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Logística é “a parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos, que 

trata do planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e 

armazenagem de bens, serviços e informações relacionadas, do seu ponto de 

origem até o seu ponto final de consumo, de maneira a satisfazer plenamente 

às necessidades dos clientes”. 

 

Council of Logistics Management, CLM (2000). 
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RESUMO 

 

 
Em um ambiente cada vez mais competitivo, o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos tem papel primordial na redução de custos e na melhoria do 

atendimento ao cliente, de maneira a obter vantagens competitivas para as 

organizações. Diante da necessidade de redução de custos ao longo da cadeia de 

suprimentos, surgem conceitos de gestão mais modernos que possibilitam as 

empresas a obter aumento da competitividade através do aumento da lucratividade. 

No gerenciamento da cadeia de suprimentos, destacam-se o processo de integração 

entre os membros da cadeia e a formação de parcerias como duas das principais 

estratégias utilizadas para manutenção da competitividade. O objetivo principal 

deste trabalho é estudar as vantagens e dificuldades no processo de integração da 

cadeia de suprimentos com fornecedores. Baseado em um modelo de análise da 

cadeia de suprimentos, foi feito um estudo de caso de caráter exploratório e 

qualitativo em uma empresa do ramo automobilístico e seus fornecedores. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas em profundidade com a direção da empresa 

do ramo automobilístico e gerentes dos seus fornecedores de primeira camada, 

considerados membros-chave da cadeia de suprimentos. Os resultados 

demonstraram que tanto a empresa do ramo automobilístico, quanto os seus 

fornecedores de primeira camada consideram a integração da cadeia de 

suprimentos a base para a sobrevivência de uma empresa no mercado. No entanto 

como conclusão deste trabalho, pode se verificar que algumas práticas de 

integração da cadeia de suprimentos são utilizadas, porém de forma ainda básica e 

que existe um grande potencial de melhoria neste processo, o que traria um melhor 

resultado para o trabalho desempenhado até o ano de 2010.  Concluiu-se ainda que 

a maior dificuldade para integração da cadeia de suprimentos é a questão cultural, a 

quebra do velho paradigma de se trabalhar de forma isolada ao invés do trabalho 

pelo conceito de parceria e integração. 

 

 

Palavras Chaves: Cadeia de suprimentos, custos, integração e parcerias. 
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ABSTRACT 
 

 

In an atmosphere more and more competitive, the Administration of the Supplies 

Chain has primordial paper in the costs reduction and in the improvement of the 

service to the customer, in order to obtain competitive advantages for the 

organizations. Due to the need of costs reduction along the supplies chain, appears 

administration concepts more modern than they make possible the companies to 

obtain increase of the competitiveness through the increase of the profitability. In the 

administration of the supplies chain, the integration process between the members of 

the chain and the formation of partnerships as two of the main strategies used for 

maintenance of the competitiveness are the two more important issues. This 

work aims to study the advantages and difficulties in the process of integration of the 

supplies chain with suppliers. Based on a model of supplies chain analysis, it was 

made a study of exploratory case and qualitative character in a company of the 

automobile branch and their suppliers. The data were collected through interviews in 

depth with the top management of the company of the automobile branch and 

managers of their suppliers of first layer, considered member-key of the supplies 

chain. The results demonstrated that as the company of the automobile branch, as 

their suppliers of first layer consider the integration of the supplies chain the base for 

the survival of a company in the market. However as conclusion of this work, it can 

be noticed that some practices of integration of the supplies chain  are used, yet, in 

a basic way. Also, there is a great improvement potential in this process, what would 

bring a better result today for the work done. In short, the largest difficulty for 

integration of the supplies chain  is the cultural subject, the break of the old paradigm 

of working in an isolated way instead of the work for the partnership concept and 

integration.   

   

 

Key words: Supply Chain, costs, integration and partnerships.   
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A busca da integração da cadeia de suprimentos tem sido tema de crescente 

importância nos últimos anos para as empresas, pois se apresenta cada vez mais 

como ponto estratégico para a garantia de qualidade nos produtos e serviços, 

redução de custos, aumento de flexibilidade, e agilidade na resposta às crescentes 

exigências do mercado. 

 

Em uma economia globalizada, com a presença da concorrência em massa, uma 

maior rapidez, menores custos, maior flexibilidade, melhoria da resposta ao cliente 

representam um novo diferencial competitivo neste novo cenário (BALLOU, 1995). 

 

Antes do ano de 1950, as empresas executavam normalmente, a atividade logística 

de maneira puramente funcional, pois não existia ainda nenhum conceito ou teoria 

formal de logística integrada.  Neste período existia uma falta de atenção com a 

logística, pois antes da grande difusão dos computadores e de técnicas 

quantitativas, não havia nenhum motivo para acreditar que as funções de logística 

pudessem ser integradas, ou que esta integração pudesse aprimorar o desempenho 

do setor (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

 

O conceito de gerenciamento e integração da cadeia de suprimentos é recente, 

porém sua origem aparece intimamente ligada ao renascimento da logística na 

década de 50. Nasce uma abordagem nova e orientada a sua administração 

integrada (LAMBERT et al., 1998). 

 

Nas décadas posteriores a 1950, começaram a ocorrer mudanças nas práticas de 

gerenciamento logístico integrado. Nesta década a precariedade da integração se 

dava por não haver sistemas e sim programas isolados que deveriam ser operados 

em uma seqüência específica de modo a não comprometer o ciclo particular de 

encadeamento das rotinas. 
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Posteriormente, alguns fatores contribuíram para as abrangentes mudanças na 

integração da cadeia de suprimentos, o primeiro é que os programas isolados 

passaram a ter o seu encadeamento automatizado, atendendo a segmentos um 

pouco maiores do ciclo de atividades das organizações. Nesta época, os principais 

objetivos que norteavam a implantação do auxílio computadorizado eram: acelerar o 

processamento, reduzir erros e reduzir custos. Os outros fatores que contribuíram 

para a integração da cadeia de suprimentos foram o ambiente volátil, a contínua 

pressão no sentido de elevar os lucros, a preocupação gerencial com a contenção e 

redução de custos (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

 

A combinação entre a tecnologia e pressão econômica, na década de 50, resultou 

numa transformação na prática logística, surgindo o conceito de integração.  

 

Por volta de 1960, surgem os sistemas de informações integrados, entretanto, uma 

série de dificuldades de ordem prática e tecnológica não permitiriam que esta visão 

fosse implementada em algumas partes da empresa.  

Em 1970, a expansão econômica e a maior penetração computacional geraram os 

MRPs (Material Requirements Planning ou Planejamento das Requisições de 

Materiais), sistema que ajuda as empresas a fazer cálculos com uma grande 

complexidade, tendo como ênfase a utilização de informações sobre clientes, 

fornecedores e produção para administrar fluxos de materiais, fazendo com que os 

materiais e produtos sejam disponibilizados no momento exato da sua necessidade 

(ALSÉNE, 1999). 

 

Aproximadamente em 1980, os microcomputadores expandem na maioria das 

organizações logísticas. A combinação de equipamentos (hardware) baratos, e 

programas de computador (software) avançados geram a capacidade dos sistemas 

de informações realizarem o processamento de transações, controle de 

desempenho e as informações de apoio às decisões dos usuários. O impacto do 

microcomputador sobre a logística integrada é alta, pois surgem recursos 

computacionais disponíveis para o gerenciamento de toda logística em processo 

integrado, desde o suprimento, passando pela manufatura, até a distribuição de 

produtos acabados. Surgem também os sistemas de MRPII (Manufacturing 
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Resource Planning ou Planejamento dos Recursos de Manufatura), seguidos dos 

grandes sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning ou Planejamento dos 

Recursos da Empresa), na metade dos anos 90. A partir dessa época, o crescimento 

exponencial da TI (Tecnologia de Informação), considerando equipamentos e 

sistemas computacionais, tem provocado uma verdadeira revolução, não somente 

em termos de gerenciamento, mas também em comunicação. Além de gerenciar as 

atividades de uma empresa (com o uso dos ERPs), é possível integrar e gerenciar 

as redes externas ou a cadeia de suprimento que é a rede que engloba todas as 

empresas que participam das etapas de formação e comercialização de determinado 

produto ou serviço, obtendo-se uma comunicação em tempo real e interligando 

sistemas diferentes de distintas organizações, independente de suas localizações 

físicas (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

 

Conforme Bansou (1999), apud Glioche et. al., visando eliminação nas barreiras na 

comunicação entre as empresas e seus parceiros, foi desenvolvida uma tecnologia 

baseada em comunicação eletrônica na qual as informações circulam com um 

mínimo de interferência. Esta tecnologia é conhecida como EDI (Electronic Data 

Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados). Então, em um ambiente integrado, 

pode-se dizer que o EDI é um sistema que permite o fluxo de informações de forma 

eletrônica entre os elos da cadeia, sendo então uma troca automatizada, 

computador a computador, de informações de negócios estruturadas, entre uma 

empresa e seus parceiros comerciais, que favorece na eliminação de pilhas de 

papéis, digitação, relatórios, etc.  

 

Com as pressões de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, aliado às 

evoluções tecnológicas, a logística extrapola o papel de guardiã do serviço ao cliente 

e passa a desempenhar um papel fundamental, tanto interno quanto externamente à 

empresa, adquirindo dimensão estratégica e consolidando-se como fator decisivo 

para agilidade, eficiência e redução de custos. 

Surge o conceito de SCM (Supply Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos) que, representa a integração externa, pois estende a coordenação 

dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e ao cliente final, 
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ultrapassando as fronteiras da empresa para avançar nas relações entre indústria e 

parceiros (FIGUEIREDO, 2003). 

Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM), é a integração dos processos de 

negócios, desde o usuário (cliente) final até o fornecedor original, gerando produtos 

serviços e informações que agregam valor para o consumidor, e este conceito de 

SCM vai muito além de um novo nome para o conceito de logística (LAMBERT et al., 

1998). 

Surgem ainda algumas escolas de pensamento que procuram definir de forma mais 

clara o conceito de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM), que são a 

escola da Informação e a escola da integração/processos.  

A primeira escola de pensamento é chamada escola da informação, que  enfatiza o 

fluxo de informações entre os membros da cadeia de suprimentos e considera a 

informação a “espinha dorsal” do SCM efetivo. Não somente o fluxo de informação 

unidirecional ao fornecedor, mas também o fluxo bidirecional. Além disso, as 

informações devem fluir não apenas de um membro da cadeia para o seguinte, mas 

também entre todos os membros da cadeia que precisam do feedback  de como sua 

performance está sendo percebida por seus clientes e usuários finais.  

A segunda linha de pensamento é a escola da integração/processos, que foca a 

integração entre as áreas funcionais da cadeia de suprimentos conduzindo a um 

sistema definido como um conjunto de processos que busca um melhor 

desempenho global que adiciona valor.  

A decisão de integração é livre para explorar configurações alternativas para a 

cadeia de suprimentos, objetivando a eliminação de redundâncias quando da correta 

realização de atividades. O exemplo mais representativo desta escola é a indústria 

automobilística, onde clientes que tradicionalmente são o final da cadeia de 

suprimentos estão sendo usados em coordenação com fornecedores de peças para 

criarem melhores partes de veículos (BETCHEL & JAYARAM, 1997). 

Essas duas escolas de pensamentos, visam explorar o potencial de aplicabilidade 

do conceito de SCM integrando processos de negócios entre cliente e fornecedor, 

com compartilhamento de informações.  
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Em resumo, o período entre 1980 a 1995 marcou a evolução da logística, pela 

disponibilidade de recursos computacionais de baixo custo, a revolução na 

tecnologia, a ampla difusão do movimento em prol da qualidade e principalmente a 

busca da integração entre cliente e fornecedor, contribuíram para a criação de uma 

visão inovadora na logística (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

 

Vários benefícios resultam da integração da cadeia de suprimentos que são: 

parceiros mais fortes e para todo o negócio, foco comum na qualidade, 

confiabilidade de entregas, baixos níveis de estoque, melhor controle do processo e 

congruência de objetivos e custos da cadeia de logística reduzidos (CHING, 2008). 

 

Os benefícios resultantes em parceiros mais fortes e para todo negócio advém de 

uma preferência da empresa em trabalhar com uma base de fornecedores mais 

estreita e integrada em vez de uma ampla gama de fornecedores voláteis. 

 

Na cadeia de logística integrada, fazer parcerias com fornecedores é vital, pois 

havendo uma parceria forte, cada parceiro desempenhará seu papel com 

honestidade e ética estabelecendo um elo de confiança mútua, formando-se assim 

parcerias para todo negócio (CHING, 2008). 

 

Por outro lado, empresas e fornecedores se beneficiarão pelo desenvolvimento do 

foco comum na qualidade, pois a confiança mútua e o foco em cooperação 

estabelecem um forte interesse na qualidade dos produtos e serviços (MAIA & 

CERRA, 2004). 

A qualidade exerce um papel relevante dentro do contexto das empresas modernas 

e tem contribuído destacadamente para o ganho de vantagem competitiva.  

