso de granéis  que

utilizam o modal hidroviário para seu escoamento em direção aos portos, pode ser

necessário um ponto adicional de transbordo entre a hidrovia e a rodovia ou ferrovia

ao fim do trecho hidroviário, pois parte das hidrovias não atinge a zona portuária.

Figura 24. Modelo conceitual de simulação para a CS do açúcar bruto brasileiro visando exportação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Após a pesquisa de campo descrita no item 4.2, e baseando-se em modelos de

simulação publicados na literatura  (VAN DE VORST et  al.,  2000;  LEE;  CHENG;

LEUNG, 2004; HINDLE; DUFFIN, 2006; BRAILSFORD et al., 2006; SARAC; ABSI;

DAUZERE-PERES,  2008;  THAKUR;  WANG;  HURBURGH,  2009),  foram

identificados sete componentes a serem considerados em cada uma das etapas

ilustradas na Figura 24:

1. Logística de entrada de insumos: diz respeito aos processos de recebimento

e descarregamento dos insumos. Foram considerados somente os principais

insumos utilizados em cada etapa, visando simplificar o modelo.

2. Movimentação interna de insumos: movimentação dos insumos em direção

ao local de armazenamento ou ao seu processamento. Nas etapas nas quais

não  ocorre  processamento  (2F,  3R,  3F,  4  e  6),  este  módulo  não  será

considerado,  sendo  utilizado  apenas  o  componente  5,  de  movimentação

interna do produto final.
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3. Armazenamento  de  insumos: armazenamento  dos  insumos  na  etapa  em

questão. Nas etapas nas quais não ocorre processamento (2F, 3R, 3F, 4 e 6),

este  componente  não  será  considerado,  sendo  utilizado  apenas  o

componente 6, de armazenamento do produto final.

4. Processamento: diz respeito à transformação física do produto ou da forma

como este é acondicionado.

5. Movimentação interna do produto final: movimentação do produto final  em

direção ao local de armazenamento ou ao seu escoamento para a próxima

etapa do modelo.

6. Armazenamento do produto final: armazenamento do produto final na etapa

em questão.

7. Logística de saída do produto final: diz  respeito  aos processos envolvidos

com o  escoamento  do  produto  final.  Foi  considerado  somente  o  principal

produto final de cada etapa, visando simplificar o modelo.

Nos próximos subitens, será realizada uma descrição de cada uma das etapas e dos

módulos  que  as  compõem,  em  conjunto  com  as  principais  variáveis  a  serem

inseridas no modelo para a simulação dos cenários propostos. Optou-se por fazer

uma descrição etapa a etapa em itens separados e encerrá-la com um resumo geral

para facilitar o entendimento e a replicação do modelo.

4.4.1 ETAPA 1 – UNIDADE PRODUTIVA

A primeira etapa da CS, que ocorre na unidade produtiva e diz respeito à produção

da cana-de-açúcar, não será abordada no modelo conceitual de simulação proposto

devido às seguintes razões:

 Existe uma grande gama de critérios que deve ser avaliada para otimizar a

produção agrícola, sendo que estas exigem modelos de simulação próprios.

 Como  existe  uma  base  histórica  consistente  de  quantidade  de  produto

recebido nas usinas sucroalcooleiras ao longo das safras, é possível estimar

a  quantidade de cana-de-açúcar  que será  recebida  na  Etapa 2  caso não

sejam realizadas simulações da produção resultante da Etapa 1.
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 Existe na literatura uma quantidade significativa de modelos de otimização e

de  simulação  desta  etapa  que  podem  ser  considerados  para  gerar  os

resultados que serão utilizados no modelo conceitual proposto neste trabalho.

Piewthongngam,  Pathumnakul  e  Setthanan  (2009)  elaboraram  um  modelo  de

otimização  para  modelar  a  produção  de  cana-de-açúcar  na  Tailândia.  Isto  é

extremamente  importante  neste  país,  pois  a  CS  do  açúcar  não  se  encontra

verticalizada como no Brasil. Este modelo sequencia as áreas e cultivares a serem

plantados, e pode ser adaptado para ser utilizado na Etapa 1 desta CS, fornecendo

como resultado a quantidade de cana-de-açúcar que será entregue à indústria a

cada semana.

Le Gal et al. (2008) também elaboraram um modelo matemático de otimização para

a produção de cana-de-açúcar, porém com um foco distinto: maximizar a quantidade

de  açúcar  recuperável  ao  nível  da  indústria  sucroalcooleira.  Este  modelo  irá

escalonar a colheita das diferentes áreas considerando o período de maturação das

plantas nos diferentes talhões, e a quantidade estimada de açúcar recuperável das

unidades produtivas. Este modelo possui dois módulos: um relacionado à produção

agrícola  em  si,  considerando  a  etapa  de  CCT,  e  o  outro  relacionado  ao

processamento na indústria.
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4.4.2 ETAPA 2 – INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR BRUTO

A segunda etapa da CS estudada diz respeito à produção do açúcar bruto a partir da

cana-de-açúcar, e ocorre na indústria sucroalcooleira, como descrito anteriormente.

A Figura 25 ilustra as sete atividades que compõem esta etapa e as grandezas a

serem medidas no modelo.

Figura 25. Esquema do modelo de simulação da Etapa 2.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.3 ETAPA 2F – TRANSBORDO FERROVIÁRIO

A etapa denominada 2F diz respeito ao uso de transbordo ferroviário no escoamento

do açúcar bruto da indústria ao terminal portuário de origem. A Figura 26 ilustra as

sete atividades que compõem esta etapa e as grandezas a serem mensuradas no

modelo.

Figura 26. Esquema do modelo de simulação da Etapa 2F.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.4 ETAPA 3R – TERMINAL PORTUÁRIO DE ORIGEM VIA RODOVIA

A Etapa 3R diz respeito às atividades que ocorrem no terminal portuário de origem,

com o açúcar bruto sendo transportado até ele via modal rodoviário. Esta etapa é

finalizada com o produto sendo carregado nos porões dos navios graneleiros.  A

Figura  27 ilustra  as sete  atividades que compõem esta etapa e as grandezas a

serem mensuradas no modelo.

Figura 27. Esquema do modelo de simulação da Etapa 3R.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.5 ETAPA 3F – TERMINAL PORTUÁRIO DE ORIGEM VIA FERROVIA

A Etapa 3F diz respeito às atividades que ocorrem no terminal portuário de origem,

com o açúcar bruto sendo transportado até ele via modal  ferroviário.  Esta etapa

conta com um volume significativamente menor que a Etapa 3R, e é finalizada com

o produto sendo carregado nos porões dos navios graneleiros. A Figura 28 ilustra as

sete atividades que compõem esta etapa e as grandezas a serem mensuradas no

modelo.

Figura 28. Esquema do modelo de simulação da Etapa 3F.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.6 ETAPA 4 – TERMINAL PORTUÁRIO DE DESTINO

A Etapa 4  é  relacionada  às  atividades que  ocorrem na  chegada do  produto  no

terminal portuário no país de destino. Esta se finaliza com o escoamento do produto

à indústria refinadora através de dois modais: rodoviário ou ferroviário. A Figura 29

ilustra as atividades que compõem esta etapa e as grandezas a serem mensuradas

no modelo.

Figura 29. Esquema do modelo de simulação da Etapa 4.

 

Fonte: elaborado pelo autor.  



112

4.4.7 ETAPA 5R – INDÚSTRIA DE REFINO DO AÇÚCAR VIA RODOVIA

A Etapa 5R diz respeito às atividades que ocorrem na indústria de refino do açúcar,

com o  açúcar  bruto  sendo  transportado  até  esta  via  modal  rodoviário.  Nesta,  o

produto será refinado e empacotado, e seguirá para o processo de distribuição. Esta

etapa  se  finaliza  com  o  produto  sendo  escoado  para  os  CDs  utilizando-se

caminhões terceirizados. A Figura  30 ilustra as sete atividades que compõem esta

etapa e as grandezas a serem mensuradas no modelo.

