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RESUMO 

 

Este artigo descreve e apresenta a importância dos estudos sobre a cadeia de 
suprimentos, enfatizado nos fundamentos de gestão da produção, e nas relações que 
tem com a expansão dos negócios organizacionais, propriamente sobre as 
características do seu gerenciamento e de que maneira este ocorre, buscando 
assinalar de que forma os novos mercados consumidores influenciam na gestão da 
cadeia de suprimentos. Este trabalho contempla o método de revisão literária na forma 
de uma pesquisa qualitativa-descritiva. Os resultados mais significantes 
proporcionados por este trabalho estão na facilitação de se admitir novos projetos de 
expansão para estes tipos de negócios e na integração de sistemas de gestão 
empresarial, fornecendo melhorarias na comunicação entre seus setores. Encontra-
se um largo conteúdo nas obras do tema abordado, porém raso sobre a perspectiva 
específica da engenharia de produção. O trabalho propôs forma ao assunto, o 
relacionando da maneira mais atualizada e demonstra que a inobservância, o 
desconhecimento ou a negligência no tratamento do gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, relacionado com a venda de produtos em novos mercados geográficos, 
é um risco para a continuidade do negócio, do ponto de vista da engenharia de 
produção. por tanto, não devendo uma organização apenas subsistir no mercado, é 
que se faz necessário o inteiro e completo entendimento deste conteúdo. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento; Cadeia; Suprimentos; Organizações; Mercado.



CRUZ, Leonardo Ronald da Cruz e. A importância do gerenciamento da cadeia de 
suprimentos na expansão das vendas de produtos em novos mercados 
consumidores. 2018. 23 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 
Engenharia de Produção – Faculdade de Macapá - FAMA, Macapá, 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper describes and emphasizes the importance of studies on the supply chain, 
emphasizing the fundamentals of production management, and the relationships that 
it has with the expansion of organizational business, about the characteristics of its 
management and how it occurs, seeking how new consumer markets influence the 
management of the supply chain. This work contemplates the method of literary 
revision in the form of a qualitative-descriptive research. The most significant results 
provided by this work are the facilitation of new expansion projects for these types of 
businesses and the integration of business management systems, providing 
improvements in communication between their sectors. There is a broad content in the 
works of the topic addressed, but shallow about the specific perspective of production 
engineering. The paper has proposed a way to the subject, relating it in the most up-
to-date manner and demonstrates that non-compliance, ignorance or negligence in the 
treatment of supply chain management related to the sale of products in new 
geographic markets is a risk for continuity from the point of view of production 
engineering. therefore, an organization should not only subsist on the market, it is 
necessary to have the complete and complete understanding of this content. 
 

Key-words: Management; Chain; Supplies; Organizations; Marketplace. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atendimento as necessidades dos consumidores e, consequentemente, a 

todas as demandas da produção, passaram a ser o principal objetivo dos negócios e 

empresas. Por consequência, este objetivo tornou-se igualmente importante a todos 

os integrantes da chamada cadeia de suprimentos, por analisarem que um processo 

interligado, de colaboração e responsabilidade mútuas, representava justamente a 

razão do fator de aumento no nível de satisfação dos clientes. 

Através do gerenciamento da cadeia de suprimentos as empresas deixam de 

atuar isoladamente, competindo no mercado como uma complexa rede interligada, 

onde os processos são melhorados desde as atividades com o fornecedor até o 

relacionamento com o cliente final e com isso, conseguindo obter mais vantagem 

competitiva. 

Devido a progressão natural de um negócio, que é impulsionado principalmente 

pelas exigências do mercado, tanto por parte dos clientes quanto pela pressão dos 

concorrentes, as empresas passaram a atender seu público alvo de várias maneiras, 

como por exemplo, levando seu produto a mercados de locais cada vez mais distantes 

com o intuito de aumento de seu Market Share e isso, muita das vezes, causando 

pequenas ou consideráveis alterações na cadeia de suprimentos, passando a exigir 

do negócio a tecnicidade, a habilidade e a criatividade para adequar-se as realidades 

desse novo mercado de consumidores em potencial. Com tudo, entender como estas 

mudanças, pequenas ou grandes, interferem no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, proporcionaria a facilitação de se admitir novos projetos de expansão 

para este tipo estratégia, integraria sistemas de gestão, melhoraria a comunicação 

entre setores e dentre tantos outros benefícios, tornaria a empresa ou negócio 

qualificado para os requisitos mais próximos da realidade do mercado em que 

compete. 