 

A gestão da qualidade total, dentro da empresa, significa atender às necessidades e 

expectativas dos clientes, garantindo um produto livre de falhas. A qualidade deve 

ser incorporada à cultura do sistema de manufatura, buscando sempre o 

aperfeiçoamento do processo produtivo.  
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Um benefício resultante desta integração reflete na confiabilidade das entregas que 

tem sido considerada como um critério competitivo de grande importância no 

mercado atual e futuro. Além de garantir um serviço mais confiável ao cliente, a 

confiabilidade propicia uma estabilidade para o sistema produtivo da organização, 

através da qual as reais melhorias do processo podem ser planejadas e executadas. 

 

O cliente hoje em quase todos os mercados, está exigindo níveis de desempenho de 

serviços mais elevados, sobretudo no que diz respeito á flexibilidade e confiança da 

entrega do produto (CHRISTOPHER, 1999). 

 

Uma vez firmado o aumento da confiabilidade das entregas, surge outro benefício 

importante da integração que é a redução dos níveis de estoque ao longo da cadeia 

de suprimentos. 

 

A busca por níveis de estoques reduzidos é preponderante levando-se em 

consideração que o mesmo é um dos principais fatores gerador de custos em uma 

cadeia de suprimentos, então as empresas requerem alta atenção pois criará custo 

para o consumidor final. (CHOPRA & MEINDL, 2003). 

 

Ballou (2006)  classifica os custos de estoques como: 

 Custos de Espaço: são aqueles cobrados pelo uso do volume no prédio de 

estocagem; 

 Custos de capital: são aqueles custos derivados do custo do dinheiro 

imobilizado em estocagem, podem representar acima de 80% dos custos 

totais de estoque; 

 Custos dos serviços de estocagem: são os impostos e custos de seguros;  

 Custos dos riscos de estocagem: são os custos relacionados com 

deterioração, roubos, danos ou obsolescência; 

 Custos de falta de estoques: são representados pelos custos das vendas 

perdidas e os pedidos atrasados. 

 

Desta forma, nada mais pertinente que a busca da redução dos níveis de estoque. 
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Outro fator positivo obtido no processo de integração da cadeia de Suprimentos é a 

congruência dos objetivos, pois se conquista um alinhamento mais natural entre 

incentivos e objetivos, ao qual cada parte visa a um resultado conjunto ao invés do 

resultado individual (CHOPRA & MEINDL, 2003). 

 Ainda segundo os autores anteriormente citados, a confiabilidade no processo de 

integração contribui para a redução dos custos na cadeia de logística, pois o 

compartilhamento de informações precisas e confiáveis resulta em uma melhor 

sincronia entre oferta e demanda contribuindo assim para a redução dos custos ao 

longo da cadeia.   

 

O fator decisivo é que a confiança no parceiro estimula e fortalece a cooperação; é o 

comprometimento que faz com que os problemas sejam resolvidos; e é o trabalho 

em equipe que desperta a sinergia da parceria (KANTER, 1990). 

 

Uma vez que a integração conduz a todos os benefícios acima mencionados, seria 

esperado que mais empresas estivessem integradas e não é esta a realidade. 

Observando a prática e a literatura sobre Cadeias de Suprimentos, existem 

inúmeros casos de empresas atuando de forma independente. Na Cadeia de 

Suprimentos as empresas atuam mais como adversárias do que como parceiras 

(CHRISTOPHER, 1999). Neste caso, torna-se relevante um estudo mais 

aprofundado dos reais benefícios e potenciais dificuldades no processo de 

integração da cadeia de suprimentos em uma empresa do ramo automobilístico. A 

questão norteadora da pesquisa pode ser formulada como “Quais as reais 

vantagens e dificuldades da integração da cadeia de suprimentos entre cliente e 

fornecedor para uma empresa do ramo automobilístico?”. 
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1.2 -  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as principais vantagens e dificuldades de 

uma empresa do ramo automobilístico para integração com fornecedores na sua 

cadeia de suprimentos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a cadeia de suprimentos de uma empresa do ramo 

automobilístico mapeando seus dois principais fornecedores de primeira 

camada ou fornecedores de maior relevância, considerados membros-chave. 

2. Analisar a situação atual do compartilhamento de informações dos dois 

principais fornecedores de primeira camada em uma empresa do ramo 

automobilístico. 

3. Analisar as medidas de desempenho dos fornecedores da empresa do ramo 

automobilístico. 

4. Identificar junto à empresa do ramo automobilístico e nos membros-chave as 

dificuldades do processo de integração da cadeia de suprimentos. 

5. Estudar junto à empresa do ramo automobilístico e nos membros-chave as 

principais vantagens da integração na cadeia de suprimentos. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A gestão da cadeia de suprimentos tem sido a tônica das empresas na última 

década, quer seja para redução de custos, quer seja para melhoria do serviço 

requerido pelo cliente. A busca do processo de integração é vital para uma empresa 

que busca a competitividade. A consecução deste objetivo requer que as empresas 

busquem mudanças na forma com que se relacionam. Isto implica a formação de 

parcerias e a utilização dos recursos da Tecnologia de Informação, o que favorece a 

aceleração e confiabilidade dos fluxos de informações ao longo da cadeia.   

A forte competição global existente no mercado evidencia a necessidade de uma 

maior agilidade, eficiência, segurança e rapidez no fluxo de informações entre os 

membros integrantes da cadeia de suprimentos.  
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O processo de desverticalização na cadeia de suprimentos faz com que as 

empresas dependam cada vez mais dos outros membros de sua cadeia, pois uma 

empresa já não concorre com outra individualmente, mas sim cadeias de 

suprimentos de seus produtos concorrem com a cadeia de suprimentos de seus 

concorrentes. 

No âmbito do pesquisador, este estudo contribuirá para o crescimento profissional e 

enriquecimento pessoal; para o ambiente acadêmico este estudo poderá servir como 

base de pesquisa para futuros pesquisadores; já no âmbito da empresa em estudo, 

o embasamento acadêmico resultará também em ampliação de seu capital 

intelectual no que tange ao gerenciamento de sua cadeia de suprimentos, o que 

poderá lhe propiciar uma maior vantagem competitiva. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. 

No capítulo “um” está abordado a contextualização do problema, os objetivos, 

justificativa e a estrutura da dissertação. 

No capítulo “dois” é abordado o referencial teórico onde é apresentado um modelo 

de análise para a cadeia de suprimentos. 

O capítulo “três” apresenta a metodologia do estudo de caso da pesquisa, onde são 

abordados o tipo de pesquisa, o método de investigação e de coleta de dados, 

assim como os procedimentos metodológicos e o roteiro para entrevistas com os 

membros-chave da empresa. 

No capítulo “quatro” é apresentado o histórico da empresa estudada. 

O capítulo “cinco” traz a descrição e a análise dos resultados da pesquisa. E o 

capítulo “seis” evidencia as conclusões obtidas com o desenvolvimento do trabalho, 

assim como limitações e recomendações para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 



25 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 HISTÓRIA DA LOGÍSTICA 

 

Em sua origem o conceito de logística estava ligado às atividades militares. Ao 

decidir avançar com suas tropas seguindo uma determinada estratégia militar, os 

generais precisavam ter uma equipe que providenciasse no momento certo, o 

deslocamento de equipamentos, de munição e socorro médico para o campo de 

batalha. Por se tratar de um serviço de apoio, os grupos logísticos militares 

trabalhavam quase sempre em silêncio absoluto (NOVAES, 2001). 

 

O termo logística tem evoluído e adquirido grande importância durante o transcurso 

do século XX. Uma versão de sua origem é que a palavra logística deriva do termo 

francês “logistique”, o qual era o título utilizado pelo oficial da armada de Napoleão 

responsável pelo alojamento das tropas e pela comida para os cavalos (LA LONDE, 

1994).  

 

Antes de 1950, as empresas executavam a atividade logística de maneira 

puramente funcional, pois não existia nenhum conceito ou teoria formal de logística 

integrada. Neste período era grande a falta de atenção dada à logística. O motivo é 

que antes da grande difusão dos computadores e de técnicas quantitativas, não 

havia nenhum motivo para se acreditar que funções logísticas pudessem ser 

integradas ou que essa integração de funções pudesse melhorar o desempenho 

total  (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

 

Nas décadas posteriores, começaram a ocorrer mudanças nas práticas de 

gerenciamento logístico. Não era mais possível ignorar a presença da emergente 

tecnologia da informação, daí despertou-se um grande interesse pela integração 

entre funções apresentando um significado potencial de melhorias, conforme 

observado na figura 1 (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 
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Figura 1: A Integração logística 

Fonte: Bowersox & Closs (2009:44) 

 

O conceito de logística integrada começou a se cristalizar nos períodos de 1956 a 

1965. Os principais fatores motivadores do conceito de integração segundo 

Bowersox et al (1986) foram: o desenvolvimento de análise de custos total integrada, 

a aplicação do enfoque sistêmico e o incremento da importância do serviço ao 

consumidor. 

O “ Council of Logistics Management ”, CLM, definiu em 1985 a logística integrada 

como “o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e o armazenamento 

eficaz de matérias primas, inventário, bens, serviços e informações relacionados  

desde o ponto de origem até o ponto de consumo com a finalidade de satisfazer às 

exigências do cliente” (CLM, 1985). 

Houve uma evolução ao conceito de logística com a inclusão não somente de 

fornecimento de materiais, mas também fornecimento de serviços. 

 

A contínua pressão no sentido de elevar os lucros, que teve início em meados da 

década de 50, continuou durante a década de 90, e tem se refletido em uma grande 

preocupação gerencial que é a contenção e redução de custos (BOWERSOX & 

CLOSS, 2009). 
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Chistopher (2000) afirma que um bom gerenciamento logístico tem grande potencial 

para auxiliar a organização a alcançar tanto vantagem competitiva em 

custo/produtividade como também vantagem competitiva em valor. 

Ainda segundo Christopher (2000), a logística deve ser vista como o elo de ligação 

entre o mercado e a atividade operacional da empresa. O raio de ação da logística 

estende-se em toda organização do gerenciamento de matérias-primas até a 

entrega do produto final ao cliente. 

 

Surge a necessidade de estender a lógica da integração para fora dos limites da 

organização, para que sejam incluídos os fornecedores e clientes, daí o conceito de 

“Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos”. 

 

2.2 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Uma vez aplicado o conceito de integração interna da logística, a década de 90 

apareceu como um período onde apenas a integração interna já não era mais 

suficiente. Surge então o conceito de cadeia de suprimentos que se estende a 

integração funcional a todas as empresas da cadeia de produção do material ou 

produto: da matéria prima, ao posto de consumo, passando pelos distribuidores, 

transportadores e produtores.  

 

Abrangendo este novo enfoque de integração, o Council of Logistics Management, 

CLM (2000), modificou um pouco seu conceito de logística, e a definiu como “a parte 

do processo de gestão da cadeia de suprimentos, que trata do planejamento, 

implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de bens, 

serviços e informações relacionadas, do seu ponto de origem até o seu ponto final 

de consumo, de maneira a satisfazer plenamente às necessidades dos clientes”. 

 

A cadeia de suprimentos representa uma rede de organizações, através de ligações 

nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades que produzem valor na 

forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final 

(CHRISTOPHER, 2000). 
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Na visão de Chopra & Meindl (2003), uma cadeia de suprimento engloba todos os 

estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um 

cliente. A cadeia de suprimentos não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas 

também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes.  

 

Tanto a gestão da cadeia de suprimentos quanto a gestão logística tem a mesma 

missão que é colocar os produtos ou serviços certos no lugar certo, no momento 

certo, e nas condições desejadas, ao menor custo possível, dando a melhor 

contribuição possível para a empresa (BALLOU, 2006). 

 

O conceito de Supply Chain Management (SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos (GCS), surgido recentemente é um termo que capta e ultrapassa a 

essência da logística integrada. O gerenciamento da cadeia de suprimentos destaca 

as interações logísticas que ocorrem entre as funções de marketing, logística e 

produção no âmbito de uma empresa, e dessas mesmas interações entre as 

empresas legalmente separadas no âmbito do canal de fluxo de produtos. 

Oportunidades para melhoria dos custos ou serviços ao cliente são concretizadas 

mediante coordenação e colaboração entre os integrantes desse canal nos pontos 

em que algumas atividades essenciais da cadeia de suprimentos podem não estar 

sob o controle direto dos especialistas em logística (BALLOU, 2006). 

 

O conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos, enquanto relativamente 

novo, em verdade não é nada mais que uma extensão da logística. O gerenciamento 

logístico está primeiramente preocupado com a otimização de fluxos dentro da 

organização, enquanto que o gerenciamento da cadeia de suprimentos entende que 

a integração interna por si própria não é suficiente (CHRISTOPHER, 2000).  

 

Nas palavras de Christopher (2002), o maior desafio para que uma organização seja 

ágil, é a propriedade que deve ser dada a integração, não somente à integração 

interna da organização, mas também com seus fornecedores, distribuidores e 

clientes finais, formando a integração da cadeia de suprimentos conforme 

apresentada na figura 2.  
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Figura 2: A Integração da cadeia de suprimento 

Fonte: Bowersox & Closs (2009) 

 

Na visão de Ching (1999), há um movimento no sentido de buscar a integração da 

cadeia de suprimentos, e as empresas tem buscado fazer isso estendendo a lógica 

da integração para além das fronteiras da empresa, incluindo os fornecedores e 

clientes. No que diz respeito aos fornecedores, uma nova idéia tem surgido; as 

empresas efetuaram uma verdadeira racionalização da base de fornecedores, 

estreitando relações e criando sistemas de parceria, no qual ambos atuam 

harmonicamente na busca de qualidade, preço e prazo de entrega.  