Figura 30. Esquema do modelo de simulação da Etapa 5R.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.8 ETAPA 5F – INDÚSTRIA DE REFINO VIA FERROVIA

A Etapa 5F diz respeito às atividades que ocorrem na indústria de refino do açúcar,

com o açúcar  bruto  sendo  transportado até  esta  via  modal  ferroviário.  Nesta,  o

produto será refinado e empacotado, e seguirá para o processo de distribuição. Esta

etapa se finaliza com o produto sendo escoado em pallets, utilizando-se caminhões

terceirizados. A Figura  31 ilustra as sete atividades que compõem esta etapa e as

grandezas a serem mensuradas no modelo.

Figura 31. Esquema do modelo de simulação da Etapa 5F.

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.4.9 ETAPA 6 – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Etapa 6 é relacionada às atividades que ocorrem no CD. Esta etapa se finaliza

com o produto sendo escoado via modal rodoviário aos atacadistas e varejistas. A

Figura  32 ilustra  as sete  atividades que compõem esta etapa e as grandezas a

serem mensuradas no modelo.

Figura 32. Esquema do modelo de simulação da Etapa 6. 

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.10 ETAPA 7 – VAREJISTA

A Etapa 7 é relacionada às atividades que ocorrem na unidade do varejista. Esta

etapa se finaliza com a compra do produto pelo consumidor final. A Figura 33 ilustra

as sete atividades que compõem esta etapa e as grandezas a serem mensuradas no

modelo.

Figura 33. Esquema do modelo de simulação da Etapa 7.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.4.11 ETAPA 8 – CONSUMIDOR FINAL

A Etapa 8 diz respeito à aquisição da embalagem de açúcar pelo consumidor final

nos supermercados e,  assim como a Etapa 1,  não será  um módulo  do modelo

conceitual de simulação proposto neste trabalho, pelas seguintes razões:

 o consumidor final não deverá influenciar na quantidade de falhas humanas

que podem ocorrer, ou nos custos de produção e distribuição;

 o consumidor final não irá realizar leituras de tags, e também não irá inserir

informações no software na web;

 a capacidade de resolução de problemas devido a sistemas de aviso prévio

pelas empresas da CS não é possível nesta etapa. A única opção por parte

dos agentes da cadeia no caso da ocorrência de problemas de qualidade e/ou

rastreabilidade detectados neste elo é realizar o recall dos produtos.

4.4.12 ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO

As principais variáveis dependentes a serem analisadas no modelo de simulação

proposto dizem respeito a: custos da etapa em questão e custo total do sistema;

tempos da etapa em questão e tempo total do sistema; e frequência de erros de

leitura do RFID e erros humanos na etapa em questão e quantidade total de erros do

sistema.  As  principais  variáveis  independentes  a  serem  consideradas  são

relacionadas a cada etapa e estão contidas nas Figuras de 25 a 33.

Em trabalhos  futuros,  serão  estimados  os  valores  médios,  desvios  padrão  e  as

distribuições  numéricas  a  serem  aplicados  nas  variáveis  independentes.  Estas

estimativas serão construídas com base na literatura e em informações coletadas

em campo nos elos da CS em questão. Três cenários serão utilizados para estimar

os custos e benefícios da implementação do sistema de rastreabilidade proposto:

1. Situação atual,  considerando um sistema de rastreabilidade com o uso de

planilhas eletrônicas e códigos de barras;

2. Implementação  do  modelo  de  rastreabilidade  proposto,  considerando  a

aplicação de ambas as tecnologias de RFID e RSSF;
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3. Implementação do modelo de rastreabilidade proposto, porém sem o uso da

tecnologia de RSSF.

Devido  às  simplificações  e  pressupostos  adotados,  acredita-se  que  uma  versão

piloto do modelo pode ser simulada utilizando-se um dos pacotes comerciais  de

simulação, como: Arena, ProModel ou SIMUL8. Como citado anteriormente, dentre

os  principais  problemas  no  caso  na  elaboração  de  modelos  simulação  de  CS,

podem-se citar: a grande quantidade de entidades e fluxos gerados; a necessidade

de uma correta identificação das interações que ocorrem entre os elos da cadeia; e

como esta cadeia pode ser simplificada para evitar o excesso de complexidade no

modelo,  porém  sem  perder  as  características  importantes  para  o  objetivo  em

questão, que no caso é simular diferentes cenários de rastreabilidade do produto.

Acredita-se que o uso de computação distribuída forneça a melhor relação custo /

benefício para realizar esta simulação, por permitir a obtenção de resultados em um

menor tempo, auxiliando na tomada de decisões.

Caso a CS queira incorporar a Etapa 1 ao modelo, é necessário considerar que já

foram desenvolvidos modelos de simulação voltados à parte agrícola que visam:

estimar o volume de produção por talhão;  elaborar um sequenciamento da colheita

nos diferentes talhões; alocar os recursos envolvidos na etapa de CCT; e auxiliar no

escalonamento de caminhões para o transporte da cana-de-açúcar para a indústria

sucroalcooleira,  considerando  os  diferentes  talhões  dentro  de  uma  unidade

produtiva, e as diferentes unidades produtivas que suprem a unidade industrial.

Um  modelo  semelhante  ao  desenvolvido  por  Thakur,  Wang  e  Hurburgh  (2010),

citado anteriormente, que visa minimizar os riscos de contaminação de grãos em um

elevador de grãos, pode ser aplicado aos pontos de agregação e segregação de

produto na CS do açúcar, como os terminais portuários de origem e de destino, e

pontos de armazenagem intermediários entre as Etapas 2 e 5.

No caso das Etapas 3 e 4, um modelo semelhante ao desenvolvido por Bilgen e

Ozkarahan (2007)  pode ser  utilizado.  Este  busca otimizar  os  custos  de mistura,

carregamento,  transporte  e  estoques  do  transporte  marítimo  de  granéis  sólidos

agrícolas.  Este  modelo também considera  o escalonamento dos navios a serem

utilizados no transporte, em um horizonte de tempo de três meses.
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É importante ressaltar que o modelo proposto também pode ser adaptado para ser

aplicado  na  CS  do  açúcar  voltada  ao  mercado  interno,  um  mercado  que  vem

crescendo nos últimos anos e, com a instalação de indústrias de alimentos no país,

tende  a  aumentar.  Neste  caso,  serão  analisados  os  principais  fatores  do

funcionamento do mercado doméstico que implicariam em mudanças no sistema

proposto, e etapas não relevantes seriam retiradas.

Porém, deve-se ter em mente que, para que o modelo resulte em informações úteis

aos elos da cadeia, é necessário que estes forneçam dados reais. Visando evitar

conflitos de interesse, deve-se considerar o uso de uma entidade não pertencente à

CS para a coleta dos dados, a construção do modelo, a realização da simulação

propriamente dita,  e a fiscalização de sua implementação.  Em etapas iniciais de

implementação deste modelo, o uso de um terceiro sem conflitos de interesse torna-

se essencial para aumentar o sucesso deste esforço de melhoria de rastreabilidade.

