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Resumo: Nos últimos anos, várias iniciativas de gestão surgiram com o intuito de se obter 
ganhos de competitividade através de um melhor gerenciamento do fluxo de informação ao 
longo das cadeias de suprimentos, tendo como base o intensivo de tecnologia de informação, 
e a adoção do conceito de parceria pelos diversos participantes dessas cadeias. A adoção 
destas iniciativas, conhecidas genericamente como Programas de Resposta Rápida (PRR), 
tem resultado em substanciais economias, conseqüência tanto da redução de estoques quanto 
da diminuição dos custos de processamento dos pedidos. A Previsão, Reabastecimento e 
Planejamento Colaborativo (CPFR) é uma ferramenta de inovação tecnológica que vem 
auxiliar na integração desses processos. O objetivo desse trabalho é apresentar os conceitos 
principais dos Programas de Resposta Rápida e do CPFR, esse último com especial atenção, 
detalhando suas etapas de implantação, vantagens, desvantagens e alguns casos de sucesso. 
Palavras-chave: CPFR, Programas de Resposta Rápida, Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos. 

1. Introdução 

A atual tendência de aumento da variedade de produto, com ciclos de vida cada vez 
menores, da crescente terceirização de atividades, da globalização dos negócios e dos avanços 
na área da tecnologia da informação, tem transformado a gestão efetiva da cadeia de 
suprimentos em uma tarefa cada vez mais complexa e desafiadora, ao mesmo tempo em que é 
considerada como uma das principais áreas onde as empresas podem obter vantagens 
competitivas. Segundo Fisher (1997), nunca tanta tecnologia e capacidade intelectual foram 
dedicadas ao aprimoramento do desempenho das cadeias de suprimentos. Por outro lado, 
devido ao aumento da complexidade, o desempenho de muitas dessas cadeias é ainda bastante 
ruim, tendo como causa principal, muitas vezes, a inexistência de uma estratégia adequada 
para a gestão das cadeias de suprimentos. 

Historicamente, o padrão de relacionamento entre clientes e fornecedores nas cadeias 
de suprimento tem se caracterizado por um comportamento distante, individualista, ou até 
mesmo conflituoso. Com o crescimento do interesse no gerenciamento da cadeia de 
suprimentos a partir da década de 1990, as barreiras funcionais internas vêm sendo quebradas, 
e a separação tradicional entre fornecedores, produtores, distribuidores e clientes, diminuindo, 
e a nova visão é a de colaboração. A colaboração na cadeia de suprimentos ocorre quando 
duas ou mais empresas dividem a responsabilidade de trocar informações acerca do 
planejamento, gestão, execução e medição de desempenho (PIRES, 2004). 

Nos últimos anos várias iniciativas surgiram com o intuito de se obter ganhos de 
competitividade através de um melhor gerenciamento do fluxo de informação ao longo das 
cadeias de suprimentos, tendo como base o intensivo de tecnologia de informação, e a adoção 
do conceito de parceria pelos diversos participantes das cadeias. Conhecidas genericamente 
como Programas de Resposta Rápida (PRR), estas iniciativas englobam tanto procedimentos 
operacionais, tais como CRP (Continuos Replenishement Program) e VMI (Vendor 
Management Inventory), quanto programas institucionais, como por exemplo o ECR 
(Efficient Consumer Response) no setor de produtos de mercearia (AROSO, 2004). 

A adoção destas iniciativas por parte das empresas tem resultado em substanciais 
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economias, consequência tanto da redução de estoques quanto da diminuição dos custos de 
processamento dos pedidos. A integração dos processos de negócios entre os elos passa por 
iniciativas de colaboração entre os parceiros da cadeia de suprimentos, uso estratégico da 
informação e padronização dos sistemas utilizados para uma comunicação eficaz. A Previsão, 
Reabastecimento e Planejamento Colaborativo (CPFR), do inglês Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment, é uma ferramenta de inovação tecnológica que vem auxiliar 
na integração desses processos, nos níveis estratégico, tático e operacional. Esse novo 
conceito de gestão de negócio tem por objetivo principal aprimorar o relacionamento entre os 
participantes da cadeia de suprimentos, através do gerenciamento compartilhado do processo 
de planejamento e da informação. 