 

2.2.1 A COMPETITIVIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

 

Segundo Bowersox & Closs (2009), o objetivo principal da formação de 

relacionamentos de cooperação na cadeia de suprimento é aumentar a 

competitividade do canal. Esta idéia básica tem origem em dois princípios: 

Primeiro, a convicção fundamental de que o comportamento cooperativo irá reduzir o 

risco e aprimorar consideravelmente a eficiência de todo o processo logístico. Para 
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alcançar um alto grau de cooperação, é necessário que os principais participantes 

da cadeia de suprimento compartilhem informações. Esse compartilhamento de 

Informações não deve limitar-se apenas a simples dados de transações de compra e 

venda, mas também informações estratégicas, de modo que as empresas possam 

planejar em conjunto os melhores meios e maneiras de satisfazerem às 

necessidades. Esse princípio de cooperação fundamenta-se na convicção de que a 

colaboração, com base na informação compartilhada, é essencial para permitir que 

as empresas participantes façam o que é certo de maneira mais rápida e mais 

eficiente. 

O segundo princípio é a eliminação de trabalho duplicado e inútil. Na raiz desse 

princípio está a convicção fundamental de que os volumes substanciais de estoque 

num canal tradicional constituem situação arriscada, sendo que o compartilhamento 

de informações seguras e o planejamento conjunto podem eliminar ou reduzir 

grande parte do risco de especulação com estoque. 

 

O sucesso nas relações da cadeia de suprimento está diretamente subordinado a 

presença de uma liderança construtiva capaz de estimular a cooperação entre as 

empresas participantes. O papel da liderança do canal é assegurar que as funções 

essenciais à integração logística sejam executadas pela empresa mais capacitada. 

Manter a perspectiva de integração de cadeia de suprimento tem importância 

particular para o relacionamento logístico. A função de liderança envolve a criação 

de acordos de absorção e eliminação de funções entre as empresas participantes.  

 

O quadro 1 mostra um resumo de declarações efetuadas por empresas 

selecionadas para comunicar sua visão da cadeia de suprimento a possíveis 

participantes. Uma função crítica da liderança é a criação de um conjunto 

mutuamente aceitável de expectativas relativas às possíveis vantagens que irão 

resultar do envolvimento no relacionamento. O que parece estar surgindo é um estilo 

de liderança de canal que incentiva a comunicação informal e um alto nível de 

comprometimento com a experimentação.  

Quadro 1 – As visões de liderança na cadeia de suprimentos  

 Fonte: BOWERSOX & CLOSS, 2009, p. 103 

 



31 

 

Visões de liderança na cadeia de suprimento 

 

Um fabricante de produtos médicos: Visa a maximização da satisfação e 

rentabilidade do cliente por meio de relacionamentos de classe mundial na cadeia de 

suprimento. Promove a excelência operacional e utiliza a tecnologia de informação, 

permitindo gerenciamento da relação no canal e o fluxo físico de produtos em âmbito 

mundial. 

 

Um fabricante de eletrodomésticos: Busca o comprometimento com o 

compartilhamento de informações e tecnologia para reduzir o tempo total de ciclo da 

cadeia de suprimento, com os respectivos custos ajustados de modo a atender as 

necessidades próprias de clientes específicos. 

 

Fabricante de computadores: Trabalha com o sistema de entregas simples, rápidas 

e perfeitas, de valor percebido pelos nossos clientes, de tal maneira que a empresa 

se torne um marco ao qual as demais busquem se equiparar. 

 

Importante varejista de alimentos: Procura um bom compartilhamento de 

informações de modo a obter uma entrega confiável e rápida, e assegurar a 

disponibilidade dos produtos. A empresa está empenhada no desenvolvimento de 

relações a longo prazo com fornecedores que estejam dispostos a planejar em 

conjunto as operações logísticas e de comercialização. 

 

Grande atacadista: Afirma ser esssencial que todo o desperdício e toda a duplicação 

sejam eliminados ao considerar as operações com fornecedores preferenciais e as 

operações com grupos de logística e de comercialização da empresa. A informação 

é totalmente compartilhada e as operações, modificadas, quando necessário, para 

permitir maior competitividade. A empresa está empenhada no compartilhamento 

das vantagens com fornecedores preferenciais de alto desempenho. 

 

Segundo Neiva & Nadja (2003), para uma efetiva integração da cadeia de 

suprimentos, é necessário estabelecer parcerias com os fornecedores, 
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incorporando-os nas fases iniciais do processo de desenvolvimento do produto, com 

a aplicação de conceitos de engenharia simultânea e de logística integrada. A partir 

disso, os fornecedores têm mais oportunidades para participar nas especificações 

do produto, antecipando problemas futuros, e divisão de responsabilidades no 

desenvolvimento do produto, projeto, produção e distribuição. 

 

As autoras anteriormente citadas mencionam que para alcançar o sucesso na 

integração da cadeia de suprimentos é necessário conhecer o completo 

entendimento dos processos empresariais e suas qualidades e conhecer a 

sincronização do fluxo de material e de informação pela cadeia. 

 

Para isso, é necessário implementar um sistema de gestão das operações, que deve 

ser negociado, efetivamente, entre os membros da cadeia.  

 

O processo de integração da cadeia de suprimentos deve ser bem definido, levando-

se em consideração as operações, práticas empresariais e decisões de manufatura 

nos fornecedores, para reduzir custos e aumentar o desempenho da cadeia de 

suprimentos.  

A sincronização de operações envolve um processo de produção de múltiplas 

empresas, sendo muito mais difíceis que uma única. Somente será possível 

executar essas operações se houver compartilhamento eficiente de informação, já 

que, para o sucesso da integração da cadeia, os fluxos de informação são tão 

importantes quanto os físicos. 

 

O fator facilitador para a integração na logística e na cadeia de suprimentos foi a 

evolução dos sistemas de informações.  

 

 

 

 

2.3 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
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O aumento da competição global entre as empresas evidencia a necessidade de 

maior agilidade, eficiência e segurança no fluxo de informações, entre fabricantes e 

distribuidores, ao longo da cadeia de suprimentos. 

As tecnologias da informação logística, nesse contexto, desempenham papel 

primordial, pois permite coligir, com segurança, cada vez maior volume de dados, 

redução dos custos de tratamento de dados e eliminar as barreiras das distâncias 

geográficas. 

 

A Tecnologia de Informação tornou-se o grande capacitador no gerenciamento da 

cadeia de suprimentos com vistas à redução dos tempos de obtenção, possibilitando 

sua integração, pois “as empresas necessitam dedicar esforços contínuos no que 

concerne a sua modernização e agilização para absorver os impactos do ambiente” 

(BEUREN, 2000).  

Segundo o autor acima, as demandas dos clientes oscilam constantemente 

provocando impacto nos seus fornecedores, ao requererem novas quantidades ou 

novos itens. A tecnologia de informação possibilitou o gerenciamento dos sistemas 

de suprimento em tempo real, onde pode-se hoje enxergar de uma ponta à outra da 

cadeia de suprimentos. 

 

Os Sistemas de Informação são os sistemas ou práticas utilizadas pelas empresas 

para melhorar o seu desempenho incluindo ter um custo operacional adequado, 

processos logísticos inteligentes e integração com fornecedores e clientes através 

de ferramentas. Um dos fatores mais relevantes ao desenvolvimento dos processos 

administrativos é a aplicação de tecnologia de informação, proporcionando um 

grande aumento de eficiência. Tais sistemas abrangem todas as ferramentas que a 

tecnologia disponibiliza para o controle e gerenciamento do fluxo de informação de 

uma organização (BALLOU, 1995). Os executivos de logística vêem a tecnologia de 

informação como uma fonte importante de melhoria de produtividade e 

competitividade (BOWERSOX & CLOSS, 2009). 



34 

 

A década de 80 assistiu a integração rápida de sistemas flexíveis de fabricação, 

novas abordagens de estoque baseadas em métodos de planejamento de 

necessidade de materiais: Material Requirement Planning (MRP), MRPII e Resposta 

Eficiente ao Consumidor – Efficient Customer Response (ECR), esta última talvez a 

mais importante de todas, com ênfase constante na qualidade. O ECR pode gerar 

ganhos significativos para a empresa, sobretudo no que diz respeito à redução de 

estoques, falta de mercadorias e adequação dos espaços no depósito, além de 

possibilitar maior conhecimento do cliente. A informação é considerada a base do 

processo de implantação do ECR.  

 

Surge ainda o EDI (Electronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de 

Dados), que é o sistema que efetua a troca de dados de forma eletrônica 

(CHRISTOPHER, 2000).  

 

2.3.1  MRP 

 

O MRP (Material Requirement Planning ou Planejamento das Requisições de 

Materiais) surgiu nos EUA, na década de 70. Antes, porém do seu surgimento, a 

maioria dos sistemas de controle de materiais e estoques na produção baseava-se 

em alguma variação do modelo de reposição de estoques pelo ponto de pedido. O 

MRP por sua vez quebra este paradigma, quando propõe que as demandas de 

matérias-primas e componentes sejam tratadas como demandas “dependentes”, ou 

seja, a administração de materiais deve considerar a correlação direta entre a 

demanda destes materiais e a demanda de produtos acabados (PLOSSL, 1994). 

 

De acordo com Spearman (1989), o modelo MRP é caracterizado como um sistema 

de produção empurrada, que gera as ordens de produção e compras de materiais 

conforme o programa mestre de produção, as listas de materiais dos produtos e os 

níveis de estoques. A partir dos tempos de resposta (lead times ou tempo de 

ressuprimento) dos processos, determinam-se os instantes em que as ordens devem 

ser liberadas, aplicando uma lógica de programação para trás.  
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No surgimento do MRP, seu conceito se referia planejamento das necessidades de 

materiais para manufatura. Atualmente o conceito MRP está focado na gestão de 

operações como um sistema corporativo que apóia o planejamento de todas as 

necessidades de recursos do negócio. Normalmente, o MRP é usado em empresas 

de manufatura, e o seu papel é de apoiar a decisão sobre a quantidade e o 

momento do fluxo de materiais em condições de demanda e serviços, (GAITHER & 

FRAZIER, 2005). 

 

Arnold (1999) afirma que devido à necessidade de verificação da capacidade de 

produção, o MRP evoluiu para as etapas apresentadas na Figura 3, conhecida como 

ciclo fechado do MRP. 



36 

 

 

Figura 3 – Ciclo fechado do MRP. 

Adaptado de Arnold (1998) 

 

O que surgiu como evolução natural do sistema MRP foi a inclusão dos módulos de 

gerenciamento de demanda, módulo de previsão de demanda, planejamento da 

capacidade, expedição e controle de entradas e saídas.  
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O autor afirma ainda que a maior contribuição é  a integração de todas as atividades 

de uma empresa, gerenciadas por tecnologia de informação. 

 

Na década de 80, o modelo MRP evolui para o MRPII (manufacturing resource 

planning), incorporando novas funcionalidades.  

 

Vollmann; Berry; Whybark (1992) apresentam o MRPII de forma hierarquizada, onde 

divide o planejamento da produção em longo, médio e curto prazo. A Figura 4 ilustra 

a idéia hierárquica de planejamento introduzida pelo MRPII e seus módulos 

disponíveis. 

 

Figura 4 Hierarquia MRPII – Adaptado de Volmann; Berry; Whybark (1992) 
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O autor anteriormente citado aponta diversas vantagens do uso do MRPII, como: 

redução de estoques, melhoria do nível de serviço do cliente e produtividade da mão 

de obra, menor custo de aquisição, transporte, obsolescência, horas extras e melhor 

qualidade de vida.  

 

Posteriormente, no início da década de 90, surgiram os sistemas integrados de 

gestão empresarial, denominados ERP (enterprise resource planning). Esta nova 

geração, além de incluir o módulo industrial baseado na lógica MRPII, inclui vários 

outros aspectos da gestão empresarial como, por exemplo, os módulos contábil, 

financeiro, comercial, recursos humanos e engenharia (LAURINDO & MESQUITA, 

2000). 

 

2.3.2  ERP 

 

Segundo Colangelo Filho (2001), a sigla ERP deriva de Enterprise Resource 

Planning, que traduzindo significa Planejamento dos Recursos. O ERP é um sistema 

de informação que integra todos os dados e processos de uma organização em um 

só sistema, possibilitando interligar e coordenar as atividades internas das 

organizações. 

 

Os sistemas ERP são formados por uma base de dados única e por módulos que 

suportam inúmeras atividades das organizações.  

 

O uso do ERP visa diminuir o fluxo de informações que transitam através da 

informalidade, ou seja, apenas os colaboradores dos respectivos setores têm acesso 

às informações referentes ao seu setor ou área de trabalho, com isso gera o acesso 

a essas informações somente a esses. 