4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS

Na  seção  4.1,  foi  realizada  a  revisão  de  literatura  dos  temas:  logística  e

gerenciamento de CS, rastreabilidade de granéis agrícolas e uso de RFID e RSSF

em CS. Pode-se observar que os trabalhos de rastreabilidade e, em específico, o

trabalho proposto, se enquadram na categoria de Supply Chain Risk Management, e

visam lidar com as incertezas nos diferentes elos da CS. Observou-se também que

a  rastreabilidade  de  granéis  agrícolas  e,  notadamente,  do  açúcar,  possuem

problemas  no  acompanhamento  dos  lotes  de  produção,  devido  às  etapas  de

agregação  e  segregação  de  produtos,  que  ocorrem  principalmente  durante  as

etapas de transporte e armazenamento.  Com relação às  tecnologias  de RFID e

RSSF, foi observado que existe uma quantidade crescente de trabalhos de pesquisa

sendo realizados com produtos transportados utilizando contêineres, porém pouca

atenção vem sendo dada às CS de granéis sólidos agrícolas.

Na seção 4.2, foi realizado um levantamento de informações para entender melhor

as CS dos granéis sólidos agrícolas voltadas à exportação, focando no açúcar, e o

exemplo do vinho, que já possui um modelo de rastreabilidade bem estabelecido.

Foram levantadas informações primárias de duas instituições de pesquisa, Embrapa
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Uva e  Vinho e  ESALQ-LOG.  Um levantamento  de dados de fontes  secundárias

também foi realizado para caracterizar a CS do açúcar na UE e em Portugal.

Observou-se que existem conceitos  da CS do vinho que podem ser  adaptados,

como: a modelagem considerando tanto a rastreabilidade interna quanto entre os

agentes da CS; a importância de se conhecer  aspectos operacionais da CS em

questão para desenhar uma solução de rastreabilidade; o impacto da existência de

diferentes  softwares de  gestão  nas  diferentes  empresas  da  CS;  e  como  as

tecnologias de RFID e RSSF poderiam ser utilizadas para monitorar o produto.

Com relação às CS de granéis sólidos agrícolas, observou-se: a importância das

verificações de qualidade do produto ao longo da CS; a importância do papel das

traders e  a  verticalização das CS;  e  o  papel  tanto  da  armazenagem quanto  do

transporte para o escoamento destes produtos. No que diz respeito à CS do açúcar

na  UE  e  em  Portugal,  os  principais  pontos  levantados  dizem  respeito  à:

caracterização da CS e identificação das principais empresas atuantes nesta e a

identificação das etapas de refino do açúcar.

Na seção 4.3, foi apresentada a proposta do modelo de rastreabilidade para as CS

de granéis sólidos agrícolas, focando no açúcar bruto. Esta conta com sete etapas, e

engloba deste a produção de matéria-prima na unidade produtiva até o consumo do

produto pelo consumidor final.  O uso de etiquetas RFID nos caminhões, vagões,

pallets e caixas de produto final e de portais com leitores RFID nos pontos de parada

irão  permitir  o  acompanhamento  do  produto  ao  longo  da  CS,  reduzindo  os

problemas  de  rastreabilidade  identificados  no  item 4.1.2.  A tecnologia  de  RSSF

permitiria identificar mais facilmente a possibilidade de ocorrência de problemas de

qualidade e, no caso específico do açúcar, a ocorrência de empedramento, um fator

que diminui a eficiência operacional na movimentação do produto. Uma análise em

profundidade do modelo proposto foi realizada neste item.

Na seção 4.4, elaborou-se um modelo conceitual que será utilizado em trabalhos

futuros  para  analisar  os  seguintes  aspectos  relacionados  à  implementação  do

modelo de rastreabilidade proposto: aumento de eficiência nos diferentes elos da

CS;  impacto  em critérios  de  rastreabilidade;  diminuição  na  ocorrência  de  falhas

humanas;  custos  de  implementação  para  cada  elo  da  CS;  e  identificação  de

modificações a serem realizadas no sistema de rastreabilidade interna dos elos da

CS.  Foram descritos  os  principais  pressupostos  adotados,  as  variáveis  a  serem
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observadas,  e  três  cenários  identificados  como  os  mais  relevantes  a  serem

simulados.

No próximo capítulo, será realizada uma discussão sobre o impacto dos resultados

obtidos e de sugestões de modificações a serem realizadas para adaptar o modelo

proposto para outras CS de granéis sólidos agrícolas.
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5 DISCUSSÃO

Este  capítulo  é  voltado  a  uma discussão dos  resultados do  trabalho e  de suas

possíveis implicações. Ele se encontra dividido nos seguintes itens: 5.1, contendo

uma comparação entre o modelo proposto e o modelo atual  das CS de granéis

sólidos agrícolas de forma geral e do açúcar bruto voltado a exportação; 5.2, no qual

são discutidas as principais dificuldades que se espera encontrar na implementação

do modelo proposto, com base na literatura; 5.3, no qual é analisado brevemente o

impacto  de  fatores  reguladores  na  adoção  do  modelo  proposto,  com  algumas

sugestões de formas pelas quais o Governo poderia incentivar a implementação de

sistemas de rastreabilidade nas CS de granéis sólidos agrícolas; 5.4, contendo uma

discussão dos principais critérios identificados para a aplicação do modelo proposto

em outras CS; e 5.5, contendo as considerações finais deste capítulo.

5.1 O MODELO PROPOSTO E A SITUAÇÃO ATUAL

Os principais critérios de avaliação do sistema proposto, a serem analisados neste

item,  são:  minimização  dos  problemas  de  rastreabilidade  atuais;  critérios  de

avaliação do modelo; e atendimento a requisitos legais. Estes serão explorados em

maior detalhe nos subitens a seguir.

5.1.1  MINIMIZAÇÃO  DOS  PROBLEMAS  DE  RASTREABILIDADE
IDENTIFICADOS

O primeiro critério de avaliação do modelo proposto é relacionado à minimização da

ocorrência das falhas de rastreabilidade identificadas no item 4.1.2: contaminação

de produtos; mistura de produtos com características distintas; roubo de produtos;

dificuldade  na  determinação  de  um  lote  no  caso  de  necessidade  de  recall de

produtos;  ausência  de  coordenação  entre  os  agentes  da  cadeia;  e  falta  de

identificação do produto com base no lote de produção do açúcar bruto.

Acredita-se que o modelo proposto permita de forma satisfatória a resolução destes

problemas, caso seja implementado corretamente. A ausência de coordenação entre

os agentes da cadeia, a falta de identificação com base no lote de produção, e a

dificuldade  na  determinação  de  um  lote  no  caso  de  necessidade  de  recall  de
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produtos são problemas que serão prontamente resolvidos com a implementação do

sistema. No caso de ocorrência de uma contaminação, este permitirá localizar mais

rapidamente sua origem e possíveis lotes de produtos finais contaminados.

O uso da tecnologia de RFID na CS de granéis sólidos agrícolas, com etiquetas

aplicadas nos caminhões e vagões nas etapas em que o produto é movimentado em

forma  de  granel,  e  nas  caixas  e  pallets nas  etapas  em  que  este  se  encontra

embalado (produto final) permitiria, como descrito no Capítulo 2:

 Melhor identificação de lotes de matéria-prima e de produto final, diminuindo a

complexidade no caso de necessidade de  recall dos produtos. Isto se torna

particularmente importante no caso de produtos que são compostos por uma

grande  quantidade  de  matérias-primas  oriundas  de  CS  de  produtos

agroindustriais, como pizzas, bolos, e outros alimentos industrializados.

 Redução  da  ocorrência  de  misturas  de  lotes  que  deveriam  ser  mantidos

separados, como é o caso de soja transgênica e soja convencional.

 A possibilidade de se acompanhar o produto em tempo real, diminuindo os

problemas de roubo e desvio de carga, sem a necessidade de inserção de

rastreadores dentro da carga.  Isto também poderia auxiliar na identificação

de oportunidades para reduzir o tempo de transporte do produto, comparando

rotas  e  modais.  As  informações  coletadas  poderiam  ser  utilizadas  em

modelos matemáticos de otimização do transporte do produto.