O objetivo desse artigo é apresentar os conceitos principais dos Programas de 
Resposta Rápida e do CPFR, esse último com especial atenção, detalhando suas etapas de 
implantação, vantagens, desvantagens e alguns casos de sucesso. Para isso, o trabalho esta 
estruturado da seguinte maneira: após essa breve introdução, apresentam-se, na seção 2, as 
principais características dos principais PRR. A seção 3 é dedicada ao detalhamento do 
processo de CPFR, seguida, na seção 4, da apresentação de alguns casos de sucesso. A seção 
5 apresenta as conclusões do trabalho e, finalmente, são apresentadas as referências 
bibliográficas utilizadas. 
 

2. Programas de Resposta Rápida (PRR) 

Wanke (2004) e Pires (2004) descrevem os principais Programas de Resposta Rápida: 
Quick Response (QR): nesta estratégia, chamada em português de Resposta Rápida, os 

dados coletados nos pontos de venda do cliente são compartilhados com os fornecedores, que 
utilizam estas informações para sincronizar suas operações de produção e seus estoques com 
as vendas reais do cliente. O QR tem sua origem no setor têxtil e de confecções nos Estados 
Unidos. 

Continuous Replenishment (CR): surgida no começo da década de 1990, essa 
estratégia, chamada em português de Reabastecimento Contínuo, busca o atendimento de 
quatro processos: promoções, reposições de estoque, mix dos estoques e introdução de novos 
produtos. Tem uma política de estoques baseada em previsão de vendas, que é efetuada partir 
da demanda histórica. O CR permite a gestão da cadeia de suprimentos em diferentes níveis: 
por produto ou por lojas, de acordo com as necessidades do negócio. Além disso, os 
fornecedores utilizam os dados recebidos dos pontos de venda para preparar carregamentos 
em intervalos regulares, de maneira a assegurar a flutuação do estoque no cliente entre 
determinados níveis máximo e mínimo. Os pioneiros a utilizarem esta estratégia foram a 
Procter & Gamble e a rede Wall Mart. 

Efficient Consumer Response (ECR): conhecido em português como Resposta 
Eficiente ao Consumidor, o ECR visa um melhor atendimento das reais demandas dos clientes 
através de um sistema de reposição automática dos estoques consumidos nos pontos de venda. 
Trata-se de uma estratégia compartilhada entre indústria e varejo, baseada em cinco áreas 
principais: (i) compartilhamento de informações em tempo real; (ii) gerenciamento de 
categorias, (iii) reposição contínua; (iv) custeio baseado em atividades; (v) padronização. 
Teve origem no setor de alimentos nos EUA. Uma da característica do ECR é a gestão por 
categorias, ou seja, muitos varejistas administram seus produtos nas lojas por categorias. 

Vendor Managed Inventory (VMI): através desta estratégia o fornecedor gerencia os 
estoques de seus clientes, de maneira a ser capaz de programar melhor suas operações. 
Geralmente é utilizada quando o fornecedor tem um poder maior de negociação que o cliente, 
ou sua cadeia é mais complexa e tem um número extenso de clientes para os mesmos itens. 
Porém, a consignação pode ocorrer no VMI, caso o poder de barganha do cliente seja maior 
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que o do fornecedor (SIQUEIRA, 2005). A implantação e operacionalização do VMI só 
fazem sentido se estiverem baseadas em uma relação de parceria e confiança, pois há um 
compartilhamento muito grande de informações entre cliente e fornecedor. 

Just in Time II (JIT II): trata-se da extensão da estratégia de produção Just in Time 
para fora da empresa. Sendo que no JIT II, o fornecedor disponibiliza um funcionário para 
trabalhar no cliente, o qual é conhecido como in-plant, responsável pela tomada de decisões 
relacionadas à programação de produção e aquisição de insumos, além de dedicar parte do seu 
tempo a projetos de engenharia simultânea, quando necessário (SIQUEIRA, 2005). 

