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RESUMO 

 

Este trabalho abordou o Supply Chain Management (SCM) e o objetivo foi mostrar 

que o SCM consegue impulsionar a logística e ser o diferencial competitivo dentro 

das empresas. Neste sentido foi necessário  revisar a literatura sobre o tema, para 

apresentar características do SCM; evidenciar vantagens do SCM para melhoria da 

qualidade logística; apresentar informações relevantes das bibliografias que tratam 

da implantação do SCM. A metodologia da pesquisa foi revisão da literatura e o 

tratamento do levantamento bibliográfico se fez por meio de delineamento do 

estudo, promovendo melhor entendimento e ampliando o conhecimento sobre o 

assunto, usando como fontes: livros, artigos e trabalhos acadêmicos. Uma empresa 

que quer implantar o SCM atribui sua eficiência operacional, principalmente, a sua 

capacidade de gerenciar frotas e a sua capacidade de otimização de carga. 

Considerando os pressupostos levantados na revisão da literatura se considera que 

o engenheiro de produção deve atuar para alcançar qualidade, produtividade e 

competitividade e o SCM é uma das ferramentas para isso. Neste aspecto o 

engenheiro precisa atuar para reduzir tempos dos ciclos, assegurar datas de 

entrega, reduzir custos e aumentar lucros, reduzir estoques e lotes e fortalecer 

parcerias com fornecedores e clientes.  

 

Palavras-chave: Engenharia; Cadeia de suprimentos; SCM; Eficácia; 

Competitividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This monograph covered Supply Chain Management (SCM) and the objective was to 

show that SCM is able to boost logistics and be the competitive differential within 

companies. In this sense, it was necessary to review the literature on the subject, to 

present characteristics of the SCM; evidence advantages of SCM to improve logistics 

quality; present relevant information from the bibliographies dealing with the 

implementation of the SCM. The methodology of the research was a review of the 

literature and the treatment of the bibliographic survey was done by means of a study 

design, promoting a better understanding and broadening the knowledge about the 

subject, using as sources: books, articles and academic works. A company that 

wants to deploy the SCM attributes its operational efficiency mainly to its ability to 

manage fleets and its ability to optimize cargo. Considering the assumptions raised in 

the literature review, it is considered that the production engineer must act to achieve 

quality, productivity and competitiveness and SCM is one of the tools for this. In this 

regard, the engineer must act to reduce cycle times, ensure delivery dates, reduce 

costs and increase profits, reduce inventory and lots, and strengthen partnerships 

with suppliers and customers. 

 

Key-words: Engineering; Supply chain; SCM; Efficiency; Competitiveness. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A falta de articulação com um grande fluxo de dados sistematizados na 

logística e que fazem parte do sistema de informação da empresa, certamente, 

causa problemas de gestão de negócios, daí a necessidade de agir sempre 

suportado por informações estratégicas e que aumentam as chances das tomadas 

de decisão serem mais coerentes, por meio da utilização intensiva da tecnologia da 

informação.  

Supply Chain Management (SCM), ou gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, é a evolução natural dos processos logísticos eficientes, racionais e 

necessários para manter qualquer empresa competitiva no mercado, seja ela de que 

ramo for, já que a concorrência é cada dia mais acirrada e competitiva, a eficiência 

logística é um diferencial com grande destaque no negócio. 

 A pesquisa bibliográfica sobre o SCM foi relevante na medida em que 

permitiu revisar conteúdos abordados em sala de aula e amplia esse conhecimento 

com informações de fontes científicas como revistas, artigos e livros. Por outro lado, 

tais informações compiladas e atualizadas tornam-se fonte para a comunidade 

científica e amplia o acervo sobre o tema. 

O trabalho, portanto, ofereceu oportunidade de desenvolver competências de 

pesquisa, compilação de dados, solução de problemas e uso de ferramentas 

logísticas para viabilizar a competitividade das empresas.  

O SCM ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é a evolução natural 

dos processos logísticos eficientes, racionais e necessários para manter qualquer 

empresa competitiva no mercado, seja ela de que ramo for.  

Um objetivo básico na SCM é maximizar e tornar realidade as potenciais 

sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a atender o consumidor final 

mais eficientemente, tanto através da redução dos custos, como através da adição 

de mais valor aos produtos finais.  

Neste aspecto o problema desta pesquisa foi responder: o SCM consegue 

impulsionar a logística e ser o diferencial competitivo dentro das empresas? 

O objetivo geral foi descrever o Supply Chain Management como ele gera 

valor ao negócio e impulsiona estratégias de crescimento e expansão das empresas. 