 Maior transparência na CS, sem que os agentes precisem mudar os sistemas

de informação que utilizam atualmente. Isto é possível pois o modelo utiliza

softwares que permitem a interoperabilidade entre os sistemas atuais.

 A possibilidade de identificar os pontos nos quais ocorre excesso de estoques

na CS, permitindo reduzir o efeito do bullwhip effect. Porém, mesmo com um

sistema altamente transparente, ainda não será possível eliminar este efeito,

pois certas informações consideradas estratégicas pelas empresas ajudam a

amplificar este efeito, e não se espera que estas sejam divulgadas.

 Possíveis  reduções  em tempos  de  recebimento,  movimentação  interna de

produtos e expedição, além de reduções em custos de mão de obra.
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 Fornecimento  de  informações  que  podem  auxiliar  no  redesenho  e  na

coordenação da CS, visando diminuir o custo e o tempo total no atendimento

aos consumidores, porém sem perda de nível de serviço. Estas atividades só

são possíveis, segundo Van der Vorst, Silva e Trienekens (2007), se houver

conectividade e transparência de informações entre os elos da CS.

 Construir  a  infraestrutura  necessária  para  possíveis  exigências  de

rastreabilidade de identificação de lotes específicos de matéria-prima, origem

destes e descrição de processos, como já ocorre com carne bovina e frutas.

 Possibilidade de redução de vendas perdidas nos varejistas,  devido a um

melhor controle de seus inventários e maior previsibilidade na demanda.

Porém, para que isto seja possível, é necessário, além da transparência na CS, que

as seguintes informações sejam coletadas e transmitidas ao software na web:

 número de identificação do agente em questão e dos processos pelos quais o

produto passou, utilizando números de identificação específicos;

 número de identificação único dos lotes de produção de açúcar bruto, que

serão interligados no sistema web com os lotes de produtos finais, através do

fluxo de produto no sistema, como descrito no Capítulo 4;

 datas de recebimento e expedição dos produtos para cada um dos agentes;

 no caso de CS de produtos perecíveis, data de validade do produto;

 limites para as variáveis ambientais monitoradas pela RSSF;

 no caso de produtos que precisarão passar por uma etapa de secagem antes

de serem exportados (soja, milho, trigo), a quantidade de umidade nos grãos

e a T durante a colheita.

Um  dos  benefícios  para  a  CS  de  produtos  agroindustriais  é  que  um  melhor

acompanhamento do produto permitiria um melhor planejamento, não incorrendo na

necessidade de adoção de estratégias de segregação espacial que, como citadas

por Cóleno (2007), são consideravelmente mais caras do que segregação temporal. 

Seguindo as pesquisas de Thakur (2010) e TraceFood (2007),  acredita-se que a

extensão  Extensible Markup Language (também conhecida por XML) é a melhor

estrutura de arquivos para a troca de informações dos produtos. Estes são de fácil
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leitura, contendo as informações de rastreabilidade de uma forma padronizada e

hierarquizada, facilitando a sua implementação e os aspectos de interoperabilidade.

O modelo proposto também possui como vantagem a função de emitir alertas caso

limites  pré-estabelecidos  para  as  variáveis  ambientais  sendo  monitoradas  pela

RSSF  sejam  ultrapassados.  Na  maior  parte  dos  casos,  isto  ocorre  devido  a

imprevistos que levam a aumento ou redução, de forma rápida, da T ou da UR. Esta

função deve ser utilizada para detectar quando um produto está próximo de perder

qualidade,  permitindo  que  o  agente  responsável  pela  carga  no  momento  possa

tomar  medidas  para  evitar  a  perda  do  produto,  como:  mudanças  nas  rotas  de

entrega e reprocessamento, dentre outras.

Com a diminuição nos custos  da tecnologia,  é  possível  que os  agentes  da CS,

notadamente após a etapa de produção do produto final, utilizem etiquetas em cada

uma das  embalagens  dos  produtos,  melhorando  a  transparência  da  cadeia  e  a

localização de produtos individuais. Por outro lado, além do custo adicional gerado

por  esta  solução,  também  se  acredita  que  haverá  uma  necessidade  de

investimentos  em  maiores  data  centers para  armazenar  os  dados  coletados,  e

melhores conexões para a transmissão das informações. Da mesma forma, no caso

de empresas que contratam serviços terceirizados para o armazenamento de dados,

deve-se esperar que as despesas relacionadas a estes serviços aumentem.

5.1.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MODELO

Segundo Gogliano Sobrinho (2008), um dos critérios essenciais para a avaliação do

modelo é a verificação de atendimento aos requisitos dos agentes da CS. Este é um

processo que demanda interações com estes agentes, para a coleta e análise de

informações  de  seus  procedimentos  operacionais,  que  não  pode  ser  conduzida

durante esta pesquisa devido à falta de dados de campo.

Desta forma, este subitem utilizará critérios e requisitos encontrados na literatura

para avaliar o impacto de decisões estratégicas, sejam estas relacionadas a adoção

de novas tecnologias ou ao redesenho da CS. Baseado no framework elaborado por

Lusine  et  al.  (2007)  para  avaliação  do  desempenho  de  CS,  sugere-se  o

acompanhamento dos seguintes indicadores antes, durante e após a implementação

do modelo de rastreabilidade:
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 custos de produção do açúcar bruto e do açúcar refinado;

 custos de distribuição do açúcar refinado;

 custos de armazenamento e transporte do açúcar bruto;

 tempos de produção dos açúcares bruto e refinado;

 tempo de entrega do açúcar refinado;

 quantidade de erros na expedição de produtos;

 quantidade de anomalias ocorridas;

 condições de transporte e armazenagem;

 nível de rastreabilidade (extensão, profundidade, precisão e acesso).

Van der Vorst (2006) cita que o risco de um recall em larga escala de produtos de

uma  CS  de  produtos  alimentícios  contém  tanto  os  fatores  clássicos  de  risco,

probabilidade  de  ocorrência  da  contaminação  e  impacto  de  uma  contaminação,

quanto dois fatores que podem ser influenciados por sua rastreabilidade: volume do

lote infectado e tempo de reação dos agentes da CS.  Desta forma, uma das formas

importantes de avaliação do modelo é simular o impacto destes fatores de risco na

situação atual e com a implementação do modelo. 

A inserção no modelo  de simulação proposto  das informações relacionadas aos

custos dos processos, à frequência de erros humanos e de leitura das etiquetas

RFID,  equações  de  perda  de  qualidade  do  produto  ao  longo  do  tempo,  e  das

informações a serem coletadas em cada elo da CS, e a simulação de ocorrências de

contaminações, permitiria avaliar estes fatores de risco.

5.1.3 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS

O modelo proposto atende às exigências atuais de rastreabilidade da UE e dos EUA,

citadas no Capítulo 2, pois permite:

 a identificação de todos os agentes da CS, e o monitoramento do produto

enquanto este se movimenta através de seus elos;
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 a identificação dos insumos utilizados nos processos de produção, tanto na

unidade produtiva quanto nas indústrias;

 a identificação dos clientes dos produtos;

 o  uso  de  um sistema de  gerenciamento  dos  fluxos  físicos  que  permite  o

acompanhamento de lotes tanto de matéria-prima quanto de produto final,

realizando a ligação entre os dois;

 o  uso  de  um  banco  de  dados  na  web que  permite  a  transmissão  de

informações em tempo real, em conjunto com o uso da tecnologia de RFID,

que permite a coleta de dados em tempo real e seu envio à web.

Como os requisitos de rastreabilidades no mercado interno não são tão exigentes

quanto os dos EUA e da UE, caso o modelo fosse aplicado também ao mercado

interno,  considerando  as  devidas  adaptações,  os  requisitos  legais  para

comercialização no mercado interno também seriam atendidos. Como descrito em

vários trabalhos na literatura, isto permitiria às empresas investir em marketing para

aumentar a percepção de valor de seus produtos, caso os consumidores estejam

dispostos a pagar mais por produtos rastreados.