Este artigo propõe assinalar as alterações que ocorrem na cadeia de 

suprimentos, respondendo a problemática em: de que forma, com a demanda dos 

novos mercados consumidores devido a expansão das vendas de produtos, se dará 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos? 

Apontar de que forma os novos mercados consumidores influenciam na gestão 

da cadeia de suprimentos é o objetivo primário deste trabalho tendo como tarefas no 

decorrer do mesmo, a caracterização do gerenciamento da cadeia de suprimentos, a 
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descrição de como o controle do gerenciamento de demanda e o planejamento e 

controle da produção são afetados pelo aumento das vendas de produtos e a 

verificação de como a expansão das vendas de produtos em novos mercados 

consumidores intervêm no gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

Para tanto, este trabalho contemplará o método de revisão de literatura na 

forma de uma pesquisa qualitativa-descritiva, com o objetivo de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas, descrevendo os fatos e fenômenos acerca de uma série 

de informações sobre o objeto do tema e determinada realidade em estudo. Buscando 

referenciar este artigo em bibliografias - com período adotado de dados para 

consubstanciar os fundamentos, os últimos vinte anos - na espécie de livros, artigos 

científicos e dissertações, assim como nas modalidades de consulta em sites de 

revistas eletrônicas e instituições especializados no tema trabalhado.  
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2. A CADEIA DE SUPRIMENTOS E O GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

O conceito de cadeia de suprimentos é erroneamente encarado por muitos 

estudiosos como uma nova definição de logística, para outros, é visto como uma 

simples extensão do conceito que deriva de logística integrada, o que também é um 

erro e que para Fleury (2005), fica representado como uma visão muito restrita. 

Razzolini Filho (2001) assinala que ao longo da história, logística recebeu 

designações diferentes, tais como: distribuição, engenharia de distribuição, logística 

empresarial, logística de marketing, logística de distribuição, administração logística 

de materiais, administração de materiais, logística, sistema de resposta rápida, 

administração da cadeia de abastecimento e logística industrial. 

Apesar do uso popular da palavra logística, foi logística integrada o termo 

adotado como mais moderno para designar a atividade que, segundo Bowersox 

(1999, p. 43), “é vista como a competência que vincula a empresa a seus clientes e 

fornecedores. O processo tem duas ações inter-relacionadas: fluxo de materiais e 

fluxo de informações”. 

Antonio Viana Matias (2010, p. 10), explica que a existência dos termos 

logística e logística integrada faz parecer tratar-se de assuntos distintos, aponta que 

o conceito de logística de maneira individualizada trata do estudo dos transportes, 

estoque e armazenagem, ao ponto que logística integrada, seria a expressão que, 

pela natureza das atividades desse sistema que interliga os processos do mercado 

fornecedor até o mercado consumidor, teria melhor sentido, devido a evolução do 

pensamento logístico. 

Supply Chain ou cadeia de suprimentos em português, é o termo usado para 

referenciar uma atividade muito complexa que segundo Bowersox e Closs (2001), 

“compõe uma estrutura para as operações e fornecedores, que interligados levam 

eficientemente os produtos, a informação e a prestação dos serviços, com eficácia ao 

consumidor final”. 

Sobre as atividades da cadeia de suprimentos, Ballou (2001) considera 

atividades chaves e atividades de suporte, sendo as atividades chaves da cadeia de 

suprimentos os padrões de serviço ao cliente, o transporte, a administração de 

estoques, o fluxo de informações e processamento de pedidos (procedimentos de 

interface dos estoques com pedidos de vendas, métodos de transmissão de 
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informações de pedidos, regras de pedidos e etc.). Das atividades de suporte da 

cadeia de suprimentos, considerou a armazenagem, o manuseio de materiais, as 

compras, embalagens, cooperação com produção/operações, a manutenção da 

informação (coleta, arquivamento e manipulação de informação, assim como a análise 

de dados e procedimentos de controle da produção). 