Através da integração dos dados, todos os setores envolvidos conseguem obter 

informações por meio de um sistema operacional, e com isso diminuir o tempo de 

“busca” da informação desejada, permitindo um maior entrosamento e conhecimento 

do funcionamento da empresa. 
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Ainda conforme o autor acima os sistemas de ERP podem ser aplicados em diversas 

áreas como exemplo: Controles, Finanças, Logística, Operações e Recursos 

Humanos. 

 
Segundo Pradella & Weider (2005), um fabricante de ERP possui a seguinte 

definição:  

“O ERP funciona como um guarda-chuvas para um sistema de negócio integrado, 
condensando todos os processos de negócio de uma empresa, indo desde as 
atividades relacionadas a produção até os processos financeiros. Funciona como 
uma cola que une as informações da empresa numa base comum. Propiciando uma 
integração entre as corporações que transcedem até as questões geográficas e as 
complexidades das várias redes de informações entre as diversas áreas funcionais de 
uma empresa.” 

 

Sob o ponto de vista funcional, o ERP tem como escopo primário suportar a gestão 

e a administração do desdobramento dos recursos dentro de uma mesma 

organização. Tais recursos podem ser: materiais, capacidade de produção e 

recursos humanos. 

 

Os autores Chopra & Meindl (2003) apresentam as principais vantagens dos sistema 

de ERP: 

 Os sistemas de ERP oferecem um escopo mais amplo aos gerentes das 

cadeias de suprimento. De posse de um sistema de ERP, os gerentes têm 

disponibilidade de informações mais ampla com a qual tomam decisões que 

aumentam os lucros da cadeia de suprimento. 

 Os sistemas de ERP fornecem informações em tempo real de forma que 

exista pouco atraso na comunicação de mudanças de uma parte da cadeia de 

suprimento a outras. 

 Os sistemas ERP também são melhores que os sistemas legados no que diz 

respeito à utilização de tecnologias como a internet para o compartilhamento 

de informações. 

 

Os autores acima ainda concluem que os sistemas de ERP foram desenvolvidos 

para oferecer e dar suporte a uma visão integrada de informações de todas as 

funções não apenas da empresa, mas também entre as empresas da cadeia de 

suprimentos. 
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Outra ferramenta que veio a dar total suporte ao processo de integração da cadeia 

de suprimentos é o EDI. 

 

2.3.3  EDI  

 

Dentro da evolução da Tecnologia de Informação, o EDI (Eletronic Data Interchange 

ou Troca Eletrônica de Dados) surge para atender às necessidades e desejos dos 

clientes de forma customizada e rápida. Apresenta-se e se consolida como 

instrumento capaz de possibilitar a integração dinâmica entre os agentes da cadeia 

de suprimento, dentro da empresa e nas inter-relações da empresa com seus 

fornecedores e clientes. 

EDI foi primeiramente adotado nos Estados Unidos, em 1980, pelos setores de 

varejo e de transportes. Mais tarde, se expandiu para os setores automotivo, 

farmacêutico e supermercadista, entre outros. As grandes companhias formam a 

maioria das empresas usuárias de EDI (NOVAES, 2001). 

 
A Revista Tecnologística (apud BITTAR & LIMA, 2004) cita que embora há muito 

tenha deixado de ser novidade, a prática do EDI encontra-se, no Brasil, em estágios 

distintos, por exemplo, a indústria automobilística e os bancos, já utilizam 

intensamente; outros começam a adotar, pressionados por seus grandes clientes; e 

muitos ainda mal sabem do que se trata. 

 

A Associação ECR Brasil (www.ecrbrasil.com.br) define o EDI como a transferência 

eletrônica de informação estruturada, entre os sistemas de computadores de 

diferentes organizações, de acordo com normas pré-estabelecidas. EDI é o 

intercâmbio de informação entre parceiros autônomos que se associam, computador 

a computador, de todo o tipo de documentos comerciais, formatados segundo 

normas previamente acordadas. 

 

Na utilização do sistema EDI, a comunicação entre os sistemas das empresas 

envolvidas é feita através da estrutura de rede e dos softwares de comunicação de 

dados que interligam as empresas. Esses softwares recebem e enviam os dados 
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para os softwares de tradução, os quais interpretam os dados e fazem a interação 

com os sistemas de informações das empresas. 

 

O Quadro 2 apresentado por Ladeira & Costa (2006), em seu artigo acadêmico no IX 

Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais 

(SIMPOI 2006 – FGV – EAESP) evidencia o conceito de EDI na visão de alguns 

autores da literatura. 

 

Quadro 2: Definições de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) - adaptado de 

Ladeira & Costa (2006) 

 

DEFINIÇÕES DE EDI  AUTORES 

Sistema direto de transmissão eletrônica de dados capaz de 
trocar dados, na forma de documentos de negócios, entre 
usuários. 

Wang e Zang 
(2005) 

  

É a transmissão eletrônica de informações e documentos, 
semelhante a uma fatura ou ordem de compra entre sistemas de 
computadores em diferentes organizações, baseada na 
padronização, estrutura e formato. 

Sánchez e Pérez 
(2003) 

   

É um termo utilizado para descrever tecnologias nas quais 
documentos de negócios (como, encomendas, faturas, 
contratos, pedidos, entre outros) são transmitidos 
eletronicamente. 

Ngai e 
Gunasekaran 

(2004) 
   

É a troca padronizada de documentos de negócios semelhante à 
ordem de compras, faturas, pedidos, através de redes de 
computadores. 

Angeles e Nath 
(2003) 

   

É utilizado para compartilhar dados entre fornecedores e clientes 
em um formato padronizado, adicionando a rede de 
computadores interligados. Bhatt (2001) 
   

É um formato-padrão para trocar dados de negócios. Uma 
mensagem de EDI contém uma seqüência de “elementos de 
dados”, cada qual representando um fator singular, como um 
preço, um número de série ou quantidade. 

Gomes e Ribeiro 
(2004) 
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Coronado (2001) afirma que os benefícios tangíveis do EDI, advêm da economia de 

custo e de tempo, com as seguintes melhorias: redução de sistemas com base em 

papel, melhoria na resolução de problemas e no serviço ao cliente, e expansão da 

base de clientes e/ou fornecedores. 

 

A utilização do EDI é baseada em três aspectos básicos: 
 
a) Diminuição dos custos operacionais – refere-se à redução da utilização 

sistemática de papéis, redução dos custos administrativos como custos com a 

utilização de telefone, mão-de-obra e viagens de negócios. 

b) Melhoria da produtividade - maior rapidez nas informações sendo permitido o 

acesso à informação a todos os interessados, a qualquer momento, independente 

de sua localização, melhoria da qualidade no atendimento ao cliente. Permite ainda 

saber o que o cliente deseja e favorece o oferecimento de serviços com qualidade, 

rapidez e eficiência.  

O fato de se poder dar informações confiáveis em todos os níveis, maior eficiência 

na comunicação com a agilidade na troca de informações com segurança e rapidez.  

Há a queda do índice de devolução de mercadorias devido ao melhor controle nas 

mercadorias. 

Há a eliminação de atividades, eliminação de retrabalho, reposição automática de 

produtos, controle diário dos estoques dos produtos, fazendo com que o fornecedor 

reponha automaticamente os produtos que estão em menor quantidade no estoque. 

 

c) Exploração de novas oportunidades de negócios - maior vantagem 

competitiva com a criação de mecanismos que dificultem a entrada de outros 

concorrentes no mercado através de parcerias mais intensas com seus fornecedores 

e clientes.  

Devido ao aumento da confiabilidade nos processos há o aumento das vendas e 

aumento da receita da empresa por conta do aumento de clientes e pedidos. 

 

A Associação ECR Brasil (www.ecrbrasil.com.br) também enumera alguns 

benefícios oriundos da aplicação do EDI, conforme demonstra-se na tabela 3. 
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Quadro 3: Benefícios do EDI  

Adaptado de Associação ECR Brasil (www.ecrbrasil.com.br). 

 

IDENTIFICADOS PELO SETOR 
ATACADO / VAREJO IDENTIFICADOS PELA INDÚSTRIA 

- Diminuição de custos operacionais  - Redução de custos de fretes corporativos 

- Redução de erros operacionais 
 - Diminuição de erros e custos 
operacionais 

- Agilidade na checagem de 
informações  - Redução de volume de devoluções 

- Agilidade na recepção da mercadoria  - Melhoria do nível de serviço 

- Diminuição das devoluções  - Diminuição do ciclo do pedido 

 

A utilização do EDI não apresenta apenas vantagens. Coronado (2001) evidencia 

que o EDI possui algumas desvantagens como por exemplo: custos elevados, 

acessibilidade limitada, requerimentos rígidos, soluções parciais e solução fechada. 

Além das desvantagens citadas, a falta de legislação a respeito do EDI é um 

obstáculo às empresas que desejam adotá-lo. 

De base da questão vantagens e desvantagens o grande desafio das empresas na 

implementação desse sistema é avaliar o valor que este sistema trará para os 

negócios da empresa. As empresas não podem se deixar levar por modismos. O 

principal fator que impede que o EDI seja utilizado mais amplamente nas transações 

comerciais é o alto custo associado à sua implementação. Dessa forma, a empresa 

terá que analisar a relação custo benefício do investimento, de acordo com a 

complexidade de suas operações logísticas. 

 

Com a utilização de todas estas ferramentas o SCM apóia o ECR. 

 

2.4  O SCM como apoio ao ECR 

 

O ECR é uma ferramenta muito importante no contexto da Cadeia de Suprimentos e 

é definido por alguns autores como:  

 

 

 

http://www.ecrbrasil.com.br/
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Hoffman & Mehra (2000):  

“ECR é uma estratégia que estimula os participantes da cadeia de suprimentos a 
estudar e a implementar métodos que possibilitem o trabalho conjuntos entre os 
participantes, para que juntos consigam atingir a missão da cadeia como um todo”. 
(HOFFMAN & MEHRA, 2000).  

 

Já Ching (2001): 

“ECR é uma iniciativa em que fabricantes de produtos alimentares e não 
alimentares, varejo, atacado e demais facilitadores trabalham em conjunto para 
reduzir custos dessa cadeia de logística integrada e trazer maior valor ao 
consumidor final” (CHING,2001). 

 

O ECR parte da premissa contrária dos sistemas gerenciados da manufatura para a 

indústria, atacado / distribuidor, varejo e consumidor (sistema empurrar). A tendência 

atual do mercado requer que o fluxo da cadeia de suprimentos seja comandado pela 

demanda do consumidor (sistema puxar).  

 

De acordo com o Instituto ECR Portugal, o ECR (Efficient Consumer Response – 

Resposta Eficiente do Consumidor), caracterizou-se como um princípio de gestão 

colaborativa da cadeia de suprimentos. O surgimento do ECR foi favorecido pelo 

desenvolvimento acelerado das tecnologias de informação, pois para ser eficaz a 

utilização da ferramenta, os sistemas computadorizados precisam operar de forma 

integrada, no sentido de promover integração entre os elos da cadeia de 

abastecimento. 

 

O maior desafio do ECR é a integração, que tem como base a informação, pois o 

mesmo não funciona sem a troca transparente de informações entre os elos da 

cadeia, o que se torna um pouco complicado devido a envolver mudanças culturais. 

 

De acordo com Ching (2001), a relação entre fornecedores e cliente no ECR deve 

evoluir do formato parceria para o formato relacionamento de confiança e unidade. A 

relação se dá em um ambiente onde não se discute preço, volume e descontos. Já 

não se barganham posições de conflito. Todos os integrantes estão conscientes de 

que devem agregar valor ao consumidor. 

Neste contexto descrito acima o autor afirma que o processo exige eficiência 

produtiva para produzir rapidamente as mercadorias demandadas, eficiência na 
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movimentação de mercadorias ao longo da cadeia, eficiência na reposição do 

estoque e eficiência dos custos dos produtos. A consequência disto é a redução dos 

níveis de estoques em toda cadeia de distribuição e a redução dos custos 

financeiros exigidos para a manutenção dos estoques.  

 

Ainda conforme Ching (2001) as práticas de ECR estão baseadas em ferramentas 

como:  

 Reposição contínua e eficiente: metodologia Just in time para esse segmento 

de supermercado. Para a indústria, reduz produtos em falta, aumenta a 

integridade da marca e otimiza programas de produção. Para os varejistas, 

ajuda a promover a lealdade dos consumidores, melhora a relação com os 

fornecedores e os serviços prestados na loja. Para os atacadistas, 

proporciona redução dos índices de produtos devolvidos, diminuição de 

estoques e fortalecimento do relacionamento com fornecedores; 

 Gerenciamento por categoria: forma de os varejistas gerenciarem categorias 

de produtos para maximinizar a eficiência e a lucratividade; 

 Custeio pela curva ABC (custeio baseado em atividade ou activity based 

costing): forma de entender os custos e a rentabilidade associados aos 

produtos, serviços, canais, clientes e processos de empresas; 

 Padronização e transações eletrônicas de dados. 