5.2  PRINCIPAIS  DIFICULDADES  NA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  MODELO

PROPOSTO

Neste item serão abordadas as principais dificuldades na implementação do modelo

proposto, na opinião do pesquisador, com base na pesquisa realizada. No subitem

5.2.1,  serão  abordadas  as  dificuldades  na  CS  como  um  todo.  Em  seguida,  no

subitem  5.2.2,  serão  abordadas  as  dificuldades  para  elos  específicos  CS.  Esta

discussão se focará no caso específico da CS do açúcar bruto voltado a exportação.

Os  principais  aspectos  a  serem  avaliados  dizem  respeito  a:  aspectos  físicos,

aspectos informacionais, aspectos de gestão e aspectos de processos.

5.2.1 DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO RELACIONADAS A CS

A primeira  dificuldade  na  implementação  do  sistema  proposto  é  relacionada  à

estimativas de investimento necessários para cada um dos elos da CS. O modelo



127

conceitual de simulação proposto visa atender a esta demanda, e trabalhos futuros

envolvendo levantamento de dados em campo serão realizados.

Segundo Souza-Monteiro e Caswell (2004), um problema essencial a ser discutido

na  implementação  de  sistemas  de  rastreabilidade  é  como  serão  distribuídos  os

custos de implementação deste sistema, especialmente em casos como o estudado,

em que os custos de implementação da tecnologia são significativos. Estes autores

acreditam que, caso os benefícios obtidos pelas empresas não for suficiente para

pagar pelo sistema, o Governo deve desenvolver políticas que as auxiliem. O item

5.3 tratará desse assunto com maior profundidade.

Porém, além dos custos, é necessário definir como serão distribuídos os benefícios

da implementação do novo modelo.  Como descrito por Higgins et al. (2007), para

que soluções relacionadas à CS sejam adotadas nas CS de açúcar, é necessário

que todos os elos sejam beneficiados.  As empresas focais,  por possuírem maior

poder  de  mercado,  tem incentivos  para  manter  todos  os  benefícios  para  si.  No

entanto, o que tem sido observado nas CS de produtos manufaturados que seguem

as  práticas  de  lean  production é  o  fato  de  serem  necessários  incentivos  aos

fornecedores para que a CS funcione de forma eficiente em longo prazo.

Outra  dificuldade  na  implementação  é  relacionada  a  aspectos  técnicos,  que

envolvem basicamente  a  seleção dos  leitores  e  etiquetas  a  serem utilizados no

sistema de RFID, e a construção de portais e escolha de sensores para o sistema de

RSSF. Além disso,  é necessário  definir  qual  software será utilizado para coletar,

gerenciar e transmitir os dados obtidos pelos leitores e pelo  gateway da RSSF. A

definição  dos  aspectos  técnicos  deve  ser  realizada  para  cada  agente  da  CS,

visando, dentre outros fatores, interoperabilidade, o mínimo possível de mudanças

nas etapas atuais, a segurança dos dados, e a durabilidade dos equipamentos.

Uma dificuldade adicional  na implementação do modelo,  citada no Capítulo  4,  é

relacionada à necessidade de adoção do modelo de rastreabilidade proposto por

toda a CS, o que implica em não só convencer todos os agentes de seus benefícios,

como também wm demonstrar  a  importância de implementá-lo de forma correta,

realizando os processos relacionados a este de forma transparente.

Por último, existe uma dificuldade relacionada a aspectos gerenciais: é necessário o

apoio da gerência, especialmente dos altos executivos das empresas, para que este
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sistema possa ser implementado com sucesso. De forma geral, observa-se que, no

caso das CS de produtos alimentícios, sistemas de rastreabilidade costumam ser

implementados somente após a ocorrência de grandes contaminações (como nos

casos de BSE na carne bovina, melamina no leite, E. coli em hambúrgueres, dentre

outros), um fato que possui ligação com a percepção da importância do problema

por parte da gerência das empresas. Ademais, implementação de novas tecnologias

leva a modificações nos processos atuais , e o apoio da gerência é essencial para

que os funcionários se adaptem ao novo modelo.

5.2.2  DIFICULDADES  DE  IMPLEMENTAÇÃO  RELACIONADAS  A  ELOS
ESPECÍFICOS DA CS

Neste  item  serão  identificadas  algumas  das  principais  dificuldades  na

implementação do modelo de rastreabilidade proposto específicas para os elos da

CS estudada. Este item tem como objetivo auxiliar os agentes da CS a entenderem

parte das dificuldades de implementação do modelo proposto.

Com  relação  à  Etapa  1  (Unidade  Produtiva),  as  principais  dificuldades  na

implementação  são:  instalação  dos  sensores  nos  talhões;  modificação  dos

processos  de  gestão  da  unidade  para  que  esta  registre  as  informações  de

rastreabilidade necessárias  como processos e  produtos  aplicados;  e  a forma de

acesso à internet (que muitas vezes não está presente nas fazendas).

Na Etapa 2 (Indústria Sucroalcooleira), apesar de esta possuir acesso à Internet e

softwares de gestão, existe a necessidade de que estes sejam configurados para o

envio e o recebimento das informações de rastreabilidade necessárias. Além disso,

outras  dificuldades na implementação dizem respeito  a:  instalação dos sensores

(quantos  serão  instalados  e  sua  localização);  definição  de  como  os  portais  de

leitores RFID serão instalados; definição de como serão realizados os processos de

recebimento dos caminhões com cana-de-açúcar e da expedição dos caminhões

com açúcar bruto; colocação de etiquetas RFID nos caminhões; e implementação de

um sistema de envio de dados coletados pelos sensores para a web.

No  caso  de  uso  de  terminais  de  transbordo,  as  principais  dificuldades  são

relacionadas  a:  registro  de  entrada  e  saída  dos  lotes  de  açúcar  bruto;
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implementação de um modelo para estimar a distribuição dos lotes no armazém ou

silo; e estimativas das proporções dos lotes nos vagões após sua expedição.

Nas Etapas 3 (Terminal Portuário de Origem) e 4 (Terminal Portuário de Destino) as

principais  dificuldades  são:  estimativas  das proporções dos  lotes  nos porões do

navio;  instalação  de  portais  nos  terminais  portuários;  e  implementação  de  um

sistema de comunicação entre o navio e a web.

Na  Etapa  5  (Indústria  de  Refino),  dentre  as  dificuldades  na  implementação  do

modelo,  podem-se  citar:  necessidade  de  configuração  dos  softwares  para  o

recebimento  e  o  envio  de  informações;  instalação  dos  sensores;  instalação  dos

portais de leitores RFID; definição de como será realizada o processo de expedição

para que o produto seja lido antes de ser carregado no caminhão; definição de como

será realizado o acompanhamento do produto armazenado na unidade; colocação

de etiquetas RFID nos caminhões; e implementação de um sistema de envio de

dados coletados pelos sensores para a web.

No caso da Etapa 6 (Varejista), na qual o produto normalmente seguirá para um CD,

e deste para a unidade de varejo, as seguintes dificuldades podem ser encontradas:

instalação  de  sensores;  instalação  de  portais  com  leitores  RFID;  definição  dos

processos  de  movimentação,  para  que  os  pallets sejam  lidos  tanto  na  entrada

quanto na expedição de produto;  e  necessidade de configuração do sistema de

gestão para que permita o recebimento e envio das informações de rastreabilidade.

No caso das Etapas 5, 6 e 7, como citado nos Capítulos 2 e 4, um aumento da

transparência  com  relação  à  demanda  dos  consumidores,  do  tempo  de

movimentação  do  produto  ao  longo  da  CS  e  da  quantidade  de  produto  nos

inventários dos diferentes elos auxiliaria na diminuição da ocorrência do  bullwhip

effect, melhorando os resultados da CS como um todo.