Portanto a cadeia de suprimentos envolve a integralidade dos negócios nas 

operações relativas ao desenvolvimento de serviços ou produtos, interligando o capital 

intelectual, os processos e operações, as atividades de cada empresa, as informações 

e controle de dados, os recursos materiais e financeiros, transportes de matéria-prima 

ou de produtos acabados e semiacabados, armazenagem, manuseio, estoque, 

fornecedores, centros de distribuição, logística reversa, marketing, os clientes e todos 

os elementos envolvidos para a obtenção do resultado final de um negócio e um pouco 

mais além. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

De acordo com Pires (2004), “a conceituação do termo gerenciamento da 

cadeia de suprimentos fundamenta-se no fato de que nenhuma empresa existe 

isoladamente no negócio”. Existe uma complexa e interligada cadeia de fornecedores 

e clientes, por onde fluem matérias-primas, produtos intermediários e produtos 

acabados, informações e dinheiro sendo todos os responsáveis pela viabilidade do 

abastecimento de mercados consumidores. 

O Supply Chain Management ou gerenciamento da cadeia de suprimentos em 

português, trata da integração holística dos processos de negócios (Business 

Process) por intermédio da cadeia produtiva, com objetivo de atender o consumidor 

final mais efetivamente, isto é, sendo eficiente e eficaz simultaneamente (PIRES et al. 

2001). 

Especialista em logística e CEO da PRESTEX, Rodrigo Lizot (2015), explica 

que muitos se utilizam do conceito de logística integrada como se fosse 

gerenciamento da cadeia de suprimentos e vice-versa, porém pondera que as 

atividades ligadas a cada gestão são totalmente diferentes. Explica que enquanto a 

logística integrada trata da interligação do gerenciamento de estoques, recebimento, 

expedição, movimentação e transporte, o gerenciamento da cadeia de suprimentos 

vai bem mais além, conduzindo rotinas de compras e de relacionamento com o cliente. 
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Isso faz com que o gerenciamento da cadeia de suprimentos se inicie antes mesmo 

do processo produtivo, que também envolve a logística integrada, encerrando no 

cliente final com ações de pós-venda. 

 

2.1.1 A evolução do conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

 

Segundo Cavalcanti (2017), o conceito de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos surgiu como uma evolução natural do conceito de logística e de logística 

integrada, ao ponto em que enquanto a logística representa uma integração interna 

de atividades, o gerenciamento da cadeia de suprimentos representa sua integração 

externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e informações aos 

fornecedores e ao cliente final. 

Cavalcanti explica que a linha evolutiva indica como ocorreu a integração 

funcional das diversas áreas da cadeia de suprimentos, resultando, nos dias atuais, 

na logística integrada para atender as demandas de materiais e produtos, que 

extrapola os limites da empresa, conectando as funções logísticas de toda a cadeia 

de suprimentos, desde o fornecedor de matéria-prima até o consumidor final. 

A evolução apresentada na ilustração 1 a seguir, também pode ser acertada 

como a mudança de visão da logística interna para logística externa, ou seja, o foco 

passou de produtividade, lead-times e custos logísticos para a relação entre empresas 

e outros membros no gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

 

Ilustração 1 – Evolução do Conceito de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: INSTITUTO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – IGTI (2017). 
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Velloso (2015), explica que a partir do fim da segunda guerra mundial, as 

empresas notaram que tão grande era a importância de se ter um departamento para 

cuidar da logística onde a demanda crescia num ritmo acelerado, os consumidores 

tornavam-se cada vez mais exigentes. A partir dos anos 50 e 60, as empresas 

começaram a se preocupar com a satisfação do cliente. Foi então que surgiu o 

conceito de logística empresarial, motivado por uma nova atitude do consumidor. Com 

o fenômeno da Globalização, se torna cada vez mais importante o entendimento 

da gestão da cadeia de suprimentos para lidar com forças que podem impactar a 

cadeia. Essas forças são: 

 

• Expansão global - A globalização das fontes de suprimentos e de manufatura 

tornaram as cadeias de suprimentos mais longas e complexas, necessitando 

assim de uma coordenação mais formal; 

 

• Aumentos da complexidade e do escopo dos projetos - Os projetos 

envolvem, em alguns casos, muitos times operando em lugares diferentes. 