Os objetivos específicos incluíram: revisar a literatura sobre o tema, para 

apresentar características do SCM; evidenciar vantagens do SCM para melhoria da 
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qualidade logística; apresentar informações relevantes das bibliografias que tratam 

da implantação do SCM. 

A metodologia da pesquisa foi revisão da literatura e o tratamento do 

levantamento bibliográfico se fez por meio de delineamento do estudo, promovendo 

melhor entendimento e ampliando o conhecimento sobre o assunto, usando como 

fontes: livros, artigos e trabalhos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)  

 

Uma cadeia de suprimentos engloba diferentes fluxos de informação, de 

materiais, financeiro e de criação, desde a matéria prima, passando pelos processos 

de produção e distribuição até chegar ao consumidor final (BALLOU, 2008).  

O SCM é a combinação da arte e da ciência em direção à melhoria da 

maneira pela qual uma empresa encontra as matérias-primas que necessita para 

fazer um produto ou executar serviço e entregá-lo ao consumidor (NOVAES, 2010).   

O conceito de cadeia de suprimento representa uma filosofia de 

gerenciamento do fluxo dos materiais, desde o fornecedor até o cliente final 

(FERREIRA; PÁDULA, 2007).  

Conforme Novaes (2010), de uma forma simples se pode afirmar que uma 

Cadeia de Suprimentos caracteriza-se por um conjunto de processos integrantes da 

demanda ao suprimento, ou seja, no fluxo do consumidor até o produtor. Em outros 

termos, argumenta-se uma Cadeia de suprimentos engloba diferentes fluxos de 

informação, de materiais, financeiro e de criação, desde a matéria-prima, passando 

pelos processos de produção e distribuição até chegar ao consumidor final.  

Conforme Bowersox, Closs e Cooper (2007), o conceito de SCM se baseia 

em dois princípios básicos. O primeiro é que praticamente todo produto que chega a 

um usuário final representa o esforço acumulado de múltiplas organizações e a 

coletividade dessas organizações é referida como cadeia de suprimentos. O 

segundo princípio é que enquanto as cadeias de suprimentos tenham existido 

sempre, a maioria das organizações prestam mais atenção para o que acontece 

internamente, havendo pouca compreensão dos negócios e menos gerenciamento 

da cadeia total de atividades que, em termos finais, entrega o produto para o 

consumidor. Como resultado há disjunção e frequente ineficácia das cadeias de 

suprimentos.  

Nessa perspectiva, para Bowersox, Closs e Cooper (2007), o gerenciamento 

da cadeia de suprimentos é uma ação gerencial ativa das atividades da cadeia de 

modo a maximizar valor para o cliente e obter uma vantagem competitiva 

sustentável, representando um esforço consciente para que haja planejamento e 

execução das cadeias de suprimento para uma efetiva eficiência o melhor possível.  
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Na verdade, as atividades da cadeia de suprimentos cobrem tudo, ou seja, 

desenvolvimento do produto, aquisição, produção e logística, bem como sistemas de 

informação necessários para coordenação das atividades.  

A figura 1 mostra o fluxo genérico do SCM. 

 

Figura 1 – Fluxo do SCM. 

 

Fonte: Novaes (2010).  

 

As organizações que realizam a cadeia de suprimentos estão unidas por um 

fluxo físico e um fluxo de informação, o primeiro envolvendo a transformação, 

movimentação, armazenamento de mercadorias e materiais. São a parte mais visível 

da cadeia de suprimentos, mas tão importante quanto os fluxos físicos, são os fluxos 

de informação, que permitem que os vários parceiros da cadeia de suprimentos 

coordenem seus planos de longo prazo, para controlar o fluxo diário de mercadorias 

e materiais, localizados ao longo da cadeia (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 

2007).  

Para Guarnieri et al. (2012), o controle de estoques é um elemento relevante 

na cadeia de suprimentos, de modo que o Warehouse Management System (WMS) 

ou sistema de gerenciamento de armazéns se torna um conteúdo importante no 

presente trabalho.  

Guarnieri et al. (2012), afirma que a evolução do WMS é similar ao de muitas 

soluções de Tecnologia de Informática – TI. Inicialmente, um sistema para controle 

de movimentação e armazenagem num armazém, e mais recentemente, incluindo 
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pequenas produções, gerenciamento de transporte, gerenciamento de pedidos e 

sistemas de contabilidade. 

Segundo Guarnieri et al. (2012), embora o WMS continue ganhando funções, 

a função essencial é a de controlar o movimento e a armazenagem de materiais. As 

chaves do WSM são, portanto: pegar, por e repor. Cabe ressaltar que a instalação e 

o processo com o WMS podem variar, de modo significativo de um software para 

outro.  