No modelo proposto, a Etapa 7 (Consumidor Final) será somente um receptor de

informações.  Logo,  dentre  as  principais  dificuldades  na  adoção  do  sistema  de

rastreabilidade por  parte  dos consumidores,  encontram-se:  a  necessidade de se

educar  os  consumidores  sobre  a  importância  e  o  funcionamento  do  sistema;  a

garantia da privacidade dos consumidores; e a necessidade de implementação de

um  portal  na  web de  fácil  acesso  para  a  verificação  das  informações  de

rastreabilidade.
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5.3  IMPACTO  DE  FATORES  REGULADORES  NA  ADOÇÃO  DO  MODELO

PROPOSTO

Acredita-se, através da pesquisa realizada, que, apesar do fato de que o volume de

pesquisas relacionadas a sistemas logísticos da CS do açúcar vêm aumentando ao

longo  dos  anos,  ainda  poucas  pesquisas  são  relacionadas  à  rastreabilidade  do

produto. Grande parte do fomento à pesquisa é voltado às cadeias de produtos de

maior  valor  agregado,  que  no  caso  dos  produtos  agroindustriais  podem  ser

representados por  carnes e  frutas.  Desta forma,  acredita-se  que um dos papéis

importantes do Governo para melhorar os sistemas de rastreabilidade do produto

exportado  seja  investir  em  pesquisa  e  desenvolvimento  destes  modelos,

considerando as diferentes tecnologias que podem ser aplicadas.

O Governo já possui alguns exemplos de sucesso no desenvolvimento de modelos

para a rastreabilidade de produtos das CS de produtos agroindustriais, como é o

caso do SISBOV na CS da carne bovina, já citado anteriormente e da Produção

Integrada  de  Frutas  (PIF)  da  maçã  e  da  manga.  Estes  modelos  permitem uma

padronização das informações a serem trocadas entre os agentes da CS, além de

facilitar  o  seu  processamento  por  parte  do  Governo,  o  que  diminui  tempos

relacionados a desembargo aduaneiro, por exemplo.

Outro  ponto  importante  a  ser  considerado  na  implementação  de  modelos  de

rastreabilidade que não foi abordado neste trabalho, por não ser seu foco principal,

diz respeito aos custos do sistema: quais agentes da cadeia devem pagar por estes,

e como estes serão distribuídos. Dois pontos devem ser observados para que esta

discussão  possa  ser  realizada:  caso  a  rastreabilidade  completa  torne-se  uma

exigência por parte dos consumidores de granéis sólidos agrícolas, como já o é no

caso de frutas, vinho e carne bovina, as empresas que não atenderem às exigências

não poderão vender a determinados clientes. Esta perda de competitividade atinge a

empresa, a CS (pois seus fornecedores também perderão receita), e o país (dada a

importância dos granéis sólidos agrícolas para a balança comercial brasileira).

Desta  forma,  pode-se  observar  que,  caso  a  rastreabilidade  de  granéis  sólidos

agrícolas se torne uma obrigação por parte dos importadores, tanto o país quanto as

empresas da CS têm muito a perder. Acredita-se, então, que todos os agentes da
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cadeia devam contribuir para a implementação e manutenção de tal sistema, e que o

Governo deve apoiá-los nesta decisão.

Como no curto prazo acredita-se que a transparência entre os elos da CS deve levar

a  uma  diminuição  no  bullwhip  effect,  e  que  existe  a  possibilidade  de  ganhos

operacionais  advindos  do  uso  do  modelo  proposto,  é  possível  observar  que  as

empresas  teriam uma diminuição  em seus  custos,  que  poderia  ser  revertida  na

própria manutenção do sistema. Porém, até que o sistema esteja implementado, as

empresas não possuirão esta possibilidade de investimento.

Portanto,  respondendo  à  questão  de  como  os  custos  devem  ser  distribuídos,

argumenta-se que no curto prazo o Governo deva incentivar a adoção do modelo,

através de parcerias  com as empresas e/ou incentivos  fiscais.  A médio  e  longo

prazo,  as  empresas,  com  o  sistema  já  implementado,  deveriam  mantê-lo

funcionando com a receita gerada pela diminuição em seus custos operacionais.

Todavia, é importante que isto seja analisado em profundidade para cada CS.

Segundo Golan et al. (2004), políticas que resultem em punições para a ocorrência

de recalls, como multas, fechamento de fábricas, ou que aumentem a probabilidade

de  identificação  de  produtos  contaminados  também  produzem  incentivos  para

melhorar os sistemas de rastreabilidade das CS de alimentos. Estas políticas podem

ser  utilizadas quando  os  atributos  de  credibilidade ou  de confiança  geram valor

negativo à empresa, como por exemplo aumentar a possibilidade de detecção de

algum erro em seus processos de produção.

Golan  et  al.  (2004)  citam  que  as  melhores  formas  para  se  implementar  a

rastreabilidade em CS de produtos alimentícios parecem ser através de incentivos

provenientes do Governo para o desenvolvimento, implementação e gestão destes

sistemas. Estes autores citam que sistemas impostos pelo Governo não obtiveram

resultados tão bons quanto a utilização desta estratégia.

Uma alternativa para incentivar a implementação de sistemas de rastreabilidade em

CS de alimentos, segundo Golan et al. (2004), é realizar ensaios de  recalls, uma

forma de checar se o sistema poderia retirar um produto contaminado do mercado

dentro dos limites de tempo estabelecidos.

Como citado por  Wognum et  al  (2011),  as  legislações governamentais  deveriam

mudar seu foco de exigência de aderência a programas de rastreabilidade, para a
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criação de sistemas de incentivo e de cooperação entre os elos da CS. Por exemplo,

no caso dos EUA, Golan et al. (2004) citam que as empresas possuem uma maior

motivação  na  adoção  de  sistemas  de  rastreabilidade  devido  a  incentivos

econômicos, como a redução de estoques, aumento de vendas do produto, acesso a

novos  mercados  (ou  evitar  a  perda  de  mercados)  e  aumento  de  controle  de

qualidade. A legislação governamental tende a ser menos efetiva naquele país para

a implementação de sistemas de rastreabilidade.

No caso do Brasil, uma das CS de produtos agroindustriais mais avançadas com

relação à rastreabilidade é a da carne bovina. De acordo com Souza Filho, Rosa e

Vinholis  (2008),  o  Sistema Brasileiro  de  Rastreamento  de  Bovinos  (SISBOV)  foi

criado na década de 90, impulsionado pela crise de BSE na Europa. Neste sistema,

os animais são caracterizados individualmente,  e  todo o seu histórico  durante  o

processo de produção é relatado. Porém, estes autores citam que o SISBOV não é

integrado ao sistema de rastreabilidade dos frigoríficos. Portanto, a recuperação de

informações é lenta, existe uma margem para erros humanos no acompanhamento

do produto, e o sistema como um todo termina por não funcionar como deveria.

Também é importante ressaltar a importância de se conscientizar os consumidores

sobre a importância da rastreabilidade, como esta funciona, e como as informações

de rastreabilidade da CS serão compartilhadas. Caso estas sejam compartilhadas

nos rótulos dos produtos, é necessário o uso de símbolos de fácil entendimento que

permitam diferenciar produtos rastreados e produtos não rastreados. 

Caso as informações sejam compartilhadas através do meio eletrônico, é necessário

educar  o  consumidor  sobre  como  ele  pode  acessá-la  (se  isso  será  realizado

utilizando um código na embalagem ou um QR Code que o direcione às informações

relacionadas àquele produto em específico).