Cada dia mais, aumenta a importância do fluxo de informação. Temos que lidar 

com um número muito grande de informação, o que torna difícil o seu 

gerenciamento manual com a velocidade e accuracy necessários; 

 

• Grande volatilidade do mercado - A demanda vem se apresentando com 

grande volatilidade, dificultando a sua previsão em função da velocidade de 

informações que são disponibilizadas tanto para consumidores e concorrentes. 

 

É inegável que sempre existiu uma preocupação acerca de métodos de gestão 

mais apurados para atender as exigências de cada época ao longo do tempo. Essa 

preocupação deriva do ambiente mercadológico complexo no qual a maioria das 

organizações está inserida: os mercados são globais, as fronteiras tênues, a demanda 

é variável, muitas vezes restrita, as previsões pouco confiáveis, os ciclos de vida de 

produtos são muito curtos, as inovações tecnológicas são constantes, as incertezas 

econômicas geram instabilidade, dentre outras variáveis. (MATIAS, 2010, p. 2) 
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3. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: O CONTROLE DE 

GERENCIAMENTO DE DEMANDA E SUA RELAÇÃO COM O MERCADO DE 

PRODUTOS 

 

O planejamento e controle da produção, como setor de apoio à produção, atua 

dentro destes três níveis de decisões, estratégica – permanente e contínua, voltada 

para o futuro; tática – integrando as estruturas de uma organização nas especificações 

de tarefas ou processos e operacional – atuando como processo continuado e 

integrado, alcançando ações e atividades de aplicação imediata. 

Vollman et at. (2006), dizem que: 

 
o sistema de planejamento e controle da produção se ocupa do planejamento 
e controle de todos os aspectos da produção, inclusive do gerenciamento de 
materiais, da programação das máquinas e pessoas e da coordenação de 
fornecedores e clientes-chave, garantindo assim um bom relacionamento 
com todos os setores da empresa. 

 
O planejamento e controle da produção pode ser um elo importante entre as 

estratégias da empresa e para o seu sistema produtivo. O propósito do planejamento 

e controle é garantir que os processos da produção ocorram eficaz e eficientemente 

e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos consumidores 

(SLACK et al. 1997). 

O controle dos processos que afetam resultados é o ponto principal do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, que de forma geral, procura pela melhoria 

da eficiência, na busca pela redução de custos e pela redução de desperdícios, na 

melhoria contínua nos níveis de serviço e no aumento da satisfação do cliente. 

Lambert, Cooper e Pagh (1998) identificaram componentes técnicos e físicos, 

assim como gerenciais e comportamentais de especial atenção para o gerenciamento 

da cadeia de suprimentos e citam, para componentes técnicos e físicos, o 

planejamento e controle das operações, a estrutura de trabalho e de atividades, a 

estrutura organizacional, a estrutura do fluxo do produto e a estrutura do fluxo de 

comunicação e informação. Para componentes gerenciais e comportamentais, 

apontam, os métodos de gerenciamento, a estrutura de poder e liderança, a estrutura 

de riscos e recuperação e a cultura e atitudes. 

Entre os processos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos está a 

gestão da demanda, que é o processo que procura balancear os requerimentos dos 

clientes com a capacidade de atendimento da cadeia de suprimentos. Neste sentido, 
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o processo produtivo deve ser desencadeado com base nas necessidades da 

demanda e essas necessidades é que devem mobilizar toda a cadeia de suprimentos 

(CROXTON et al., 2008). Segundo Mentzer et al. (2007), a gestão da demanda é a 

criação de um fluxo coordenado de demanda entre os membros da cadeia de 

suprimentos e seus mercados. 

Segundo Croxton et al. (2008), os objetivos do processo de gestão da demanda 

consistem em determinar a previsão de vendas, sincronizá-la com a capacidade 

produtiva da empresa e da cadeia, incorporar a estratégia da organização e mapear 

as necessidades dos consumidores. Seu sucesso dependerá de questões como a 

existência de processos internos às empresas bem estruturados e operacionalizados, 

bem como o estabelecimento de uma sólida relação entre as empresas parceiras 

(PIRES, 2009). 

 

3.1 A DEMANADA E O MERCADO 

 

Gerenciar de forma integrada uma cadeia de suprimentos significa manter um 

fluxo continuo de informações corretas em tempo real e que permita ajustes para 

atender as variações da demanda de maneira a criar um fluxo de produtos melhor. 