A Tabela 1(WANKE, 2004) apresenta um resumo com as principais características 
dos PRR apresentados, que são as bases para o CPFR, detalhado na próxima seção. 
 
TABELA 1 - Resumo dos PRR’s 
PRR Quem 

decide a 
Reposição 

Como decide a Reposição Propriedade do 
Estoque 

Como Fornecedor usa dados 
Demanda 

QR Cliente 
Previsão vendas 
independente do fornecedor 

Cliente 
Aprimora previsão vendas, 
sincroniza operação 

CRP Fornecedor 
Posição de estoques, decisão 
em conjunto 

Fornecedor e Cliente 
Atualizar posição de estoques e 
modificar nível de reposição 

ECR Fornecedor 
Posição de estoques, decisão 
em conjunto 

Fornecedor e Cliente 
Atualizar posição de estoques e 
modificar nível de reposição 

VMI Fornecedor 
Necessidade líquida 
projetada 

Fornecedor, Cliente 
ou Consignado 

Gerar previsão de vendas e 
projeta necessidade liquida 

JIT II In-plant 
De acordo com o sistema de 
suporte ao Cliente 

Fornecedor e Cliente 
Aprimora previsão vendas, 
sincroniza operação 

Fonte: WANKE (2004). 

 

3. Previsão, Reabastecimento e Planejamento Colaborativo – CPFR 

O Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR), é um sistema de 
compartilhamento de informações de previsão de demanda, através do qual a empresa 
compradora e seus fornecedores de diversas camadas têm acesso a estas informações ao 
mesmo tempo. Trata-se, assim,  de uma extensão do CRP e do ECR (WANKE, 2004), onde o 
processo colaborativo ocorre ao longo de toda a cadeia de distribuição: os fabricantes, 
distribuidores e comerciantes trabalham em conjunto no planejamento, na previsão da 
demanda e na reposição de produtos. A idéia principal é que os parceiros de negócio 
trabalhem com a mesma previsão de consumo de seus produtos (DIAS, 2003). 

O CPFR pode ainda ser definido como um conjunto de normas e procedimentos 
amparado pelo The Voluntary Interindustry Commerce Standarts (VICS), um comitê fundado 
em 1986 e formado por representantes de diversas empresas com o objetivo de aumentar a 
eficiência das Cadeias de Suprimento, particularmente no setor de varejo, através do 
estabelecimento de padrões que facilitem os fluxos físico e de informações (WHITE, 2001). 
Barrat & Oliveira (2001), defendem a adoção do CPFR como a completa forma de 
colaboração entre parceiros em uma cadeia de suprimentos. 

Skjoett-Larsen et al., (2003) dividem o processo CPFR em três níveis, dependendo do 
estágio de integração e dimensão da colaboração entre os parceiros: 
• Nível Básico: envolve poucos processos de negócios e uma integração limitada ao 

planejamento de pedidos entre os parceiros. O foco é na redução de custo de operação. 

• CPFR Desenvolvido: caracterizado pelo aumento da integração em várias áreas de 
negócios, procurando definir o tipo de informação que deverá ser trocada, como será feita 
a troca de dados e a divisão de responsabilidades, como fornecimento da previsão de 
demanda e nível de estoque, ressuprimento de produtos e entregas rápidas. O foco é no 
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nível de serviço ao cliente. 

• CPFR Avançado: caracterizado pelo elevado sincronismo e confidencialidade das 
informações entre as partes. Este nível ressalta as diferenças e o core business dos 
parceiros que, quando combinados, dão uma perspectiva de desenvolvimento de 
competências e aprendizado entre os parceiros. 