Entretanto, a lógica básica será o uso de combinação de item, localização, 

quantidade, unidade de medida e informação de pedido, para que se possa 

determinar onde estocar, onde pegar e em qual sequência desempenhar tais 

operações.  

Ferreira e Pádula (2007) argumentam que no conceito de cadeia de 

suprimento entende-se o conceito como a adoção de uma estratégia de trabalho 

conjunto entre os participantes de uma cadeia, incluindo planejamento, 

gerenciamento e monitoramento de informações.  

Novaes (2010) afirma que o cliente inicia a cadeia de eventos quando decide 

adquirir um produto que é oferecido à venda por uma empresa. Ele contata o 

departamento de vendas da empresa, que emite pedido para uma quantidade 

específica para ser entregue numa data específica. Se o produto deve ser 

manufaturado, a pedido inclui uma exigência que necessita ser atendida pelas 

instalações de produção.  

Pires (2009) defende que a exigência disparada pelo pedido do cliente se 

combina com outros pedidos, o planejamento cria um plano de produção para 

atender o cliente e para produzir a mercadoria a empresa tem que adquirir matérias-

primas necessárias. Compras recebe uma lista de matérias-primas e serviços 

exigidos pela produção para completar o pedido do cliente. Fornecedores 

selecionados entregam as matérias-primas necessárias no local e data 

especificados.  

As matérias-primas são recebidas, controladas e armazenadas. O fornecedor 

envia uma fatura para a empresa com os itens entregues. As matérias-primas ficam 

estocadas até que a produção as solicite. Com base no plano de fabricação, as 

matérias-primas são deslocadas do estoque para a área de produção e os produtos 

acabados pedidos pelo cliente são manufaturados usando as matérias-primas 
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adquiridas do fornecedor. Depois de fabricados, os itens sofrem controle e são 

estocados até que haja a entrega ao cliente (PIRES, 2009).  

Quando o produto acabado chega no armazém, o departamento de expedição 

determina o melhor jeito de entregar o produto na data especificada pelo cliente, ou 

até antes. Quando a mercadoria for recebida pelo cliente, a empresa fornecedora 

emite fatura para o produto entregue (NOVAES, 2010).  

Para assegurar que a cadeia de suprimentos está operando de modo eficiente 

e gerando alto nível de satisfação no cliente e com custos competitivos, a empresa 

tem que adotar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, associado à tecnologia. 

Existem três níveis no SCM, envolvendo diferentes setores da empresa, os quais 

são denominados estratégico, tático e operacional (BOWERSOX; CLOSS; 

COOPER, 2007).  

No nível estratégico neste nível, o gerenciamento da empresa direciona-se 

para grandes decisões estratégicas, relacionadas com a empresa toda, como 

tamanho, localização da planta, parceria com fornecedores, produtos manufaturados 

e mercados a serem explorados.  

As decisões no nível tático são focadas na adoção de medidas que produzem 

custo-benefício, ou seja, melhores práticas possíveis, estratégias de compras com 

fornecedores qualificados, parcerias com companhias logísticas para desenvolverem 

estratégias competitivas de transporte e armazenamento, com ênfase na redução de 

custo de estoques (PIRES, 2009).  

As decisões em nível operacional acontecem no dia a dia do negócio e 

afetam como o produto se movimenta ao longo da cadeia de suprimentos e 

envolvem mudanças de programação, acordos com fornecedores, fazer pedidos, 

estocar produtos, e uma infinidade de atividades buscam manter a qualidade do 

SCM (PIRES, 2009).  

SCM se articula com logística, que tem como objetivo central atingir um nível 

de serviço ao cliente pelo menor custo total possível. Giacobo, Estrada e Ceretta 

(2008) descrevem que o serviço ao cliente é o conjunto de atividades desenvolvidas 

pela empresa na busca da satisfação dos clientes proporcionando, ao mesmo 

tempo, uma percepção de que a empresa pode ser um ótimo parceiro comercial.  

Neste sentido, busca-se oferecer capacidades logísticas alternativas com 

ênfase na flexibilidade, na agilidade, no controle operacional e no compromisso de 

alcançar um nível de desempenho que implique um serviço perfeito. 
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De forma simples, logística é o setor responsável pela administração, 

execução, coordenação e busca de recursos e informações de todas as atividades 

da empresa. Planeja a distribuição de produtos, matérias-primas e outros materiais, 

responsável pela gestão de transporte e estocagem de mercadoria (BALLOU, 2008).  

Para Ballou (2008), a logística é uma área que controla os fluxos de 

informações e dos produtos e serviços de uma empresa. Sua função é integrar 

diferentes áreas de modo a que o produto chegue certo, no local certo, no tempo 

certo e com um custo menor possível. 