Controlar as incertezas da demanda, manufatura e desempenho dos fornecedores é 

um desafio gerencial da cadeia de suprimentos, pois superar a resistência a grandes 

mudanças, principalmente aquelas no tocante a influenciar diretamente os 

componentes técnicos e físicos do sistema, causa a necessidade de reengenharia da 

cadeia de suprimentos para atender as novas modificações. Isso acontece porque a 

comunicação entre os setores da empresa, fornecedores e parceiros passa a 

necessitar ser maior, para aumentar a previsibilidade e a segurança na execução dos 

novos processos. 

Vollman et al. (2006) identificaram a gestão da demanda como uma interface 

chave entre as atividades de produção da empresa, sistemas de planejamento e 

controle, e o mercado. Eles definem seu escopo como atividades que variam de 

previsão a converter os pedidos dos clientes em datas de entrega e como um 

mecanismo de equilibrar oferta e demanda. 

O processo de planejamento recebe informações do mercado através do 

controle e gerenciamento da demanda. O setor de Marketing é quem avalia a 

expectativa do mercado, as ações dos concorrentes e informações históricas, para 
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formular cenários de demanda. Esta avaliação tem o seguinte objetivo: criar uma base 

de trabalho que permita maior controle sobre as vendas e posteriormente, acione o 

planejamento de produção da empresa. 

No tocante a novas vendas, a avaliação de mercado deve apresentar uma visão 

sistêmica, abrangendo o produto e a sua inserção no portfólio da empresa, os 

indicadores econômicos, a estrutura financeira da empresa, produtos concorrentes e 

substitutos. Ainda assim, todas as perspectivas do mercado podem não ficar nítidas e 

para corrigir potenciais distorções é preciso manter um processo contínuo de 

acompanhamento e revisão da avaliação do mercado. 

Para minimizar o efeito da incerteza na estimativa de demanda, algumas 

empresas adotam um estoque mínimo de produto semiacabado ou até mesmo 

acabado, porém esta opção agrega um custo que pode comprometer a 

competitividade da empresa. Para um desenvolvimento do planejamento de controle 

de demanda mais balanceado existem três horizontes a serem considerados: o 

planejamento de longo prazo, planejamento anual e planejamento de curto prazo. 

(BURBIDGE 1983) 

Davis et al (2001) e Slack et al (1997) destacam ainda o conceito de demanda 

dependente, quando se observa o comportamento da demanda desconhecida por um 

produto, a partir da demanda conhecida de outro. Esse estudo auxilia o processo de 

análise de um planejamento de vendas, quando uma vez conhecida a relação entre 

dois produtos é possível avaliar as incertezas de uma previsão, a partir de uma 

demanda conhecida do outro produto. 

Segundo Meire (2013), poucas empresas são tão flexíveis ao ponto de alterar 

substancialmente seus volumes de produção ou mix de produtos de um período para 

o outro, para atender as variações da demanda. Para muitas, ao menos parte da 

demanda não vem do ambiente externo, mas de outras divisões ou subsidiárias, o que 

permite esforços para o seu gerenciamento. 

A demanda de muitas empresas pode ser criada ou modificada, tanto em 

termos de quantidade ou de momento, por meio das atividades de marketing, 

promoções, propaganda, esforço de vendas, entre outros. Mesmo empresas que 

produzem outros tipos de produtos podem exercer influência sobre a demanda por 

meio de esforço de venda, de sistemas indutores de comportamento de seus 

vendedores e representantes comerciais. 
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Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2001), é devido a gestão da demanda que a 

área de marketing envia as informações do mercado para o processo de 

planejamento, e a partir daí são realizadas as previsões, cadastro de pedidos, 

previsão de data de entrega, distribuição, serviços ao cliente, entre outras, existindo 

alguns fatores que devem ser levados em consideração para que se consiga gerir a 

demanda de maneira eficaz: 

 

• Habilidade para prever a demanda: utilizar todas as 

ferramentas disponíveis para conseguir antecipar a demanda futura, como ter 

uma base de dados históricos para poder se basear em informações que 

expliquem a variação do comportamento do consumidor e também através de 

métodos de previsão de demanda que são realizados através de dados 

históricos; 

 

• Canal de comunicação com o mercado: não deve somente pensar em 

vender, mas sim manter contato permanente com seus clientes e mercado; 