Alguns autores colocam como marco inicial do CPFR a iniciativa datada de 1995 da rede 
varejista Wal Mart e da empresa farmacêutica Warner-Lambert nos EUA. Para outros autores, 
é um modelo de processo estabelecido por uma associação de voluntários dos EUA em 1998, 
a VICS-CPFR (Voluntary Inter-industry Commerce Standard) (PIRES, 2004). Para Fortuna & 
Mesquita (2003), este conceito foi formalmente apresentado pela primeira vez nos EUA, pela 
VICS, tendo sido o projeto piloto desenvolvido em meados da década de 90. No Brasil, o 
conceito tem sido difundido através do movimento ECR Brasil. 

 

3.1. Etapas do CPFR 

Antes de implementar o CPFR, os parceiros de negócio devem acordar uma série de 
aspectos, como os parâmetros da política de estoques, o nível de serviço desejado e a forma 
pela qual o nível de serviço será medido (DIAS, 2003). Deixar a relação tradicional, de 
adversários, de interesses proprios para uma relação compartilhada, de trabalho em conjunto, 
de divisão de riscos, focados em um objetivo comum, tambem é um fator importante para 
implementação do conceito CPFR (PIRES, 2004). O modelo de processo proposto pela VICS 
(1999), compreende três fases principais: planejamento, previsão de demanda e reposição de 
estoques, desdobradas em nove etapas (Tabela 2). 
 
TABELA 2 – Relação entre as três principais fases e as nove etapas 

desenvolvimento do acordo de colaboração Planejamento 
criação do plano de negócios conjunto 
geração da previsão de demanda 
identificação das exceções da previsão de demanda 
análise conjunta e solução para as exceções da previsão de demanda 
criação da previsão de reposição do estoque 
identificação das exceções da previsão de reposição do estoque 

Previsão de demanda 

análise conjunta e solução para as exceções de reposição do estoque; 
Reposição de estoque geração do pedido 
 

A primeira etapa (desenvolvimento do acordo de colaboração), devido à sua 
importância, se desdobra em dez ações que definem a base de cooperação, confiança e 
disponibilidade de recursos entre as empresas envolvidas no processo. São elas: 

− determinação dos objetivos; 
− discussão sobre as competências; 
− definição dos recursos e sistemas necessários; 
− definição dos pontos de colaboração e das responsabilidades funcionais; 
− determinação das necessidades de compartilhamento de informação; 
− definição dos compromissos de encomenda e entrega; 
− determinação do comprometimento e disponibilidade de recursos; 
− resolução de conflitos entre os participantes do processo; 
− revisão contínua do acordo para o processo; 
− emissão formal do acordo para o processo. 
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A segunda etapa (criação do plano de negócios conjunto) descreve quais categorias de 
produtos serão inseridas no processo, objetivos traçados, estratégias e táticas a serem 
utilizadas. Também são definidos os parâmetros do gerenciamento de cada categoria, tais 
como: pedidos mínimos ou múltiplos, lead-times e intervalo entre pedidos. Este plano de 
negócio conjunto é reavaliado periodicamente, normalmente a cada 4 ou 6 meses, e serve de 
base para o planejamento e controle das atividades do dia-a-dia. Na terceira etapa (geração da 
previsão de demanda), as empresas envolvidas dispõem de todas as informações necessárias 
para a previsão da demanda. O fabricante utiliza informações dos pontos de venda do cliente 
bem como seu calendário de promoções, assim como o cliente leva em consideração as 
atividades de marketing do fabricante. Existe também um outro tipo de informação a ser 
utilizada: o histórico de exceções ocorridas nas comparações passadas entre as duas previsões. 

Na quarta etapa (identificação das exceções da previsão de demanda), são feitas a 
comparação entre as previsões realizadas pelo cliente e pelo fabricante/distribuidor e 
detectadas as diferenças significativas existentes entre as duas previsões. Uma questão crucial 
é a determinação dos limites após os quais as diferenças passam a ser relevantes, sendo 
determinados no plano de negócios conjunto e que também devem ser reavaliados 
periodicamente. A quinta etapa (análise conjunta e solução para as exceções da previsão de 
demanda) é feita pelas equipes de planejadores das duas empresas, buscando-se as razões 
pelas quais estas exceções ocorreram, procurando ao mesmo tempo chegar a um consenso 
acerca do valor previsto. 