Bowersox, Closs e Cooper (2007) afirmam que a cadeia de logística integrada 

pode ser dividida em: Atividades primárias são aquelas relacionas diretamente à 

criação física do produto até a entrega ao consumidor final, incluindo serviços de 

pós-venda.  Exemplos: inventário, processamento de pedidos, transporte e etc.; 

Atividades secundárias ou apoio são aquelas que abrangem desde os insumos até a 

infraestrutura. Exemplos: manuseio, embalagem, armazenagem, dentre outras. 

Os setores de compra, produção e distribuição de uma empresa caracterizam 

a sua cadeia de suprimento interno e interligam os clientes aos fornecedores, 

causando a qualidade necessária para produtos e serviços, ou seja, tem-se três 

pontos distintos, estoque de matérias-primas, inventário de materiais em processo e 

mercadorias acabadas do ponto de origem ao ponto de consumo. Portanto, o 

gerenciamento da cadeia de comando da empresa integra o gerenciamento do 

fornecimento e da demanda na empresa e através das empresas (fornecedores e 

clientes) (NOVAES, 2010).   

Tem-se, portanto, numa empresa, uma cadeia de suprimentos eficiente, na 

medida em que suporta um gerenciamento de relação com os fornecedores, um 

gerenciamento de cadeia de suprimento interna e um gerenciamento da relação com 

os clientes (NOVAES, 2010).   
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2 VANTAGENS DO SCM 

 

Um objetivo básico na SCM é maximizar e tornar realidade as potenciais 

sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a atender o consumidor final 

mais eficientemente, tanto através da redução dos custos, como através da adição 

de mais valor aos produtos finais.  

Para Silva Filho (2008, p. 5):  

O uso do SCM em empresas nacionais é recente, porém seus resultados 
têm alcançado índices cada vez maiores, um exemplo prático dessa 
evolução é o resultado demonstrado na redução significativa dos custos 
logísticos, tempos do fluxo de produtos no canal de suprimentos, 
maximização dos lucros, ampliação e penetração em novos mercados. 

Para Ching (2009), são objetivos do SCM, dentre outros, incluem: reduzir 

tempos dos ciclos (entrada de pedidos, planejamento da produção, aquisição, 

produção, distribuição, financeiro); assegurar datas de entrega (técnicas de 

estoques, planejamento, compras, produção, qualidade, logística); reduzir custos e 

aumentar lucros (análise, padronização, racionalização, melhorias); reduzir estoques 

e lotes (produção enxuta e estoque de segurança), fortalecer parcerias com 

fornecedores e clientes (parceria, compartilhamento, ética, estabilidade). 

Ferreira e Pádula (2007) afirmam que o resultado esperado é o de uma 

cadeia mais competitiva, por meio da redução de estoques intermediários e dos 

custos totais, além de um movimento mais rápido das operações, informações e 

estoques. A otimização dos resultados de uma cadeia organizada nestes moldes, 

também ocorre pela redução de riscos e eliminação de perdas. Isto é garantido 

mediante esforços coordenados dos agentes, que garantem para toda a cadeia a 

sua participação no mercado, a partir da competitividade do produto final. 

A princípio parece claro que a logística agrega valor para uma cadeia de 

suprimentos ao “satisfazer entregas, expectativas de disponibilidade, bem como 

necessidades de clientes” (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007, p. 71).  

O ponto chave da capacidade da empresa é fazer com que o sistema de 

informação integre toda a cadeia logística, em tempo real, o que fica dependente da 

competência dos instrumentos utilizados e das pessoas, que são escolhidas pela 

competência em conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas na área. 

A identificação de problema de descontrole nos estoques leva a um processo 

de melhoria numa organização, devido à sua extensão prejudicial ao negócio e, 
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consequentemente, à criação de uma ferramenta que evite a aquisição de 

componentes além do estritamente necessário – estoque enxuto –, bem como 

levantamento dos componentes estocados e organização e controle de entrada e 

saída do material estocado. Neste aspecto, uma das vantagens do SCM é 

justamente garantir gestão eficiente de estoques (VIANA, 2008). 

Para assegurar que a SCM está operando de modo eficiente e gerando alto 

nível de satisfação no cliente e com custos competitivos, a empresa tem que adotar 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos, associado à tecnologia. Existem três 

níveis no SCM, envolvendo diferentes setores da empresa, os quais são 

denominados estratégico, tático e operacional. Ou seja, o SCM tem vantagem de 

oferecer quantidade, qualidade e preço atrativo (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 

2006). 