 

• Poder de influência sobre a demanda: sempre deve procurar influenciar a 

demanda e não somente prever seu comportamento, através de estratégias 

que possam chamar a atenção do cliente; 

 

• Habilidade de prometer prazos: o cumprimento dos prazos de entrega é 

muito importante para gerar e manter a demanda, pois cria um clima de 

confiabilidade; 

 

• Habilidades de priorização e alocação: planejamento para conseguir atender 

toda a demanda. Mas quando isso não é possível, tem que decidir quais 

clientes serão atendidos e quais terão que esperar. Por isso a importância do 

planejamento da demanda. 
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4. AS VENDAS DE PRODUTOS EM NOVOS MERCADOS CONSUMIDORES E O 

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

O desenvolvimento de produtos é considerado, por muitas empresas, como 

uma atividade estratégica. Produtos com ciclos de vida cada vez mais curtos e sendo 

lançados ao mercado com frequência cada vez maior requerem frequentes 

adaptações nas características da cadeia de suprimentos para se garantir a entrega 

desses produtos de forma efetiva e eficaz. (MATIAS, 2010) 

O processo de desenvolvimento de produtos é crítico para o sucesso das 

organizações. Pires (2014) declara que: 

 
desenvolver novos produtos de forma rápida e lançá-los ao mercado 
de maneira eficiente é um componente importante do sucesso 
empresarial. Assim, reduzir o chamado time to market é um objetivo 
fundamental deste processo. O gerenciamento da cadeia de 
suprimentos inclui a integração de clientes e fornecedores neste 
processo. 

 

Através das informações obtidas da cadeia de suprimento, é possível elaborar 

estratégias que tragam vantagem competitiva, que nada mais é do que quando a 

empresa executa uma ou mais de suas atividades de uma maneira especial, que traga 

uma diferenciação para os seus concorrentes. (PORTER, 1995) 

Segundo Croxton et al. (2001), como os ciclos de vida dos produtos estão cada 

vez mais curtos, o desenvolvimento dos produtos certos e seus lançamentos com 

sucesso devem ser feitos em prazos também cada vez mais curtos para que as 

empresas se mantenham competitivas. A habilidade para reduzir o time to market é 

chave para o sucesso dos novos produtos, além de ser o principal objetivo do 

processo, especialmente nos setores industriais mais dinâmicos e/ou competitivos. 

Sob a ótica do gerenciamento da cadeia de suprimentos, o processo do 

lançamento de produtos promove a estrutura necessária para desenvolver e leva-los 

a novos mercados, juntamente com clientes e fornecedores que devem ser integrados 

ao processo com o objetivo de contribuir para redução do time to market. Assim, uma 

efetiva implementação deste processo alinhada aos outros processos para o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, não somente permite aos gestores 

coordenar o fluxo dos produtos através dessa cadeia de suprimentos, mas também 

auxiliam os membros na produção, na logística, marketing e em outras atividades afins 

para apoiar a comercialização desse produto. (SLACK et al. 1997). 
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O primeiro passo a ser realizado no nível estratégico do processo de 

lançamento de produtos e comercialização é revisar as estratégias da empresa, 

suprimentos, produção e marketing para determinar como esses planos poderão 

impactar no produto e sua comercialização, pois enquanto a estratégia de marketing 

identifica as necessidades dos clientes, o processo de desenvolvimento de produtos 

implementa atividades que estejam alinhadas às necessidades dos clientes e 

entreguem o valor esperado por eles. (ROGERS, LAMBERT & KNEMEYER, 2004). 

Também é necessário que se faça um balanceamento entre as necessidades 

identificadas pelo processo de desenvolvimento de produtos através do 

desdobramento das estratégias do negócio e as capacidades da cadeia de 

suprimentos para entregar o resultado esperado. Este processo deve retroalimentar 

às estratégias do negócio para que aquisição de capacidades necessárias sejam 

incorporadas às estratégias futuras. 