A sexta etapa (criação da previsão de reposição do estoque) tem como base o plano 
de previsões de venda. A partir deste ponto o CPFR passa a tratar do planejamento do 
ressuprimento do varejista em função de uma previsão de vendas comum. Esta previsão das 
ordens leva em consideração não apenas a previsão de vendas, mas também outros fatores já 
pré-determinados como políticas de estoque, frequência de pedidos e lead-times de 
ressuprimento. Na sétima etapa (identificação das exceções da previsão de reposição do 
estoque) são relacionadas as restrições existentes por parte do fabricante/distribuidor no que 
diz respeito à capacidade de atendimento das ordens previstas. Esta capacidade de 
atendimento pode estar associada à capacidade de produção, antecedência necessária para o 
planejamento da produção e obtenção de insumos, entre outros aspectos. 

A oitava etapa (análise conjunta e solução para as exceções de reposição do estoque) 
é feita de modo que o fornecedor tenha capacidade de atender a previsão de ordens. Durante 
esta negociação o cliente pode adiar alguma atividade promocional, se for necessário, 
evitando assim que ocorra falta do produto durante a promoção. As decisões tomadas nesta 
etapa podem muitas vezes afetar o plano de previsão de vendas feito anteriormente, como no 
caso do adiamento da promoção; caso isto ocorra, uma nova previsão deve ser realizada, 
reiniciando o processo. Esta etapa representa a grande vantagem do CPFR para o cliente, pois 
ao mesmo tempo em que consegue reduzir os níveis de estoque, obtém também um maior 
grau de segurança no ressuprimento. Esta também é a etapa na qual o CPFR se difere dos 
programas de resposta rápida, uma vez que a cadeia está realizando seu planejamento em 
função da demanda real, e não apenas se preparando para responder rapidamente. 

A nona e última etapa (geração do pedido) pode ser automatizada através da adoção 
de períodos de congelamento, ou seja, um pedido previsto é constantemente reavaliado e a 
partir de determinado período de tempo contado em função do momento em que deve ser 
entregue. Este passa automaticamente a ser um pedido firme, não podendo portanto sofrer 
alterações. Uma questão que pode ser colocada é a seguinte: se as previsões de pedidos são 
automaticamente transformadas em pedidos firmes, como é estabelecido o preço? Há 
negociação? Uma vez estabelecida a relação de colaboração, a negociação de preço deixa de 
ser uma barreira ou processo existente em cada ciclo de ressuprimento (compra). O 
comprometimento entre as duas empresas através do CPFR faz com que a negociação de 
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preço seja acordada periodicamente, não fazendo mais parte das atividades do dia-a-dia da 
relação entre as empresas. 
 

3.2. Vantagens/Benefícios do CPFR 

Para o cliente, a grande vantagem é o comprometimento do fornecedor em termos de 
nível de serviço e redução de preços a longo prazo. Outra consequência é a redução nos níveis 
de estoque, particularmente o estoque de segurança cuja magnitude é em função das 
incertezas associadas ao fornecimento (FLIEDNER, 2003). Para os fornecedores, o CPFR 
representa uma real oportunidade de obter um crescimento nas vendas, redução dos níveis de 
estoque e dos ciclos operacionais. Outra vantagem é a de trabalhar de uma forma mais estável, 
pois se trabalha já com a demanda final. Isso significa que o fornecedor poderá controlar 
melhor sua produção e seu estoque, inclusive o de segurança, uma vez que terá conhecimento 
do calendário de promoções do varejista e, conseqüentemente, dos picos de vendas. Esse 
conhecimento isso pode ser compartilhado com os clientes através da redução do preço do 
produto (AROZO, 2000). Ainda segundo Fliedner (2003), alem dos benefícios para o cliente e 
para o fornecedor, existem tambem os benefícios compartilhados: aumento do giro do 
estoque, melhoria na acuracidade da previsão de venda e redução de custo operacional. 
 