No nível estratégico, com o SCM, o gerenciamento da empresa se direciona 

para grandes decisões estratégicas, relacionadas com a empresa toda, como 

tamanho, localização da planta, parceria com fornecedores, produtos manufaturados 

e mercados a serem explorados. Assim, a empresa se torna diferenciada no 

mercado em que trabalha (FERREIRA; PÁDULA, 2007).  

Considerando o SCM e suas vantagens, as decisões no nível tático são 

focadas na adoção de medidas que produzem custo-benefício, ou seja, melhores 

práticas possíveis, estratégias de compras com fornecedores qualificados, parcerias 

com companhias logísticas para desenvolverem estratégias competitivas de 

transporte e armazenamento, com ênfase na redução de custo de estoques (PIRES, 

2009).  

As decisões em nível operacional acontecem no dia a dia do negócio e 

afetam como o produto se movimenta ao longo da cadeia de suprimentos e 

envolvem mudanças de programação, acordos com fornecedores, fazer pedidos, 

estocar produtos, e uma infinidade de atividades buscam manter a qualidade do 

SCM (BALLOU, 2008).  

Viana (2008), considerando a implantação do SCM, defende algumas 

vantagens para o setor de compras, dentre elas: otimizar a relação preço x 

qualidade, tendo em conta as ótimas condições de pagamento, buscar fornecedores 

que garantam fluxo contínuo de suprimento, com um investimento mínimo por parte 

do comprador, selecionar, desenvolver e qualificar fornecedores, criar sistemática 
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para processamento das compras (negociação, parcerias, necessidades, entrega, 

armazenamento).  

A figura 2 mostra benefícios com o uso do SCM. 

 

Figura 2 – Benefícios do SCM. 

 

Fonte: Viana (2008).  

 

Não se pode esquecer que o setor de compras precisa ter auxílio técnico e 

sistema eficaz de informação, tais como: análise de custos, ciclo de vida dos 

produtos, controle de estoques, situação do mercado, padronização de materiais.  

Segundo Viana (2008), espera-se do fornecedor a implementação de um 

sistema da qualidade, ou sua melhoria se já existente, a fim de prevenir falhas e de 

assegurar a conformidade quantitativa e qualitativa do material.  

Para o comprador: redução ou eventual eliminação das inspeções e ensaios de 

recebimento, melhoria da produtividade devido a um suprimento mais regular de 

materiais, melhoria da rentabilidade pela redução de estoques de segurança de 

materiais (VIANA, 2008).   

Para ambos: redução de atritos causados pela eventual ocorrência de material 

não conforme, parceria ganha-ganha, atendimento ao cliente.  

No processo de SCM, antes de partir para uma qualificação de fornecedores 

de produtos, deve-se definir os produtos a serem adquiridos, bem como o nível de 

serviço definido como ideal (BALLOU, 2008).  
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Ainda conforme Ballou (2008), por outro lado, é também relevante que, de 

forma integrada, envolvendo toda a organização, se defina com precisão o que se 

espera do fornecedor, podendo envolver também terceiros que fazem parte do 

processo logístico, ou seja clientes, distribuidores etc.  

Em outros termos, deve-se planejar muito bem para que se apresente às 

empresas em qualificação, informações sobre a empresa contratante, produtos e 

operações alvo dos serviços a serem contratados. 

Primeiramente, cabe defender que o uso de rede eletrônica de comunicação 

por meio do SCM traz como vantagens a automação comercial, gerenciamento da 

infra-estrutura da organização e integração de seus sistemas, suporta tomadas de 

decisão, aumento de controle sobre os processos, acesso a informações relevantes 

em tempo real, entre outros (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007).  

O comércio eletrônico elimina a barreira do espaço e do tempo, 

proporcionando expansão do negócio, visibilidade do mercado, poder de resposta, 

novos serviços, fortalecimento do relacionamento nos negócios, redução de custos, 

acessibilidade global, relações B2B, lealdade dos clientes, e mais. O mundo está 

globalizado, assim, não há como participar desta globalização sem utilização de 

redes, sejam elas locais ou mundiais (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007).  

No propósito do Planejamento, Programação e Controle de Produção, a 

produção deve garantir produtos e/ou serviços de forma eficiente e eficaz, 

atendendo as necessidades e exigências do dos consumidores. Sendo assim o SCM 

permitirá saber: o que produzir e comprar; quanto produzir e comprar; quando 

produzir e comprar e com que recursos produzir (VIANA, 2010).  

O SCM conforme Correa e Correa (2006) dentre outros, apresenta os 

seguintes pontos fortes: 

a) redução de gastos com material direto; 

b) maior nível de conformidade dos produtos; 

c) maior flexibilidade nos gastos com logística e cadeia de suprimentos; 

d) maior produtividade; 

e) menores estoques intermediários e finais; 

f) aumento da receita potencial; 

g) menores ciclos de fluxo de caixa. 