 

Segundo o ECR Brasil 1998, uma metodologia que favorece o ECR é o código de 

barras/scanner, que é uma representação gráfica de dígitos e letras, construídos a 

partir de algoritmos de codificação. Pela leitura ótica do código de barras, os 

varejistas podem obter informações importantes relacionadas aos produtos e 

estoques que auxiliam o administrador na definição dos pedidos, o que comprar e 

em que quantidade. 

 

Com o SCM dando suporte ao ECR, as empresas buscaram o trabalho em tempo 

real, o que chamamos de JUST IN TIME. 
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2.5 JUST IN TIME - JIT 

 

Surge em 1970 no Japão, com Taiichi Ohno e o Sistema Toyota de Produção, o 

conceito de Just in time (JIT). Ohno (1988) explica que o JIT era baseado em uma 

idéia similar à realidade dos supermercados norte americanos, onde o cliente 

compra da prateleira exatamente o que deseja, na quantidade e no instante da 

necessidade.  

Em um supermercado o estoque é reposto de acordo com o consumo, e em uma 

fábrica o cliente interno e externo deverá ser atendido da mesma forma que no 

supermercado (definindo o que, quando e quanto quer comprar) e o estoque será 

reposto conforme o consumo da etapa posterior for realizado. 

 

O Sistema JIT idealiza que a fábrica deve trabalhar com zero de estoque e entregar 

na hora certa e na quantidade certa. Edwards (1983) apud Hopp; Spearman (2000) 

apresenta um conjunto de filosofias que seriam necessárias para uma empresa 

alcançar o zero estoque. O autor as denominou de “os sete zeros”, descritos a 

seguir: 

 

 Zero defeito: a excelente qualidade ajuda a evitar a interrupção do processo 

produtivo; 

 Zero excesso de produção: levando em consideração que a finalidade é repor 

o estoque ao haver o consumo da fase seguinte, se o tamanho do lote for 

super estimado, poderá ocupar o recurso para a fabricação de outro pedido 

sem necessidade, gerando atraso e excesso de estoques, então idealmente o 

tamanho do lote deverá ser exatamente igual ao consumo; 

 Zero set ups: quanto maior for o set up ou troca de ferramenta, maior será a 

chance de ocorrer um atraso para atendimento de uma ordem ou pedido e, 

consequentemente, menor a flexibilidade do sistema; 

 Zero quebra: a conseqüência das quebras não planejadas é a formação de 

estoques em processo para acomodar as variações; 

 Zero manuseio: evitar transportes desnecessários, minimizando pausas ou 

demoras durante o processo de produção; 
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 Zero lead time: o fluxo de material em Just in time deve ser contínuo e as 

etapas são supridas imediatamente quando há  necessidade; 

 Zero emergências: quando o Just in time funciona perfeitamente é necessário 

que o planejamento de produção seja estável e o mix de produtos uniforme. 

 

O conceito baseado na filosofia JIT é baseado na lógica pull (puxar). Para Turbino 

(1999), a produção “puxada” significa não produzir até que o cliente (interno e 

externo) de seu processo solicite a produção de determinado item. A medida em que 

o cliente de um processo necessita de itens, ele recorre aos estoques do fornecedor, 

acionando diretamente este processo para que os itens consumidos sejam 

fabricados e reponham os estoques.  

 

Segundo Ohno (1988), a ferramenta utilizada para puxar a produção é conhecida 

como sistema Kanban. O sistema Kanban desenvolvido na década de 60 pelos 

engenheiros da Toyota Motores surgiu com o objetivo de simplificar e dar maior 

rapidez às atividades de programação, controle e acompanhamento da produção em 

lotes. A origem do sistema Kanban partiu da análise da forma como os 

supermercados americanos, incipientes na época, tratavam seus estoques. 

 

A competitividade e exigência feitas pelo mercado consumidor por diversidade de 

produtos e velocidade de atendimento de pedidos de fabricação, tão típico da lógica 

de “puxar” a produção, conduzem as empresas a serem flexíveis em seu sistema 

produtivo. 

 

Turbino (1999) comenta que o JIT difere-se do MRP, por ser um sistema de 

produção puxada, uma vez que a fase anterior só pode produzir se a fase posterior 

gerar necessidade. Argumenta que o JIT pode ser aplicado especialmente em 

processos repetitivos como linha contínua, baixíssima variedade e flexibilidade, por 

serem mais estáveis e permitirem certa previsibilidade. Analogamente, os sistemas 

tradicionais americanos em particular o MRPII, ficaram conhecidos como sistema de 

produção empurrada, já que a necessidade é gerada mediante pedidos colocados 

pelos clientes ou provenientes de previsão de demanda, de modo a atender a 

programação, independente do andamento da produção. O autor salienta ainda que 
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os sistemas MRPII se adequam tanto em sistemas de produção repetitivos quanto 

intermitentes, enquanto o JIT apenas nos sistemas repetitivos. 

  

As ferramentas descritas acima favorecem muito o processo de integração da 

cadeia de suprimentos, porém não são suficientes, é necessário que ocorram 

mudanças nas empresas. 

 

2.6  ESTRUTURAÇÃO MODERNA E CRIAÇÃO DE VALOR EM UMA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS   

 

A mudança mais significativa no paradigma do gerenciamento moderno da cadeia 

de suprimentos consiste no fato de as empresas não mais competirem como 

unidades autônomas independentes. Nessa nova estrutura competitiva a competição 

se estabelece no nível de cadeia contra cadeia. As empresas entraram numa era em 

que o sucesso final de uma corporação depende, necessariamente, da habilidade 

dos gerentes em integrar as empresas que estão participando de sua rede de 

relacionamentos. (LAMBERT, COOPER & PAGH, 1998). 

 

A nova metodologia de gerenciamento da cadeia de suprimentos tenta derrubar as 

barreiras existentes nos relacionamentos entre os membros, a fim de conseguir o 

melhor nível de serviços e sustentabilidade para reduzir os custos e aumentar 

ganhos.  

O gerenciamento da cadeia de suprimentos procura atingir os benefícios mútuos de 

relacionamento através da definição das estruturas organizacionais e dos 

relacionamentos contratuais entre vendedores e compradores, que pelo menos até 

esse momento têm sido classificados como adversos (LAMBERT, COOPER & 

PAGH, 1998). 

 

Novaes (2001) adverte para a dificuldade de se realizar a integração plena, na qual 

os benefícios globais sejam expressivos. Segundo esse autor é necessário eliminar 

diversas barreiras, podendo-se citar: rever e modernizar o esquema organizacional 

da empresa; montar e interligar os sistemas de informações; e implantar sistemas de 

custos que permitam as transparências na troca de informações. 
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Bowersox & Closs (2009) afirmam que a meta atual de uma cadeia de suprimentos 

integrada é atender os requisitos estabelecidos pelo cliente final. Segundo estes 

autores o termo “cliente final” é utilizado para identificar o ponto final da cadeia. 

 

Dentro do processo de integração da cadeia de suprimentos existem três tipos de 

incertezas, que, segundo Davis et. al. (2001) são a fonte da variabilidade que 

conduz à manutenção de estoques de segurança, a instabilidade do processo de 

produção e a variabilidade das oscilações de demandas. 

 

Conforme Bowersox & Closs (2009), para se criar valor dentro de uma cadeia de 

suprimentos é necessário atingir de forma simultânea a integração de quatro fluxos: 

 

1- Fluxo de bens e serviços: representa o valor adicionado a bens e serviços 

desde o ponto de origem (matéria prima/recursos básicos) até o consumidor final. A 

adição de valor, neste caso, é conseguida com alterações físicas, empacotamento, 

proximidade de mercados, customização e serviços de apoio. 

 

2- Fluxo de acomodação de mercado: representa o valor adicionado por serviços 

pós-venda e de logística reversa, incluindo-se atendimento ao cliente e reciclagem. 

Aumenta o valor adicionado, pois com esses serviços tem-se maior informação 

sobre as vendas e os usos dos produtos. Melhora o entendimento geral sobre o 

comportamento do consumidor final, uma vez que fornece dados sobre o momento e 

o local de consumo. 

 

3- Fluxo de informação: representa o fluxo bidirecional de dados transacionais e 

posição de estoques entre as empresas participantes da cadeia de suprimentos. Os 

exemplos mais comuns são previsão de vendas, ordens de compras, informação 

sobre estoques e embarques, emissão de faturas, pagamentos e controles. 

 

4- Fluxo de caixa: o fluxo de caixa normalmente move-se na direção contrária ao 

fluxo de valor adicionado às atividades. Em situações de promoções e retornos de 
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pagamentos, entretanto, o fluxo de caixa pode ir na mesma direção do valor 

adicionado às atividades.  

Apesar de os autores não citarem este exemplo, o fluxo de caixa das empresas de 

operação logística também é um caso de fluxo de caixa acompanhando o fluxo de 

valor adicionado, caso a empresa venda seus produtos com o frete pago (CIF). A 

velocidade do fluxo de caixa e a utilização dos ativos das empresas são essenciais 

para o bom desempenho da empresa. 

 

Surge na estruturação moderna da cadeia de suprimentos o conceito de parcerias. 

 

2.7 PARCERIAS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Uma das razões fundamentais para que as empresas se insiram nas estratégias de 

parceria é a crença de que tais parcerias possuem a capacidade de criar novas 

vantagens competitivas que, de outra forma, seriam muito difíceis desenvolver 

isoladamente.  

As parcerias devem estar voltadas diretamente para a associação de longo prazo 

entre as empresas, encorajando o desenvolvimento de esforços para se realizar 

planejamento e resolução de problemas conjuntamente (HALL & ADRIANI, 1998). 

 

No nível operacional, a coordenação do fornecimento, da produção e das atividades 

logísticas conjuntas muda a estrutura de funcionamento da cadeia com empresas 

isoladas para empresas coordenadas, com os objetivos de melhorar suas eficiências 

operacionais e aumentar a competitividade através da redução do tempo de 

atendimento às necessidades. Neste conceito os compradores e fornecedores são 

funcionalmente independentes, porém, financeiramente dependentes (MALONI & 

BENTON, 1997).  

 

Os modernos conceitos de produção têm forçado a evolução do relacionamento 

entre compradores e fornecedores. Também denominada aliança estratégica, a 

parceria na cadeia de suprimentos está relacionada ao relacionamento entre duas 

empresas independentes, dentro do mesmo canal, a fim de alcançar objetivos e 

conseguir benefícios específicos. Esse relacionamento é normalmente criado para 
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aumentar o desempenho operacional e financeiro de cada membro do canal, através 

da redução do custo total, estoques em processo e aumento do nível de informações 

compartilhadas. Em vez de estar atenta apenas aos preços, a empresa está mais 

preocupada com seus fornecedores para trabalhar cooperativamente, melhorando 

os serviços e inovando a tecnologia e o projeto de produtos (MALONI & BENTON, 

1997).  

Esses autores apresentam no quadro 4 as diferenças entre a abordagem tradicional 

e em parceria. 

 
Quadro 4: Relacionamento na cadeia de suprimentos 
Fonte: Maloni & Benton (1997, p. 422). 

 

Tradicional Parcerias 

Seleção do fornecedor com ênfase 
somente no preço Múltiplos critérios de seleção 

Contratos de curto prazo 
Alianças de longo prazo com 
fornecedores 

Avaliação com base no preço ofertado Avaliação com base no valor adicionado 

Ampla base de fornecedores Poucos fornecedores 

Informações proprietárias 
Compartilhamento de informação 
relevante 

Manutenção do poder (solução de 
problemas, melhorias e  compartilhamento 
dos benefícios  

Mutualidade (solução de problemas, 
melhorias e acompanhamento de 
Benefícios 

  

 

Lamming (1993) destaca que um modelo novo de relacionamento foi amplamente 

adotado pelas empresas automotivas nos anos 70. Com a crise do petróleo, as 

empresas viram-se obrigadas e reduzir custos e a melhorar a qualidade de seus 

produtos. Assim, a redução de custos passou a ser feita através da redução dos 

valores pagos aos fornecedores, o que levava as empresas a perderem a 

capacidade de investir na melhoria de qualidade requerida. Tal situação as conduziu 

a um novo modelo de relacionamento, desenvolvendo-se assim os conceitos de 

parcerias. 

 

Para que exista um sistema de parceria, este conceito deve ser estabelecido de 

forma primordial pelas duas partes, e para que este modelo funcione Bowersox e 

Closs (2009) evidencia que ele deve satisfazer aos seguintes critérios: 
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Excelência Individual: Os dois parceiros envolvidos são fortes e possuem 

capacidade para contribuir para o relacionamento. Seus motivos para entrar nele 

são positivos (buscar oportunidades futuras) e não negativos (mascarar fraquezas 

ou fugir de uma situação difícil); 

 

Importância: O relacionamento deve atender a objetivos estratégicos importantes 

dos parceiros, portanto eles farão todo o esforço para que funcione. Os parceiros 

tem metas a longo prazo em que o relacionamento desempenha papel-chave; 

 

Interdependência: Os parceiros precisam um do outro. Eles possuem ativos e 

habilidades complementares. Nenhum pode realizar sozinho o que podem realizar 

em conjunto; 

 

Investimento: Os parceiros investem um no outro (por exemplo, por meio de troca 

de ações) para demonstrar seus respectivos interesses no relacionamento mútuo. 