3.3. Desvantagens/Obstáculos 

Para Pires (2004), apesar das boas perspectivas iniciais, na realidade existe uma série 
de obstáculos para implantação do CPFR. Dentre esses obstáculos destacam-se: 

− a necessidade de uma tecnologia adequada de hardware e software para suportar o 
processo; 

− as dificuldades da coordenação de troca de informações em tempo real; 
− substancial investimento em tempo e pessoas para preparar o processo; 
− a natureza do processo, que requer intensiva manutenção de dados na cadeia de 

suprimentos; 
− falta de escala para o projeto piloto; 
− mudanças necessárias na cultura das empresas parceiras, ou seja, incremento de uma 

cultura de colaboração. 

 

3.4. O futuro do CPFR 

Para Fliedner (2003), o Enterprise Resource Planning (ERP) vem sendo usado com 
sucesso para padronizar os processos internos financeiros transacionais necessários em uma 
organização. O próximo passo para a cadeia de valores é agregar os distribuidores na parceria, 
usando a internet para padronizar os processos externos financeiros transacionais necessários.  
No entanto, o ERP em geral não apresenta um bom suporte para colaboração entre as 
empresas, característica principal do CPFR. Desse modo, a utilização combinada do CPFR 
com o ERP será mais freqüente para prover as transações “colaboradas”, valendo –se cada vez 
mais de tecnologias de troca eletrônica de dados. No futuro, o CPFR irá permitir uma 
transformação automática da previsão de demanda em planejamento de produção, 
planejamento de contas a pagar e a receber e planejamento de recursos dos fornecedores. 
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4. CPFR: casos de sucesso 

Algumas experiências internacionais de sucesso na implantação do CPFR podem ser 
citadas: na iniciativa da rede Superdrug (varejista do setor farmacêutico com mais de 650 
lojas na Inglaterra), foram seguidos os nove passos sugeridos pelo Comitê do CPFR e, a partir 
de um projeto piloto de três meses de duração foi obtida redução de 13% nos níveis de 
estoque e aumentos de 21% da acurácia da previsão de vendas e de 1,6% na disponibilidade 
de estoque. 

Na Wegmans (rede de alimentos americana), a implementação do programa de CPFR 
com a Nabisco em 22 SKUs ao final de 3 meses aumentou a disponibilidade de estoque de 
92,8% para 96,6% e a acurácia da previsão de vendas de 65% para 81%, levando a um 
aumento de vendas de 47% na Nabisco e 18% na Wegmans. No caso do grupo CPG (higiene 
& limpeza, alimentício e farmacêutico), com a implementação do CPFR, a freqüência das 
transações (por exemplo, a análise da previsão de vendas conjunta) passou a ser semanal, as 
previsões de vendas passaram a ser realizadas em conjunto, com um mês de antecedência. 
Antes da implementação, 60% das vendas eram realizadas na última semana do mês, 
resultando em fretes mais altos e 8 horas de espera para carregamento. Dezoito meses após a 
implementação, essa mesma semana passou a responder por 35%, resultando na redução dos 
custos de frete em 50% e do tempo de espera para carregamento de 1,30h (RIBEIRO, 2004). 

A Tesco, uma das maiores redes de supermercados da Europa, utiliza um sistema 
colaborativo de troca de informações pela internet com seus principais fornecedores, como a 
Procter and Gamble, Nestlé e Britvic. Algumas iniciativas, como descontos de preços e outras 
promoções, são planejadas de forma conjunta, assim como o acompanhamento do progresso 
de uma promoção de venda, minimizando estoques e reduzindo desperdícios de produção. 
Numa situação junto à Procter and Gamble, foi identificado que a demanda para uma de linha 
de produtos tinha alcançado 8.000 unidades depois de dois dias, comparando com a previsão 
original de 10.000 unidades para toda a semana. Graças ao fluxo de informações, foi possível 
aumentar o estoque do deposito rapidamente, o que resultou em um ganho conjunto de 
negócios na ordem de £ 50.000 e, o mais importante segundo a empresa, evitou-se desapontar 
cerca de 15.000 clientes finais (SLACK et al., 2002). 