Cabe ressaltar alguns indicadores de desempenho que uma empresa deve 

utilizar e que guia o seu SCM e se está adicionando valor ao negócio: nível de 
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serviço desejado, que pode ser de 98%; porcentagem do faturamento, considerando 

o transporte e armazenamento, que pode ser de 6%; giro de estoque, que é de uma 

quinzena; eficácia de compras, que pode ser 97,9%. Deve ser otimizado o SCM, 

para que os índices atuais de uma possam ser alcançados, pois os índices ainda 

são metas não alcançadas (PADOVEZE, 2013).   

Conforme Silva Junior (2008), nível de serviço representa o número de 

requisições atendidas com a qualidade requerida, a quantidade certa e no prazo / 

número total de requisições atendidas. O resultado deve ser multiplicado por 100, 

para demonstrar o percentual. 

Porcentagem do faturamento = custo anual da logística / faturamento anual. 

Deve-se multiplicar o resultado por 100%. Porcentagem do faturamento = custo de 

armazenagem + custo de transporte / faturamento. Custo de logística = custo de 

armazenagem + transporte. Custo de armazenagem = aluguel, mão-de-obra, luz e 

água, manutenção, depreciação (SILVA JUNIOR, 2008).  

Custo de estoque = estoque médio mensal x 12 x custo unitário x taxa de 

juros em aplicação financeira em fração. A porcentagem do faturamento precisa ser 

comparada ao nível de serviço, ou seja, pode-se estar gastando pouco em logística, 

mas deixando de atender o cliente satisfatoriamente. É importante saber, também, 

quanto o cliente está disposto a pagar (PADOVEZE, 2013).   

Giro de estoques = valor consumido no período / valor do estoque médio no 

período. O período mais usado é o anual. Observação: O estoque representa a 

média aritmética de quantidade em estoque por um determinado tempo, por 

exemplo, mensal. Um giro de estoque alto pode representar atraso de entrega por 

falta de produto, aumento dos custos de frete, mas, menos espaço útil necessário, 

menos problema de material obsoleto ou deteriorado e menos perda de capital 

(PADOVEZE, 2013).   

A eficácia de compras mostra a assertividade do pessoal de compras quanto 

aos pedidos, ou seja, se eles não erram e pedem material diferente do especificado. 

EC = erros em ordem de compra / ordens de compras auditadas (SILVA JUNIOR, 

2008).  
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3 INFORMAÇÕES RELEVANTES DAS BIBLIOGRAFIAS QUE TRATAM DA 

IMPLANTAÇÃO DO SCM 

 

A Logística de uma empresa deve ser eficaz para a implantação do SCM, já 

que é a área que controla os fluxos de informações e dos produtos e serviços da 

empresa. Sua função é integrar diferentes áreas de modo a que o produto chegue 

certo, no local certo, no tempo certo e com um custo menor possível (BALLOU, 

2008).  

O transporte de cargas por caminhões via rodovias é viável pelo fato do Brasil 

ter uma malha rodoviária muito grande e por ser mais barato e rápido este tipo de 

transporte. O mais importante para a Logística de uma empresa que quer implantar 

SCM é verificar a eficiência do transporte por meio das Centrais de Informação de 

Fretes (CIF), que possibilita rapidez, qualidade, eficiência e competitividade, 

garantindo clientes satisfeitos e lucros satisfatórios (CHING, 2009).  

O pedido é fechado e então quando a disponibilidade para entrega é 

confirmada, os responsáveis pela distribuição fazem a checagem dos pontos 

necessários para o carregamento e entrega da mercadoria dentro dos prazos e 

condições combinados com os compradores. Uma empresa deve sempre ter 

estoque de segurança para poder atender de modo eficiente seus clientes (PIRES, 

2009).   

A empresa deve ter parceria com empresas de transporte de cargas e são 

elas as responsáveis pela retirada e entrega de mercadorias pela CIF. Quanto à 

paletização, há exigências particulares do cliente e seus tipos de racks. Na 

distribuição há diferentes tipos de fretes: caminhão do tipo Sider, Carga Seca, 

Prancha ou Baú (VIANA, 2010).  

O horário de entrega e descarregamento da mercadoria é variável, conforme 

a política do cliente e a legislação em vigor. Uma atitude que uma empresa que está 

implantando SCM é que acate a imagem de seus produtos estampada nos 

caminhões que entregam suas mercadorias. É um marketing ambulante das 

mercadorias que produz, já que os caminhões circulam por diferentes locais (VIANA, 

2010).  