Demonstram sinais tangíveis de comprometimento a longo prazo por meio da 

destinação de recursos financeiros e de outros tipos de recursos ao relacionamento; 

 

Informação: A comunicação é razoavelmente aberta. Os parceiros compartilham a 

informação necessária para que o relacionamento funcione regularmente, incluindo 

objetivos e metas, dados técnicos e conhecimento de conflitos, problemas ou 

situações de instabilidade; 

 

Integração: Os parceiros desenvolvem vínculos e modos de operação 

compartilhados para que possam trabalhar em conjunto sem que haja problemas 

maiores. São criadas conexões amplas entre várias pessoas em diversos níveis 

organizacionais. Tornam-se professores e aprendizes, simultaneamente; 

 

Institucionalização: O relacionamento recebe um status formal, com 

responsabilidades e processos decisórios bem estabelecidos. Ele vai além de 

pessoas específicas, por quem foi instituído e não pode ser quebrado por capricho; 
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Integridade: Os parceiros comportam-se com dignidade um em relação ao outro, o 

que justifica e aumenta a confiança mútua. Não utilizam de maneira incorreta a 

informação obtida nem se prejudicam um ao outro. 

 

Um exemplo de parceria ocorreu em 1997, entre a Toyota e seus fornecedores para 

superar uma grave crise de abastecimento de peças para linha de produção. A 

cooperação e confiança desenvolvidas na cadeia de suprimentos promoveram uma 

maior coordenação e flexibilidade para superar crises. Com o objetivo de enfatizar 

as vantagens da integração com fornecedores será a seguir transcrito na íntegra o 

caso do Grupo Toyota e o incêndio na Aisin. Este caso foi extraído em sua íntegra 

do livro de Beaudet & Nischiguchi (1998). 

 

 “O grupo Toyota e o incêndio na Aisin. 

 

No dia 01 de Fevereiro de 1997, um incêndio destruiu uma das fábricas da Aisin, 

fornecedora de uma válvula reguladora de pressão do sistema de freio traseiro de todos os 

veículos da Toyota. A Aisin era a única fonte de fornecimento desse componente, 

entregando 32.500 peças por dia. Devido ao sistema just in time, o estoque dava para mais 

2 ou 3 dias de produção. A paralisação das fábricas da Toyota, e consequentemente de 

centenas de fornecedores, parecia inevitável. 

O acidente aconteceu em um período crítico para a empresa. As fábricas estavam 

produzindo na capacidade máxima, e cada dia de produção perdido significava enormes 

perdas para toda a cadeia produtiva da Toyota. 

Embora estruturalmente simples, o processo de fabricação das válvulas reguladoras de 

pressão requer máquinas de alta precisão para garantir a confiabilidade essencial a um 

sistema de freio, um importante item de segurança no automóvel. 

O fato de a Aisin ser o único fornecedor do componente para a Toyota não deixou de ser 

uma surpresa no Japão, pois não era uma política usual da empresa, mas a Aisin é um dos 

fornecedores mais ligados a Toyota, devido à excepcional performance em termos de custo, 

qualidade e entrega. O fato é que a Toyota estava em uma das piores crises da sua história. 

Iniciou-se então uma forte reação da cadeia produtiva da Toyota. 
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O processo de recuperação foi liderado pela própria Toyota, com a ajuda da Aisin, Denso, 

Taiho Kogyo, Kayaba Industry e Koritsu Sangyo. Enquanto essas empresas diferem em 

tamanho, áreas de especialização, posição na cadeia produtiva, e vínculo financeiro com a 

Toyota, apresentam em comum algumas características: um compromisso e competência 

com o sistema just in time, e a conseqüente habilidade para resolver problemas 

rapidamente, qualidade essencial para o sucesso desse tipo de sistema. 

Desde o início da crise ficou claro que até a Aisin recuperar sua capacidade produtiva, seria 

indispensável ajuda externa. Decidiu-se que tanto firmas internas quanto externas ao 

sistema Toyota seriam convidadas a ajudar em linhas de produção provisórias para a 

montagem das válvulas reguladoras de pressão. A Aisin caberia a responsabilidade pelo 

suporte técnico, com o fornecimento de desenhos de peças, especificações, ferramentas, 

matéria prima, máquinas, e todo o know how necessário à produção das válvulas. Deveria 

estabelecer também os locais da montagem das linhas alternativas e provisórias. 

Sessenta e duas empresas aceitaram o convite da Aisin para ajudar, e começaram 

imediatamente os procedimentos para a fabricação alternativa das válvulas reguladoras de 

pressão. Dessas sessenta e duas empresas, 22 eram fornecedores da própria Aisin, 36 da 

Toyota, e os demais não tinham vínculo direto, mas uma crise industrial desse porte 

certamente acabaria por afetá-las.  

Além dessas sessenta e duas empresas envolvidas diretamente, mais 150 empresas 

também participaram do processo, incluindo 70 fabricantes de máquinas industriais, 

indiretamente envolvidas no processo de reconstrução, uma vez que esses componentes 

deveriam substituir os destruídos pelo fogo. A Aisin solicitou a fabricantes de equipamentos 

no Japão e no exterior para disponibilizar todo equipamento necessário ao processo que 

estivesse à mão, incluindo modelos de exibição em lojas, e até mesmo renegociar 

equipamentos prometidos a outros clientes.  

Devido à necessidade, tanto fornecedores de equipamentos regulares quanto não regulares 

da Aisin foram contatados. A cooperação desses fornecedores foi essencial para a rápida 

recuperação. Com certeza a maioria colaborou esperando estabelecer relações comerciais 

com a Toyota no futuro. 

A Aisin forneceu os desenhos e pediu que as empresas fabricassem os componentes 

necessários à construção das válvulas, e os entregassem a Aisin, que seria responsável 

pela montagem final, controle de qualidade, e entrega a Toyota. Algumas empresas como a 

Nabco, Sumitomo Eletrics, e Aketono Brake Industry já tinham experiência na produção de 

válvulas reguladoras de pressão, porém de modelos diferentes, mas a maioria das 
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empresas, mesmo sendo do setor de autopeças, não tinha nenhuma experiência com 

componentes de freio. Uma das firmas era do setor de produção de máquinas de costura, a 

Brother Industries, e nunca tinha fabricado peças para automóveis. 

Embora a tecnologia e habilidades necessárias à fabricação da válvula fossem simples, a 

quantidade de pequenos orifícios exigia máquinas de alta precisão. Sem o equipamento 

próprio da Aisin, que fora destruído pelo fogo, a produção seria lenta e difícil. A situação era 

delicada: As empresas recrutadas não tinham ferramentas adequadas, não tinham 

familiaridade com as peças a serem produzidas. Era necessária uma ação coordenada e 

eficiente, para superar esses obstáculos. 

O primeiro passo foi o estabelecimento, no mesmo dia do incêndio, de uma unidade de 

resposta emergencial na Aisin, para centralizar e coordenar os esforços para lidar com a 

crise, de uma maneira organizada. A unidade foi dividida em quatro grupos, cuidando da 

produção (definição dos locais onde seriam estabelecidas as linhas provisórias), manuseio 

de materiais (entrega dos materiais para abastecer essas linhas provisórias), comunicação 

com a Toyota, e assuntos gerais, como negociações com sindicatos para permitir regimes 

especiais de trabalho. 

O segundo passo envolveu o contato com potenciais colaboradores, e distribuição de 

tarefas, uma vez que eram necessários vários tipos de válvulas, pois modelos de veículos 

diferentes requerem válvulas diferentes (eram necessárias mais de 100 tipos diferentes de 

válvulas), e a capacidade e disponibilidade de equipamento diferiam de empresa para 

empresa). O trabalho começou no Domingo, 2 de Fevereiro, um dia após o incêndio. A Aisin 

distribuiu o desenho das válvulas para as empresas que já tinham se prontificado a 

colaborar (por exemplo, a Taiho Kogyo, que contatou a Aisin tão logo soube da notícia do 

incêndio pela imprensa), ou que tinham concordado em ajudar atendendo a pedido da Aisin 

ou da Toyota. 

 

Em muitos casos as empresas colaboraram mais por interesses próprios, pois a recusa 

poderia acarretar em prejuízos futuros para as relações comerciais. Devido ao fato das 

empresas trabalharem no sistema Just in Time, cada dia que a Toyota ficasse parada, 

representava um enorme prejuízo para toda a cadeia produtiva. Após a análise dos 

desenhos das válvulas, um levantamento da disponibilidade de equipamentos, e da própria 

capacidade técnica, cada firma deveria notificar a Aisin da intenção de participar ou não do 

esforço de recuperação. O processo não era fácil, porque a maioria das firmas nunca havia 

produzido esse tipo de válvula anteriormente. Outro fato que dificultava era a ausência de 
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equipamento dedicado ao fim específico. A produção teria que ser improvisada, o que 

certamente traria um ritmo mais lento à produção das mais de 30000 válvulas necessárias 

por dia. 

Outro problema era que a experiência da Aisin na produção de válvulas estava fortemente 

ligada ao equipamento especial utilizado na produção, o que tornava difícil instruir outras 

firmas na produção por outros meios de fabricação. Também era a difícil controlar a 

qualidade sem os manômetros para esse fim específico. Para garantir a confiabilidade do 

sistema de freios, o controle de qualidade deve ser muito rígido. 

Apesar de ter instalado mais telefones fixos e móveis, a capacidade da Aisin em atender a 

todos os chamados externos era insuficiente, o que limitou a possibilidade de auxílio a todas 

as empresas que estavam colaborando simultaneamente, forçando-as a ter que resolver 

alguns problemas por conta própria. Por exemplo, a Denso procurou por todo o Japão 

perfuratrizes necessárias à produção das válvulas. Conseguiu até mesmo nos Estados 

Unidos, de um fornecedor da Denso americana. Embora a Aisin procurasse dar suporte a 

essas operações estabelecendo uma unidade central para a compra das ferramentas 

necessárias, e organizando encontros para debater soluções técnicas, as firmas tinham que 

contar mais com sua própria capacidade do que com a ajuda da Aisin para iniciar a 

produção. 

Por essa razão muitas firmas se negaram a colaborar, pois julgaram seus equipamentos e 

capacidades insuficientes para produzir as peças necessárias. Mas muitas aceitaram, 

incluindo a Denso, que com as demais firmas colaboradoras, iniciaram imediatamente os 

preparativos para a produção. As empresas adotaram diferentes abordagens. A Denso, por 

exemplo, decidiu produzir a válvula nas suas próprias fabricas, transferindo alguns de seus 

processos temporariamente para firmas externas, para abrir espaço para a fabricação das 

válvulas. A Taiho se reuniu com trinta de seus fornecedores no dia seguinte ao incêndio 

para planejar uma apropriada divisão de tarefas. 

A Toyota, maior interessada, também participou da produção, com os setores de construção 

de protótipos e de manutenção sendo encarregados da produção das válvulas, pois os 

engenheiros dessas unidades possuíam grande know how na preparação de máquinas para 

a produção de novos modelos. A estratégia da Kayaba foi estabelecer a produção das 

válvulas em três dos seus fornecedores, não usando as suas próprias instalações. As 

empresas estabeleceram suas próprias unidades de resposta emergencial, para coordenar 

as atividades. 
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O passo seguinte foi o envio a Aisin das primeiras unidades produzidas, para avaliar sua 

qualidade, e eventualmente liberar a produção de maiores quantidades. A primeira empresa 

a entregar peças para a Aisin foi a Koritsu Sangyo, um pequeno fornecedor que não 

pertencia ao primeiro escalão. As peças foram entregues na segunda feira, 3 de Fevereiro, 

apenas dois dias após o incêndio. A Denso, o maior e mais famoso fornecedor da Toyota, 

foi a segunda empresa a entregar, no dia 5 de Fevereiro, seguida pela própria Toyota e 

Taiho Kogyo, mais tarde no mesmo dia 5. Os processos produtivos variavam. A Taiho usava 

duas perfuratrizes para uma tarefa, enquanto a Toyota usava apenas uma. Uma das 

empresas acabou fabricando as próprias perfuratrizes para a execução do trabalho. 

Uma vez que os protótipos eram aprovados pela Aisin, iniciava-se a produção em massa. A 

Koritsu Sangyo iniciou a produção no dia 4 de Fevereiro, três dias após o incêndio. A Denso 

começou no dia 5, com 1600 unidades por dia, chegando a 2200 uma semana depois. A 

Taiho iniciou dia 6 com 50 unidades, mas logo chegando a 2000 unidades por dia. A Kayaba 

iniciou dia 7 de Fevereiro, com 500 unidades. 

O passo sucessivo foi a solução de problemas técnicos que surgiram durante a produção 

improvisada. A Denso assumiu um importante papel nesse processo, devido à grande 

capacidade técnica presente na empresa, com seus engenheiros resolvendo rapidamente 

um problema após o outro. As soluções encontradas pela Denso eram então disseminadas 

entre as empresas participantes, através de encontros promovidos pela Aisin. A Denso 

inclusive modificou desenhos e instruções de processo da Aisin, para melhor adaptação à 

nova realidade da produção. A Aisin repassava então os desenhos e instruções modificados 

às outras empresas. 