No âmbito nacional, o CPFR pode ser visto atualmente em funcionamento no Grupo 
Pão de Açúcar, ligado ao banco de dados central, que funciona como o site business-to-
business da Companhia Brasileira de Distribuição (CDB, holding nacional que congrega os 
supermercados Pão de Açúcar, Extra, Barateiro e as lojas Eletro). O site corporativo, que 
fechou o ano 2000 com 2.400 fornecedores integrados ao sistema, já é o veículo de 93,7% das 
compras realizadas pela CDB no Estado de São Paulo. No setor de calçados, também existem 
alguns projetos de implantação do conceito CPFR envolvendo cadeias nacionais de 
distribuição e venda. No grupo Arezzo, a rapidez das respostas do CPFR resulta em prazos 
mais curtos nas entregas, o que é particularmente importante em épocas de lançamentos de 
novas coleções de calçados. A rede varejista Magazine Luiza vem implementando o CPFR 
com alguns de seus fornecedores, tais como: Arno, Brastemp, Cônsul, Electrolux, GE Dako, 
Gradiente, Panasonic, Siemens, Sony e Tramontina. É a primeira fase do projeto, com 
previsão de atingir 500 fornecedores, que ainda serão beneficiados com a automação de seus 
processos. Algumas vantagens já são comemoradas pela diretoria da rede: segundo a empresa, 
houve um acréscimo significativo nos pedidos, que chegaram a triplicar, resultando na melhor 
distribuição dos volumes solicitados ao longo do mês. Os prazos de entrega, desde a sua 
emissão até o recebimento da mercadoria, que antes totalizavam dez dias, foram readequados 
para um período de uma semana, enquanto o número de pedidos em atraso foi reduzido em 
cerca de 60%. O fornecedor tem uma boa visão da demanda da rede varejista, já que pode 
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acompanhar mensalmente a disponibilidade de produtos. No caso de CDs, por exemplo, a 
requisição das filiais passou a ser atendida em 92% dos casos, índice que antes atingia apenas 
70% (RIBEIRO, 2004). 
 

5. Conclusões 

O objetivo desse trabalho foi apresentar os conceitos principais dos Programas de 
Resposta Rápida e do CPFR, esse último com especial atenção, detalhando suas etapas de 
implantação, vantagens, desvantagens e alguns casos de sucesso. Em linhas gerais, uma das 
principais vantagens dos PRRs é a forma rápida com que as informações de demanda são 
passadas para o fornecedor, levando assim à redução dos tempos de resposta e aumentando o 
poder de reação em possiveis problemas. 

O processo de CPFR busca vantagens competitivas para as empresas que adotarem 
seus conceitos de forma adequada, exigindo destas uma visão crítica e transformadora da 
cultura organizacional, dos sistemas de recompensas, dos sistemas de informação e dos 
processos de negócios. Para produtos do tipo commodity, com muitas alternativas de 
fornecedores, sem diferenciação, ou onde o preço é o principal fator de aquisição, o CPFR 
não é muito adequado. O CPFR é aplicável para empresas que aceitam abrir mão de 
vantagens de curto-prazo, obtidas através de negociação de preço, para buscar os benefícios 
mútuos de uma relação de longo prazo. No atual ambiente de margens reduzidas, fuzões e 
crescente influência dos consumidores finais, espera-se que aquelas empresas que optarem 
pela colaboração tenham maiores chances de sobrevivência. Muitos autores consideram o 
processo CPFR, a próxima onda em termos de gestão da cadeia de suprimentos, provendo um 
conceito de negócio com vantagem competitiva sustentável, “pois a era da colaboração está 
aí e o funeral da era da confrontação está em curso”  (SEIFERT, 2003). 
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