Uma empresa que quer implantar o SCM atribui sua eficiência operacional, 

principalmente, a sua capacidade de gerenciar frotas e a sua capacidade de 
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otimização de carga (ou seja, utilização máxima da capacidade dos equipamentos 

aliada à redução do tempo de espera para despacho) (PIRES, 2009).   

A capacidade de gerenciamento da frota permite operar uma estrutura de 

equipamentos essencialmente terceirizada e, portanto, manter uma estrutura de 

custos predominantemente variável (PIRES, 2009).   

A logística envolve: terceirização, administração de materiais; carga a granel, 

conteinerizada, fracionada e paletizada; Centro de Distribuição (CD); conhecimento 

de transporte; consignatário; equipamentos de armazenagem; estoque administrado 

pelo fornecedor; FEFO e FIFO; palete, customização, unitização e validade de um 

produto (CHING, 2009).  

Para Ballou (2008), a busca da excelência da qualidade, pela implantação do 

SCM, nesse mundo globalizado, necessariamente passa pela adoção sistemática de 

logística integrada, para que se tenha bons níveis de atendimento ao cliente, 

controle eficaz de estoques, desenvolvimento de fornecedores, controle 

informatizado, custeio eficaz, giro de estoque coerente etc. 

Para Ching (2009), terceirizar já não é polêmica no mercado, de modo que é 

preciso escolher um parceiro que personifique sua empresa, é preciso deixar claro o 

nível de serviço que a empresa deseja. A terceirização é um meio de a empresa 

obter a competência que precisa e não tem. E de forma rápida. Tudo está lá 

prontinho para ser usado. 

A empresa deve utilizar WMS – Warehouse Management System, ou Sistema 

de Administração de Armazéns, para controle de entrada e saída de materiais, 

realização do FIFO e do FEFO, endereçamento, formação de cargas para 

expedição, controle de estoque, etc. (VIANA, 2008).   

Também, deve usar o Planejamento das Necessidades de Materiais, ou MRP 

ou Material Requeriments Planning, para planejamento de materiais, e de acordo 

com o lead time parametrizado, identificando se a previsão de demanda, mais o 

estoque de segurança, mais a quantidade já pedida, menos o estoque inicial, dão 

um valor positivo ou negativo. No caso de o valor ser negativo, uma requisição de 

pedido é imediatamente aberta (VIANA, 2008).   

A empresa deve considerar no seu SCM, o CRM – Customer Relationship 

Management, ou seja, Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, que não é 

nada mais que o marketing de relacionamento um a um e a desintermediação. Isto 



22 
 

não é novo, pois, o padeiro da esquina já utilizava isto há muito tempo atrás (VIANA, 

2008).   

“O que é novo é que agora podemos usá-lo de uma forma tecnológica para 

dezenas de milhares, até milhões de clientes. Isto é o eCRM, o cliente como alma 

das estratégias de negócio, num mundo globalizado e de informações eletrônicas. ” 

(Brown, 2010, p. 16). 

A figura 3 mostra a estrutura ideal para a implantação do SCM. 

 

Figura 3 – Estrutura do SCM. 

 

Fonte: Ching (2009).  

 

Segundo Brown (2010), muitas organizações têm competido quase que 

somente em cima de preço, usando a propaganda para garantir que seus preços 

sejam significativamente mais baixos do que os seus concorrentes. A estratégia de 

preço ainda é vital, mas, por causa da fragmentação e da crescente utilidade dos 

serviços, é cada vez mais difícil competir somente com relação ao preço.  

Cada vez mais as organizações estão descobrindo que precisam diversificar 

seus métodos e usar canais de diferentes propagandas para alcançar seus 

diferentes segmentos de clientes. Alguns estão se voltando para o Customer 

Relationship Management – CRM, descobrindo o que seus clientes querem e 

ajustando seu marketing para atendê-los. O CRM da empresa que está implantando 
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o SCM se torna uma estratégia para o E-Business. A empresa fortalece o seu SAC 

como ferramenta para melhoria contínua (BROWN, 2010). 

Por meio do E-Business, ou Negócio Eletrônico, a empresa estará usando 

tecnologia para melhorar processos, incluindo ambiente interno (RH, Controladoria e 

Administração) e externo (venda, marketing, suprimentos e relação com o cliente) 

(VIANA, 2008). 

Para Stadtlober (2006), o Serviço de Atendimento ao Consumidor, não é nada 

mais do que um canal de comunicação do consumidor para o fornecedor, contudo, 

tem a ver com o objetivo maior da empresa, que é a satisfação do cliente. Assim, o 

SAC é usado para facilitar o acesso do cliente, para ouvir, orientar e torná-lo 

personalizado.  