De qualquer uma destas formas de transmissão de informações aos consumidores,

as  empresas  focais  da  CS  precisam  trabalhar  em  conjunto  com  as  entidades

governamentais  relacionadas  à  legislação  e  saúde  para  elaborar  programas  de

conscientização para seus consumidores. 

Em  teoria,  a  diminuição  da  quantidade  de  lotes  de  produtos  contaminados  no

mercado  advindos  de  sistemas  de  qualidade  e  de  rastreabilidade  efetivos

implementados impactaria nos gastos do Governo com saúde. Desta forma, este
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possui  um  incentivo  tanto  para  criar  incentivos  para  que  as  empresas  adotem

sistemas  de  rastreabilidade,  quanto  para  colaborar  com  as  empresas  na

conscientização da população.

5.4 CRITÉRIOS PARA SE ADAPTAR O MODELO A OUTRAS CS

Como citado anteriormente, o modelo proposto pode ser adaptado para a utilização

em outras CS de produtos agroindustriais,  após a realização de adaptações em

quatro  áreas:  caracterização  da  CS;  tipos  de  informações  a  serem  coletadas;

estrutura do modelo de rastreabilidade; e estrutura do modelo de simulação.

As principais modificações a serem realizadas na caracterização da CS podem ser

divididas em duas categorias:  configuração da cadeia  e  aspectos  intrínsecos do

produto. A primeira categoria engloba a quantidade de elos da CS, os papéis de

cada um, e a verticalização desta. As CS mais verticalizadas terão menos problemas

na  adoção  de  um  sistema  de  rastreabilidade,  pois  problemas  como  falta  de

transparência e necessidade de investimentos de vários agentes serão menores.

A segunda categoria diz respeito às características do produto em si,  sendo que

perecibilidade é um fator de grande importância, que diz respeito à duração da vida

útil  do  produto,  sendo  que quanto  menor,  mais  a  CS vai  possuir  como objetivo

tornar-se ágil e evitar a perda de produtos. Caso o produto seja não perecível, como

é o caso por exemplo de minério de ferro, a CS irá possuir como objetivo tornar-se

mais eficiente, idealmente em direção a um modelo just-in-time. 

Este fator  também irá  influenciar  diretamente  nos tipos de informações a serem

coletados e a sua periodicidade. Por exemplo, produtos como determinadas frutas

que tem seu processo de maturação acelerado pela concentração de determinados

gases no ambiente, irão demandar a coleta e análise de dados com relação aos

gases dispersos no ambiente em que se encontram em um menor tempo. 

Por  outro  lado,  produtos  que  não são  perecíveis  e  que  não  possuem perda de

qualidade acentuada com as condições ambientais, como é o caso de carros, não

necessitarão da coleta de determinadas variáveis ambientais, além da possibilidade

de aumentar o intervalo de coleta de dados, o que resultaria em um aumento da

duração das baterias dos sensores.
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Com  relação  à  elaboração  do  modelo  de  rastreabilidade  em  si,  é  necessário

considerar se os pressupostos descritos no item 4.3.1 se aplicam à CS em questão.

Para a realização desta tarefa é necessário trabalho em campo com especialistas da

área de rastreabilidade da CS em questão, e de interações com os agentes de cada

um dos elos da CS. A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa pode ser

seguida,  com  entrevistas  e  levantamento  de  dados  primários  e  secundários.  É

importante  entender  a  CS como um todo,  o  que  envolve  pesquisar  sobre  suas

principais  atividades:  produção  de  matéria-prima,  transporte,  armazenamento,

processamento inicial, processamento final e distribuição.

No  que  diz  respeito  ao  modelo  conceitual  de  simulação,  as  modificações

necessárias  irão  depender  da  possibilidade  de  aplicação  dos  pressupostos  do

modelo de rastreabilidade, descritos no item 4.3.1, e dos pressupostos do modelo

conceitual de simulação, descritos no item 4.4. Caso algum destes não se aplique,

será necessário realizar modificações no modelo conceitual de simulação.

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Capítulo  5  apresentou-se  uma  discussão  sobre  o  modelo  de  rastreabilidade

proposto, englobando os tópicos de implementação, impacto de fatores reguladores

e  critérios  para  adaptá-lo  a  outras  CS.  Também  se  discutiram  as  adaptações

necessárias no modelo conceitual de simulação proposto para a sua adaptação para

outras CS.

No  item  5.1,  os  principais  critérios  de  avaliação  do  modelo  de  rastreabilidade

proposto foram descritos, divididos em três categorias: minimização dos problemas

de  rastreabilidade  atuais;  critérios  de  avaliação  do  modelo;  e  atendimento  a

requisitos legais.

O item 5.2, por sua vez, abordou as principais dificuldades na implementação do

modelo de rastreabilidade proposto, na visão do pesquisador. Estas foram divididas

em duas classes:  dificuldades na CS como um todo,  envolvendo principalmente

aspectos de transparência, transmissão de informações e custos de implementação,

e dificuldades relacionadas a elos específicos da CS, considerando aspectos físicos,

informacionais, de gestão e de processos.
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Devido  à  importância  do  papel  do  Governo  na  implementação  de  modelos  de

rastreabilidade de CS, no item 5.3 o impacto de fatores reguladores na adoção do

modelo  foi  brevemente  discutido.  Pode-se concluir,  com base neste  item,  que o

Governo possui dois papéis importantes: o de fornecer os incentivos para que as

empresas adotem o sistema e o de educar os consumidores com relação ao sistema

de rastreabilidade, o que deve ser feito em conjunto com os agentes da CS.

Por fim, o item 5.4 descreve algumas das principais modificações a serem realizadas

na caracterização da CS, visando adaptar o modelo à outras CS. Foram discutidas

duas categorias de fatores que podem influenciar nas mudanças a serem realizadas:

configuração da cadeia e aspectos intrínsecos do produto.

O  próximo  capítulo  contém  as  conclusões  do  trabalho  de  pesquisa,  incluindo:

considerações  iniciais;  principais  contribuições;  limitações  da  pesquisa;  aspectos

para aprimorar a pesquisa realizada; sugestões de trabalhos futuros; publicações em

eventos  e  periódicos  geradas  durante  a  pesquisa;  e  as  considerações  finais  do

trabalho.
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6 CONCLUSÃO

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa. Ele está organizado da

seguinte forma: 6.1,  contém as considerações iniciais do trabalho; 6.2,  contém a

principal  contribuição  da  pesquisa;  6.3,  descreve  outras  contribuições,  incluindo

artigos publicados em periódicos e congressos científicos; 6.4, contém as principais

limitações da pesquisa realizada; 6.5, contém sugestões de trabalhos finais; e 6.6,

contém as considerações finais do trabalho.

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A rastreabilidade é um aspecto essencial para garantir a segurança e a qualidade

dos alimentos, e ao longo dos anos vem se tornando uma exigência por parte dos

consumidores. Porém, no caso de produtos agrícolas transportados a granel, como

soja, açúcar e milho, as diferentes etapas de agregação e segregação de produtos

leva à mistura de lotes e perda da rastreabilidade. Caso algum lote inicial tenha sido

contaminado,  é  extremamente  difícil,  nas  condições  atuais  de  operação,  a

identificação  do  lote  original  para  permitir  o  recall de  todos  os  produtos  que  o

utilizaram como matéria-prima.

Na  presente  pesquisa,  buscou-se  elaborar  uma  proposta  de  modelo  de

rastreabilidade para granéis sólidos agrícolas que permitisse o acompanhamento do

produto de forma automática e em tempo real  ao longo de toda a CS. Visando

demonstrar a sua aplicação, foi realizado um estudo de caso, aplicando o modelo

para as exigências de uma das principais CS de granel sólido agrícola exportado

pelo país: a cadeia do açúcar bruto.