Também é importante e crítico ter as pessoas certas dos silos funcionais em 

conjunto com os clientes e fornecedores envolvidos no processo. Isto inclui determinar 

de que forma clientes e fornecedores serão envolvidos. As empresas devem formar 

alianças para complementar seu conhecimento já existente e aprender sobre novos 

mercados, novas tecnologias, em como, reduzir o risco no processo de 

desenvolvimento do produto. (ROGERS, LAMBERT & KNEMEYER, 2004) 

Calvi et al. (2002), reforçam que um ponto fundamental não é somente o 

envolvimento do fornecedor desde a fase inicial do lançamento do produto, mas 

também a forma adequada de como esse envolvimento é realizado e gerenciado. 

Identificar problemas com o lançamento de produtos e restrições inclui 

considerações de planejamento de mercado e promoções, treinamento da força de 

vendas, planejamento de estoques, planejamento de transportes e planejamento de 

capacidade. Cada umas das funções internas do negócio precisam ser envolvidas 

para evitar problemas no nesse processo. Como sub-processo, deve-se trabalhar com 

a gestão do relacionamento com fornecedores e gestão do fluxo de manufatura para 

determinar se existem restrições relacionadas a componentes para o produto. 

Decisões típicas desse sub-processo são níveis de estoques e posicionamento. Em 

resumo, isso permite aos gestores avaliar os problemas possíveis e restrições ao 

tomar decisões sobre o comprometimento de recursos significantes em um 

determinado projeto. (MATOS; PIRES; VIVALDINI, 2013) 
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Carrilo (2003) diz ser importante estabelecer diretrizes para projetos de novos 

produtos, pois é neste processo que expectativas sobre time to market são 

desenvolvidas. Além disso, são também desenvolvidos cenários de rentabilidade dos 

produtos e definidas as implicações para os recursos humanos resultantes dos 

projetos de desenvolvimento dos produtos. São definidas também as diretrizes para 

avaliar se o produto está ou não alinhado à estratégia, como exemplo: rentabilidade, 

orçamento, entre outras. 

Em muitas empresas, os gestores de desenvolvimento de produtos são 

pressionados a além de desenvolverem suas atividades de desenvolver um 

determinado produto e levá-lo ao mercado, encontrar maneiras de suportar os demais 

processos de forma eficaz e eficiente.  Uma melhor gestão do processo de 

desenvolvimento de produtos pode resultar em reduções em componentes, estoque 

em processo e estoque de produtos acabados.  Também pode levar à redução de 

ativos fixos, como resultado de uma melhor utilização dos ativos e racionalização, 

além de melhor planejamento de investimentos e lançamentos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existem ainda muitas oportunidades de estudos que analisem de que maneira 

as atividades de desenvolvimento de produtos influenciam no gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, porém nesse sentido, este trabalho buscou contribuir com esta 

discussão e procurar identificar como a demanda dos novos mercados consumidores, 

devido a expansão das vendas de produtos, afeta o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. 

A cadeia de suprimentos, atuando de maneira integrada, significa manter um 

fluxo de informações continuo e correto, em tempo real e que permita ajustes para 

atender as variações de sua demanda, e de maneira a criar também um fluxo 

melhorado de produtos. Controlar as inseguranças da demanda, manufatura e 

desempenho dos fornecedores é um desafio do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, pois superar a resistência a grandes mudanças, principalmente aquelas 

no tocante a influenciar diretamente os componentes técnicos e físicos do sistema, 

causa a necessidade de reengenharia dessa cadeia para atender as novas 

modificações. 

O controle dos processos que afetam resultados é o ponto principal da gestão 

da cadeia de suprimentos, que procura pela melhoria da eficiência, através da redução 

de custos, da redução de desperdícios e na melhoria contínua nos níveis de serviço. 

Sua efetiva prática pode reduzir despesas, aumentar lucros e impactar positivamente 

nos indicadores financeiros. Além disso, considerando o conhecimento e as 

habilidades de outros membros da cadeia de suprimentos, a empresa pode expandir 

suas fontes de informação e ter acesso a melhores ideias para novos projetos. Sob a 

ótica do gerenciamento da cadeia de suprimentos, o processo de desenvolvimento 

promove a estrutura necessária para o crescimento, levando ao mercado novos 

produtos, juntamente com clientes e fornecedores que devem ser conexos ao 

processo, onde não somente permitam-se, aos gestores, coordenar o fluxo de novos 

produtos através da cadeia de suprimentos, mas também auxiliar os membros da 

cadeia na produção, na logística, no marketing e outras atividades afins. 
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