Mas não para por aí, ou melhor, daí começa o processo de respostas aos 

problemas do cliente e a empresa utiliza o feedback para agir estrategicamente, o 

que implica envolver as áreas para conhecer e buscar solucionar os problemas, por 

meio de monitoramento de novos produtos, ajustes nos produtos atuais, realização 

de pesquisas, atividades de marketing, dentre outros. O ideal seria o consumidor 

ligar a primeira vez para reclamar e a segunda para elogias (STADTLOBER, 2006).   

Churchill (2010) defende que o objetivo da distribuição física estratégica não é 

o just-in-time, isto é: mercadoria certa, no lugar certo, na hora certa e com custo 

mínimo. Isso é incoerente, pois a otimização eleva os custos relativos. Na verdade, o 

que se pode fazer é minimizar os custos por meio de políticas de transporte 

competitivo, estoques mínimos e pouco armazenamento até chegar ao cliente.  

Uma decisão estratégica, portanto, é sobre o nível de serviço e, quanto a isto, 

Churchill (2010) afirma que a decisão da empresa sobre o nível de serviço deve, 

fundamentalmente, apoiar-se sobre uma análise da reação do cliente provável – e 

de concorrente – aos diversos níveis de serviço possíveis.  

Além de estabelecer um nível médio de serviço aos clientes, as empresas 

muitas vezes têm que avaliar o impacto dos aumentos ou diminuições propostas nos 

níveis de serviços a clientes específicos. O processo decisório para esse problema 

tem que ser modelado separadamente (CHURCHILL, 2010).  

A atitude estratégica da comunicação interna dá aos colaboradores a noção 

da importância de um serviço orientado para atender aos clientes, o que tem a ver 

com a competência para responder positivamente aos problemas com envolvimento, 

comprometimento, valorização e, principalmente, qualificação. Deste modo, 



24 
 

assumem-se responsabilidades e toma-se iniciativa, o que implica conhecer as 

rotinas da empresam e segui-las, para atender ao planejamento estratégico 

(TORQUATO, 2012).  

Conforme Torquato (2012) parece não estar relacionado, mas pensa-se que a 

marca da empresa precisa ser melhor trabalhada de ponta a ponta do SCM. Para 

uma grande parte das empresas, numa visão contemporânea, a marca é uma 

questão estratégica no negócio, que passou da intangibilidade, para um “bem” 

tangível e economicamente relevante para se ter visão diferenciada e se tornar líder 

de mercado.  

Para Ching (2009), levando em conta os agentes e fatores de competição e 

competitividade atuais, é preciso pensar estrategicamente num SCM, pois o 

ambiente de mercado tem se caracterizado por incertezas, imprevisibilidade, rápidas 

transformações tecnológicas, de modo que é preciso disputar clientes, recursos 

materiais e financeiros, por meio de novas práticas e negócios, com informações 

atualizadas e confiáveis sobre o mercado, fornecedores, clientes e sobre o 

posicionamento estratégico perante a concorrência, ou seja, necessidade de se 

desenvolver visões integradas para o gerenciamento organizacional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou atingir os objetivos já que mostrou que o Supply 

Chain Management (SCM), consegue impulsionar a logística e ser o diferencial 

competitivo dentro das empresas. Neste sentido foi necessário revisar a literatura 

sobre o tema, para apresentar características do SCM; evidenciar vantagens do 

SCM para melhoria da qualidade logística; apresentar informações relevantes das 

bibliografias que tratam da implantação do SCM. 

SCM ou gerenciamento da cadeia de suprimentos é a evolução natural dos 

processos logísticos eficientes, racionais e necessários para manter qualquer 

empresa competitiva no mercado, seja ela de que ramo for, já que a concorrência é 

cada dia mais acirrada e competitiva, a eficiência logística é um diferencial com 

grande destaque no negócio. 

Na verdade, as atividades da cadeia de suprimentos cobrem tudo, ou seja, 

desenvolvimento do produto, aquisição, produção e logística, bem como sistemas de 

informação necessários para coordenação das atividades.  

Uma empresa que quer implantar o SCM atribui sua eficiência operacional, 

principalmente, a sua capacidade de gerenciar frotas e a sua capacidade de 

otimização de carga. 

Considerando os pressupostos levantados na revisão da literatura se 

considera que o engenheiro de produção deve atuar para alcançar qualidade, 

produtividade e competitividade e o SCM é uma das ferramentas para isso. Neste 

aspecto o engenheiro precisa atuar para reduzir tempos dos ciclos, assegurar datas 

de entrega, reduzir custos e aumentar lucros, reduzir estoques e lotes e fortalecer 

parcerias com fornecedores e clientes.  
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