6.2 CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL

Após  uma  análise  das  tecnologias  atualmente  disponíveis  para  a  coleta  e

transmissão de informações que permitam o desenvolvimento e implementação de

sistemas  de  rastreabilidade,  optou-se  pelo  uso  da  tecnologia  de  RFID  para

acompanhar o produto ao longo da CS, e da tecnologia de RSSF para monitorar as
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variáveis  ambientais  às  quais  este  será  exposto,  principalmente  UR,  visando

diminuir os problemas de empedramento que ocorrem atualmente. 

O  uso  destas  tecnologias  permite  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de

rastreabilidade que forneça informações em tempo real e que permita a identificação

de lotes de matéria-prima e de produto final, fatores essenciais para se reduzir o

impacto de contaminações do produto final.

As sete etapas que compõem a CS do açúcar bruto visando a exportação foram

descritas, e uma proposta de modelo de rastreabilidade, incluindo as informações a

serem coletadas em cada elo desta cadeia foram descritas. Tópicos relacionados à

implementação foram considerados, incluindo sugestões de modelos de otimização

que poderiam ser utilizados em cada etapa da CS para permitir uma logística mais

eficiente em termos de custo. Variáveis sociais e ambientais não foram consideradas

nesta proposta, porém deverão ser incorporadas no futuro.

6.3 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

As outras  contribuições  relacionadas  à  pesquisa  foram:  desenvolvimento  de  um

modelo conceitual  de um sistema de rastreabilidade para CS de granéis sólidos

agrícolas; caracterização da CS de açúcar bruto voltado a exportação, considerando

as  etapas  ocorridas  na  UE,  com  foco  em  Portugal;  elaboração  de  um  modelo

conceitual  de  simulação  visando  analisar  a  implementação  do  modelo  de

rastreabilidade proposto; e elaboração de cenários para a avaliação do modelo de

simulação, considerando as variáveis que devem ser coletadas em cada elo da CS.

Os Quadros 6 e 7 contêm, respectivamente, as publicações em periódicos científicos

e as publicações em eventos científicos originados neste trabalho de pesquisa. 

Quadro 6. Publicações em periódicos científicos.

Periódico Título do artigo
Agroanalysis - Junho de 2013 As tecnologias RFID e RSSF: como funcionam e o

seu uso na logística
International Journal of Logistics Systems and
Management - Vol 14, N 3, 2013

The  exportation  of  Brazilian  raw  sugar:  an
analysis of economic impacts from railway mode

Fonte: o autor.
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Quadro 7. Publicações em eventos científicos.

Evento Título do artigo
ANPET 2013 Modelo de otimização da logística de açúcar para exportação com o objetivo de

avaliar os impactos econômicos da frota própria
SBIAgro 2013 Modelo de rastreabilidade da cadeia do vinho para exportação utilizando redes

de sensores sem fio e RFID
SBPO 2013 Modelo  matemático  de  avaliação  de  impactos  da  terceirização  da  frota  de

transporte na cadeia de açúcar para exportação
SIMPEP 2013 O uso de modelos computacionais de simulação para avaliar a implementação

de RFID em cadeias de suprimentos
ANPET 2014 Modelo  de  rastreabilidade  de  medicamentos  utilizando  RFID,  RSSF  e  o

conceito de internet das coisas
SBPO 2014 Modelo matemático de avaliação da duplicação ferroviária do trecho Itirapina-

Santos para transporte de açúcar
ENEGEP 2014 Identificação dos principais temas relacionados a sistemas de suporte a tomada

de decisões logísticas de 2000 a 2013
AveSui 2014 Software  para  monitoramento  contínuo,  seguro  e  remoto  de  variáveis

ambientais em criatórios de frangos
CONBEA 2014 A rastreabilidade da cadeia de transporte de soja e proposta de um sistema de

monitoramento para granéis sólidos agrícolas 
SIMPEP 2014 Economias no uso do modal ferroviário na exportação de açúcar em 2011 e

2012
POMS 2015 What  is  the  importance  of  data  mining  for  logistics  and  supply  chain

management? A bibliometric review from 2000 to 2014
POMS 2015 Proposal of a traceability model for the raw Brazilian sugar supply chain using

RFID and WSN

Fonte: o autor.

6.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Dentre  as  principais  dificuldades  encontradas  durante  a  realização  da  pesquisa,

podem-se  citar:  a  dificuldade  de  acesso  aos  agentes  de  mercado;  a  falta  de

padronização  das  tecnologias  propostas  no  modelo  e  a  falta  de  incentivo  aos

agentes  da  cadeia  estudada  para  motivá-los  a  buscar  a  adaptação  a  possíveis

exigências futuras dos consumidores.

Todavia,  apesar  da  existência  destas  limitações,  foi  possível  atingir  os  objetivos

propostos no trabalho: a elaboração de um modelo de rastreabilidade para as CS de

granéis sólidos agrícolas que permitisse a coleta e a transmissão de informações em

tempo  real,  utilizando  as  tecnologias  de  RFID  e  RSSF, sob  a  ótica  da  IoT;  a

realização  de  um  estudo  de  caso  de  uma  cadeia  específica  visando  analisar

aspectos relacionados à sua implementação; e o desenvolvimento de um modelo

conceitual de simulação para a cadeia estudada, que pode ser adaptado para outras

CS  de  granéis  sólidos  agrícolas  de  grande  importância  para  o  país  mediante

algumas modificações.
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6.5 TRABALHOS FUTUROS

Com relação a trabalhos futuros para aprofundar a pesquisa realizada, sugerem-se

os seguintes temas:

 implementação do modelo de rastreabilidade proposto em uma CS de granel

sólido  agrícola,  utilizando  tanto  hardware  quanto  software comercialmente

disponíveis;

 desenvolvimento de softwares para as etapas de coleta e processamento de

dados, e transmissão de informações;

 desenvolvimento do  software para a gestão de informações na nuvem, e o

middleware a  ser  utilizado  para  transmitir  as  informações  ao  ERP  das

empresas da cadeia;

 coleta  de  dados  dos  agentes  da  CS  para  a  realização  da  simulação  do

modelo de simulação na CS do açúcar;

 adaptação  do  modelo  de  simulação  proposto  para  outras  CS  de  granéis

sólidos agrícolas;

 adaptação do modelo de rastreabilidade proposto para o mercado interno;

 adaptação do modelo de simulação proposto para o mercado interno;

 análise  econômica  dos  custos  de  implantação  do  sistema  e  de  seu

gerenciamento e manutenção.

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu a identificação de problemas de rastreabilidade em

uma  das  CS  de  maior  importância  para  o  país,  a  CS  do  açúcar  visando  a

exportação. Parte destes problemas também afeta as CS de outros granéis sólidos

agrícolas e podem impactar de forma significativa as exportações do país, caso os

consumidores demandem mais informações relacionadas à rastreabilidade destes

produtos. 
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A pesquisa permitiu a elaboração de uma proposta de modelo de rastreabilidade

para as CS de granéis sólidos agrícolas e sua aplicação em um estudo de caso, o

da CS do açúcar visando a exportação. Assim, por meio deste modelo, que foi o

objetivo principal do trabalho, buscou-se a abordagem de aspectos conceituais e

técnicos necessários para a sua implementação.

Na  literatura  científica,  foram  encontrados  poucos  modelos  de  rastreabilidade

voltados  para  as  CS  de  granéis  sólidos  agrícolas,  que  possuem  problemas

específicos, como grande quantidade de etapas de agregação e segregação dos

produtos,  perda de qualidade ao longo da CS, e baixo valor  agregado,  além de

fazerem parte de cadeias de produtos alimentícios. Porém, espera-se que o modelo

proposto contribua não somente para o meio acadêmico,  mas que também seja

implementado, gerando novas ideias para melhorar a gestão dos fluxos tanto de

produtos quanto de informações nas CS de granéis sólidos agrícolas nacionais.
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