Uma vez solucionados os problemas técnicos, os esforços se voltaram para o aumento da 

produtividade dos centros provisórios. As empresas começaram a adquirir experiência nas 

novas funções, e reduzir os tempos de ciclo de produção, continuando a trabalhar no 

sistema Just in Time, demonstrando que mesmo em situações de emergência, essa prática 

já está profundamente enraizada no sistema produtivo japonês, e como observou um 

gerente de uma das empresas envolvidas: “é a única maneira que sabemos fazer”. 

Outro ponto importante foi o esforço empreendido pelos trabalhadores envolvidos, com a 

cooperação e flexibilidade por parte do sindicato. A burocracia tradicional, muitas vezes 

necessária para organizar a rotina de uma empresa, foi temporariamente banida, para a 

obtenção de maior agilidade nas ações. Os limites de funções e departamentos foram 

também rompidos, de acordo com a necessidade que se apresentava. Até mesmo a 

mobilidade temporária de funcionários entre as empresas foi freqüente, com a alocação 

temporária dos recursos onde era mais conveniente. 
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A produção improvisada se estendeu até dia 10 de março para a Denso, 6 de março para 

Taiho, 10 de abril para Kayaba, 15 de março para a Koritsu e Toyota, período necessário 

para a recuperação da fábrica da Aisin. Durante o processo de recuperação as despesas 

foram expressivas, incluindo custos com mão de obra (particularmente alto devido à falta 

das máquinas adequadas à produção, e à necessidade de horas extras). Empresas como a 

Denso e Kayaba começaram a produção das válvulas sem nenhum acerto financeiro prévio 

com a Toyota ou Aisin para compensar suas despesas. Não havia tempo para isto.  

Mas a Toyota resolveu o problema de uma maneira surpreendente. Todos os fornecedores 

diretos receberiam como pagamento 1% de suas vendas para a Toyota no período de 

janeiro a março de 1997, o que resultava no montante de mais de Y15 bilhões. Só a Denso 

receberia Y 1,5 bilhão. Os fornecedores indiretos receberam também seu prêmio 

proporcional, repassado pelos fornecedores diretos. 

O envolvimento, parceria, flexibilidade e capacidade técnica presentes na cadeia produtiva 

da Toyota foram fundamentais na solução de problemas complexos, e na retomada da 

produção. O objetivo desse exemplo é mostrar como obstáculos podem ser superados 

quando se tem uma base empresarial sólida, e que bons resultados podem ser alcançados 

em relação à lealdade de clientes, com a utilização da sinergia dos parceiros comerciais.” 

 

Fonte: Reproduzido na íntegra de Case study: the Toyota group and the Aisin Fire’’, 

Sloan Management Review, Beaudet & Nishiguchi (1998). 

  

 

Pode-se evidenciar no caso acima a idéia de alguns pesquisadores que afirmam que 

o maior motivo para o desenvolvimento de parcerias entre as empresas é o ganho 

de vantagem competitiva, com o relacionamento mais próximo entre as empresas, 

fazendo assim com que tenham maiores benefícios do que se trabalhassem 

isoladamente. 

Conforme mencionado anteriormente a formação de parcerias depende diretamente 

de processos facilitadores que é a questão da comunicação e compartilhamento de 

informações ao longo da cadeia de suprimentos. 

 

O processo de integração da cadeia de suprimentos apresenta muitas vantagens, 

porém sua implementação é caracterizada por dificuldades e fatores críticos.  
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2.8 DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

De acordo com Fleury (2002) existe uma alta complexidade no processo de 

implementação da integração da cadeia de suprimentos e isto é um dos fatores que 

explica o fato de um número baixo de empresas o terem implementado até hoje.  

Segundo o autor acima os desafios que se apresentam são tanto internos quanto 

externos. Sendo que é preciso “quebrar barreiras” organizacionais para que se adote 

uma visão sistêmica em que o resultado do grupo seja mais importante do que os 

resultados das partes. 

  

De acordo com Copper et al. (1997), os resultados esperados pelo processo de 

integração não serão completamente alcançados se cada empresa pretender 

otimizar seus próprios resultados, em detrimento da integração de seus objetivos e 

atividades com os das organizações parceiras. 

A integração da cadeia de suprimentos requer investimentos significativos de tempo 

e dinheiro e o retorno deste investimento não se dá automaticamente. Isto acaba por 

se tornar mais um problema a ser gerenciado, uma vez que é preciso administrar as 

expectativas de curto prazo dos acionistas e investidores quanto ao retorno do 

investimento realizado. 

 

O autor acima evidencia que o processo de integração da cadeia de suprimentos 

deve ser feito em três etapas: 

 

1) Identificar o tipo de parceiro que é crítico nas atividades que adicionam valor na 

cadeia e determinar um número gerenciável de parceiros para os recursos 

disponíveis; 

2) Entender a dimensão estrutural da rede para analisar e modelar as ligações da 

cadeia de suprimento. A redução do número de participantes diminui a 

complexidade da cadeia e facilita a integração; 

3) Identificar as características das ligações entre processos na cadeia de 

suprimento. 
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Lambert & Cooper (2000) apresenta outros elementos que devem ser observados na 

implementação da integração da cadeia de suprimentos: 

 

 Qual o tipo de processos de negócios da cadeia – consiste em verificar quais 

atividades que geram um produto específico que tenha valor para o cliente.  

 Qual o tipo de estrutura da cadeia – consiste em definir quais as empresas 

compõem a cadeia e a relação que existe entre elas. 

 Quais os componentes gerenciais da cadeia – levando se em consideração 

que alguns componentes são comuns aos diversos processos de negócio e 

aos membros da cadeia de suprimentos, se faz necessário um bom 

gerenciamento destes componentes comuns pois são eles que determinam 

como os processos e a cadeia de suprimentos serão estruturados e 

gerenciados. 

 

Lambert, Cooper & Pagh (1998) mostram alguns outros componentes que devem 

ser analisados e devem receber atenção especial pelas empresas participantes do 

processo de integração da cadeia de suprimentos: 

 O planejamento e controle das operações, sendo que quanto mais integrado 

for o planejamento, maiores serão os benefícios percebidos na integração; 

 Estrutura de trabalho e de atividades, que indica como as tarefas da empresa 

são realizadas, sendo que quanto maior o nível de integração das atividades 

melhor será a integração; 

 Estrutura organizacional, que consiste em identificar como é a estrutura da 

organização da empresa e da organização da cadeia; 

 Estrutura do fluxo do produto, que consiste em analisar a estrutura da rede de 

aquisição, produção e distribuição ao longo da cadeia; 

 Estrutura do fluxo de comunicação e informação, que consiste em identificar 

qual o tipo de informação é compartilhada e a freqüência de 

compartilhamento.  

 

Quanto à questão comportamental, os autores acima identificam os fatores que 

podem dificultar o processo de integração da cadeia de suprimentos: 
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 Poder e liderança: grande concentração ou falta de poder afetam diretamente 

o nível de comprometimento dos membros do processo de integração da 

cadeia; 

 Questão de atitudes e questão cultural: diferentes culturas e atitudes 

organizacionais dificultam a integração. 

 

Para o sucesso do processo de integração da cadeia de suprimentos é necessário a 

escolha de uma tecnologia de informação apropriada, mas não apenas isto. Faz-se 

necessário ainda a existência de uma força de trabalho preparada e bem treinada 

para lidar com diversas situações, tanto de vantagens como dificuldades. 

Um grande desafio para o sucesso do processo de integração da cadeia de 

suprimentos é superar resistências às mudanças tanto de comportamentos há muito 

tempo estabelecidos quanto das formas de trabalho individualistas. 

 

Caso os componentes gerenciais e comportamentais não estejam alinhados, 

reforçados por um comportamento organizacional que apóie e dê suporte ao 

processo de integração, os resultados esperados podem não ser alcançados e a 

cadeia pode se tornar menos competitiva e lucrativa (LAMBERT & COOPER, 2000). 

 

Pelas questões apresentadas acima, ao projetar um modelo de integração da cadeia 

de suprimentos é preciso pensar não apenas na infra-estrutura e nos recursos 

físicos, mas também nos recursos humanos, nas medidas de desempenho e nos 

sistemas de informação. 

 

2.9 ESFERAS DE GERENCIAMENTO PARA A INTEGRAÇÃO DA CADEIA   

 

O processo de integração da cadeia de suprimentos é considerado como uma parte 

importante da estratégia global da empresa, e dessa forma deve apresentar uma 

visão compreensiva que interligue a estratégia tecnológica com a estratégia geral da 

gestão de suprimentos. É indispensável aliar o entendimento da verdadeira fonte de 

valor da cadeia de suprimentos com a garantia de integração tecnológica e efetiva.  
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Para que a implementação do processo de integração da cadeia de suprimentos 

seja bem sucedida, a condução deve ser empregada ao longo de três dimensões: 

tecnologia, fornecedores, e organização. Dessa forma, vinculados à compreensão 

do negócio e comprometimento na implementação, o monitoramento através do 

mapeamento e captura do valor gerado em cada passo da integração deve ser 

constante (FLEURY, 2001). 

 

A concepção e percepção real da integração interna – das distintas áreas internas 

da empresa – e externa – entre os parceiros da cadeia – é alcançada, segundo 

Oaks, Markham & Mehltretter (2003) e Fleury (2001), através da análise de quatro 

esferas distintas de gerenciamento, conforme ilustra a figura 5:  

 Gerenciamento da Complexidade  

 Gerenciamento de Relacionamento  

 Gerenciamento de Mudança  

 Gerenciamento Tecnológico  

 

Figura 5 - Esferas para Gerenciamento da Integração da Cadeia de 

Suprimentos (adaptado de Oaks, Markham e Mehltretter, 2003)  
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Os autores anteriormente citados afirmam ainda que diversas dificuldades 

encontradas na prática da integração da cadeia de suprimentos são ocasionadas 

devido a desatenção destes setores. As falhas encontradas são diversas como por 

exemplo ausências de modularização e diferenciação de produtos, mecanismos de 

controle precários, grande dificuldade no relacionamento entre os membros, 

empresa e fornecedores, o que ocasiona perdas e improvável retorno dos gastos 

com a integração. 

 

2.9.1 GERENCIAMENTO DE COMPLEXIDADE  

 

COMPLEXIDADE VERSUS CUSTOS: De acordo com Oaks, Markham & Mehltretter 

(2003), o escopo de decisões da cadeia de suprimentos aumenta, da mesma forma 

aumenta a complexidade das informações, o que caminha paralelamente com o 

aumento dos custos, já que a cada iniciativa de crescimento faz com que os custos 

se elevem. 

 Uma solução para esta situação reside em uma compreensão mais ampla do valor 

de mercado da segmentação e diferenciação e principalmente na identificação e 

eliminação de complexidade desnecessária ao longo da cadeia. É necessário que 

seja feito uma análise de valor ao longo da cadeia de forma a evitar a permanência 

de variantes que não agregam valor na cadeia.  

A INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO: Um ponto alto considerado no processo de 

integração é o compartilhamento da informação, onde a mesma deve ser feita de 

forma transparente e em tempo real entre os parceiros da cadeia de suprimentos e 

também dentro da organização nas diversas funções da empresa.   

Informações tais como: níveis de estoque, dados de demanda, capacidade da 

planta, necessidade de produção, promoção e embarque são muitas vezes vitais 

para a racionalização de recursos, redução do efeito chicote entre os parceiros da 

cadeia, antecipação e agilidade na resolução de problemas. O entendimento 

profundo da informação deve ser prioritário, fortalecendo a confiança interna e 

externa (BALLOU, 1995). 
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2.9.2 GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO  

 

Para a implementação do processo de integração da cadeia de suprimentos, dois 

fatores são considerados pontos chave: a cooperação e a coordenação ao longo da 

cadeia. Esses fatores chave são obtidos através da adequada condução do 

relacionamento dos envolvidos no processo, e também entre os membros da 

organização que são suprimentos, marketing, vendas, entre outros.  

COOPERAÇÃO INTERNA E EXTERNA: Para uma boa condução de cooperação 

externa, a cooperação interna deve ser bem definida e gerenciada. 

 De acordo com Ching (2009), para a resolução dos problemas de barreiras internas, 

planos de ações, sistemas de medidas de desempenho e informações precisas 

devem ser almejados. O alinhamento nos mesmos objetivos, bom treinamento, o 

processo de planejamentos integrados contribuem para o processo de integração.  

Com o processo de cooperação interna assegurado, a colaboração entre parceiros 

da cadeia fica menos complexa, porém é necessário haver um alinhamento de 

objetivos entre os membros, deve haver ainda habilidades para gerenciar conflitos e 

consolidação da confiança. Desta forma a padronização das regras definirão o que 

deverá ser feito com as informações compartilhadas e qual será a função de cada 

um no atendimento dos objetivos comuns propostos.  

COORDENAÇÃO DA CADEIA: Um dos princípios básicos da gestão do 

relacionamento consiste na coordenação integrada, adaptativa e virtual dos 

parceiros da cadeia. Esta integração deve existir não apenas para a simples troca de 

informações, mas para a tomada de decisão para inovação, através de novas linhas 

de produtos, onde cada envolvido deve estar disposto a contribuir para melhorias do 

produto final.  

A coordenação efetuada por meio de práticas como sincronização do planejamento 

e coordenação do fluxo de trabalho favorece a menores valores de estoque e 

aumento de giro, favorece ao ganho de eficiência e assegura maior adaptabilidade e 

modularização de linhas de produtos.  

O sincronismo básico do planejamento é caracterizado pela definição das 

quantidades, definição dos prazos de produção e entregas, que são estipulados 
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entre os membros em concordância com os objetivos da cadeia. A coordenação do 

fluxo de trabalho é feita através da definição das atividades de suprimentos, 

execução de pedidos, engenharia de mudanças, otimização de projeto entre outros, 

aumenta a confiança e velocidade e reduzem custos e erros das operações ao longo 

do processo. 

  

2.9.3 GERENCIAMENTO DE MUDANÇA  

 

De acordo com Oaks, Markham & Mehltretter (2003), o balanceamento entre 

complexidade e valor na colaboração com outros na cadeia de suprimentos é a 

prática final na gestão de mudança. Para alcançar a mudança de modo apropriado 

se faz necessário a atenção quanto aos pontos: foco no básico, garantia de 

iniciativas de melhoria que entreguem valor palpável, cultivar a mentalidade de 

melhoria continua e antecipação às mudanças.  

FOCO NO BÁSICO: O ponto fundamental é que cada departamento envolvido no 

processo execute o básico, na manutenção do suprimento de materiais, 

disponibilizando o produto manufaturado dentro das especificações, garantindo a 

disponibilidade do estoque, entre outros. A tecnologia de informação é considerada 

um facilitador, porém não é a solução de todo e qualquer problema. Para que esta 

infra-estrutura tecnológica viabilize melhorias, é necessário correto funcionamento 

das tarefas de cada departamento da empresa.  

INICIATIVAS PARA A MELHORIA QUE GEREM VALOR PALPÁVEL: Inúmeros são 

os casos de frustrações de expectativas em investimentos na criação de ferramentas 

para a cadeia de suprimentos. De acordo com Kalakota (1999), a maior dificuldade é 

o estabelecimento da relação causa e efeito o que torna a definição e escolha dos 

indicadores apropriados um grande desafio. Os custos inerentes ao uso de 

indicadores devem ser mapeados, uma vez que estes podem inviabilizar o próprio 

projeto.  

CULTIVAR A MELHORIA CONTÍNUA E ANTECIPAÇÃO A MUDANÇAS: De acordo 

com Lavalle (2001), o fator preponderante para o sucesso das empresas está 

diretamente associado à busca da melhoria contínua, à busca por diminuição nos 
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prazos de entrega, diminuição dos níveis de estoque, diminuição no retrabalho de 

produtos e na melhoria do atendimento ao cliente.  

A melhoria contínua e antecipação às mudanças, possuem papel preponderante no 

aumento da competitividade, pois a pressão de concorrentes no mercado aumenta à 

medida que aumenta a competição entre empresas. O mercado exige maiores níveis 

de qualidade e inovação em serviços e produtos, o que é conseguido pela 

contratação, desenvolvimento e motivação de profissionais que sejam legítimos 

agentes de mudança.  

 

2.9.4 GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO  

 

Um dos pontos fundamentais para o avanço da cadeia de suprimentos no século 

XXI foi sem dúvidas o progresso das bases tecnológicas. Com o surgimento dos 

sistemas de informações, a comunicação entre os membros da cadeia foi acelerada 

de forma a apresentar soluções em tempo real para os membros da cadeia, mesmo 

que afastados e restritos as suas empresas. Contudo, o uso de soluções 

tecnológicas deve representar elemento de suporte e meio de viabilização para 

aproximação dos elementos da cadeia.  

 

2.9.5 IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS  

 

Segundo Fleury (2001), a grande frustração de muitos empreendimentos para a 

melhoria da cadeia de suprimentos esbarra na improdutividade de suas práticas.  

A implementação ainda esbarra na diversidade de ferramentas e escassez de 

profissionais tecnicamente qualificados.  

Desta forma a concepção e implementação não podem estar desvinculadas e sim 

devem estar sincronizadas conforme Quadro 5 abaixo: 
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Quadro 5: Relação entre concepção e implementação 

Fonte: Fleury (2001) 

Área de Concentração Área de Implementação 

Complexidade Integração da informação 

Relacionamento Coordenação do fluxo de trabalho e 

Sincronização do Planejamento 

Mudança Diferenciação de produto e novos 

modelos de negócios 

Tecnologia Internet, portais e ferramentas 

associadas 

 

 

2.10 MODELO PARA ANÁLISE DO SCM (GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS) 

 

 Na atualidade as organizações têm enfrentado um ambiente complexo e com uma 

competição extremamente acirrada, onde as operações globalizadas não mais 

encontram barreiras fazendo com que os clientes passam a uma exigência maior. A 

desverticalização faz com que as empresas dependam cada vez mais dos outros 

membros de sua cadeia de suprimento.  

Neste cenário altamente competitivo, uma empresa já não concorre com outra 

individualmente, mas sim cadeias de suprimentos de seus produtos concorrem com 

a cadeia de suprimentos de seus concorrentes. 

A partir deste contexto, a análise da cadeia de suprimento sob a perspectiva da 

SCM é de extrema relevância para as organizações que desejam se manter 

competitivas e até mesmo sobreviverem neste mercado. 

Alcançar um gerenciamento da cadeia de suprimento bem sucedido requer uma 

mudança na forma de gerenciamento, passando de funções individuais para a 

integração das atividades de processos de negócios-chave de cadeias de 

suprimento. A dimensão de processos de negócios fornece uma forma sistemática 
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de se enxergar a empresa, ou melhor, seus negócios, passando-se por cima da 

visão estrutural da empresa departamental ou funcional. 

Se faz necessário repensar a organização de uma empresa, pois se torna também 

necessário considerar os processos de negócios de outras empresas, integrando 

processos inter-organizacionais com clientes, fornecedores e prestadores de 

serviço, ao longo de toda cadeia de suprimentos (HANDFIELD & NICHOLS, 1999). 

Diante da necessidade de mudança da maneira de gerenciamento, dentro das novas 

configurações das cadeias de suprimentos incluem os principais processos de 

negócio, seus respectivos membros-chave, o fluxo de informações e as medidas de 

desempenho, conforme demonstrado na figura 6. 

A partir do estudo e análise das variáveis acima, pode-se identificar as potenciais 

oportunidades de melhorias na gestão nos diversos elos relevantes da cadeia e 

contribuir para as tomadas de decisão e possíveis ajustes referentes a SCM. 

 

Figura 6 – Modelo de análise para SCM  
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As dimensões-chave que constituem as variáveis do modelo desenvolvido cobrem 

aspectos predominantes na literatura acadêmica referentes à SCM, como a 

integração de processos de negócios, a identificação dos membros-chave da cadeia 

para cada processo de negócios, o compartilhamento de informação e a adoção de 

medidas de desempenho em Cadeias de Suprimento. 

 

2.10.1 DEFINIÇÃO DOS MEMBROS CHAVE 

 

Por se considerar que o processo de integração da cadeia de suprimentos é 

bastante complexo, integrar e gerenciar os processos da cadeia de suprimentos por 

completo é muito difícil ou até mesmo impossível. A inclusão de todos os membros 

que fazem parte da cadeia de suprimentos pode dificultar a análise, por este motivo 

é necessário identificar os membros chave do processo, aqueles críticos para o 

sucesso da cadeia. 

Para que seja possível a identificação dos membros-chave da cadeia de suprimento, 

muitos critérios podem ser aplicados como por exemplo, composição do custo na 

cadeia de suprimento, complexidade dos sub-produtos da cadeia de suprimentos e 

análise da lucratividade do cliente (LAMBERT & COOPER, 2000).  

 

2.10.2 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

Um bom gerenciamento da cadeia de suprimento necessita de alguns pontos 

básicos. O compartilhamento de informações é um deles, sendo considerado um 

importante requerimento para o sucesso da SCM. O compartilhamento de 

informações é considerado a base para a coordenação entre os membros-chave de 

uma cadeia de suprimento. O compartilhamento destas informações entre os 

membros-chave da cadeia permite que sejam tomadas boas decisões capazes de 

melhorar a lucratividade de toda cadeia (LEE & WHANG, 2000) e (SAWAYA, 2002). 

Ainda, conforme os autores acima existem tipos de informações que são raramente 

compartilhadas, especificamente dados de custo, taxas de produção e preços de 

compra. Algumas empresas ainda relutam em compartilhar informações, porém, 
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confiança e cooperação são fatores críticos neste processo. Dessa forma fica mais 

fácil o compartilhamento apenas entre os membros-chave dos principais negócios 

de uma cadeia de suprimento. 

 
2.10.3 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

Conforme Waggoner, et al. (1999), as atividades da cadeia de suprimentos devem 

ser medidas. A avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos permite que os 

gerentes monitorem o desempenho, identifiquem áreas carentes de atenção, 

aumentem a motivação, melhorem a comunicação e fortaleçam as finanças da 

empresa.  

A medição do desempenho do SCM pode facilitar o entendimento e a integração 

entre os membros da cadeia. Pode fornecer meios que revelem a eficácia de 

estratégias e identificação de potenciais oportunidades de sucesso, e ainda tem uma 

contribuição indispensável nas tomadas de decisão em SCM, particularmente na 

reestruturação de metas e estratégias de negócios, assim como na reengenharia de 

processos.  

 

Segundo Beamon (1999), devido à inerente complexidade existente em uma típica 

cadeia de suprimento, selecionar medidas de desempenho que sejam apropriadas é 

uma tarefa não muito fácil, então a adoção de medidas de desempenho deve ser 

feita apenas com membros-chave de cada processo.  

As medidas de desempenho da cadeia de suprimentos podem incluir: performance 

de atendimento, custos desprendidos, projetos de melhorias e redução de custos, 

além de outras.  
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada com o propósito de atingir os 

objetivos propostos nesta dissertação. Os objetivos específicos foram identificados 

para definir o objetivo principal do estudo “Verificar as vantagens e dificuldades da 

integração da cadeia de suprimentos de uma empresa do ramo automobilístico”. 

 

A abordagem desta etapa está subdividida em: classificação da pesquisa, unidade 

de análise e observação, os métodos de coleta e análise dos dados apresentados. 

 

Segundo Collis & Hussey (2005) a metodologia se refere à forma de tratar todo 

processo de pesquisa, da base teórica à coleta e análise de dados.  

 

3.1  NATUREZA DA PESQUISA 

 

Os diferente tipos de pesquisa podem ser classificados quanto aos seus objetivos, 

quanto à sua lógica, quanto ao resultado da pesquisa e quanto ao processo ou 

maneira como foram coletados os dados (COLLIS & HUSSEY, 2005). 

 

Ainda conforme Coolis & Hussey (2005), no que concerne ao objetivo esta pesquisa 

caracteriza como exploratória, pois possui na maioria das vezes método aberto 

voltado a reunir informações ou dados e poucas vezes voltado a resultados 

conclusivos. 

 

Mattar (2005) afirma que a pesquisa exploratória favorece um maior contato com o 

problema, e em sua maioria, envolve: levantamento bibliográfico, entrevistas e 

questionários com pessoas envolvidas no assunto em questão. 

 

Quanto ao tipo esta pesquisa trata-se de um estudo de caso por se tratar de um 

ambiente específico, e, segundo Yin (2001), o método de estudo de caso se propõe 

a investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, através de 

entrevistas, arquivos, documentos e observações.   
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De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é um método em que o fenômeno de 

interesse é examinado em seu ambiente natural, aplicando diversas metodologias 

de coletas de dados para obter informações de múltiplas entidades. 

Os estudos de casos também são aplicados para apoiar a prática profissional como, 

por exemplo, na prática médica, na área de administração e no serviço social. O seu 

objetivo é manter os registros relativos ao caso em ordem e atualizados, precisando 

ser práticos e organizados. 

 

Ainda conforme o autor acima, para que o método a ser usado seja definido é 

preciso analisar questões colocadas para investigação. O método é adequado para 

responder as questões “quais”, “como” e “porque”, questões que tratam de relações 

operacionais que acontecem ao longo do tempo mais do que freqüências ou 

incidências. 

 

Bressan (2000) afirma que o estudo de caso é mais visto como recurso pedagógico 

do que um método de pesquisa propriamente dito, e isto tem ajudado a mantê-lo 

nesta condição.  

Mesmo com suas dificuldades e limitações o estudo de caso tem sido bastante 

usado, principalmente na área de Administração.  

 

Para o método de estudo de caso, pode se utilizar vários instrumentos de pesquisa, 

tais como questionários, formulários e entrevistas (GIL, 2002).  

 

Em conformidade com os autores acima esta pesquisa foi dividida em duas partes, 

sendo uma parte pesquisa bibliográfica e outra parte pesquisa de campo. 

 

3.2  PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Foi utilizada a pesquisa documental como técnica complementar para este trabalho. 

Foram analisados os documentos que registram o processo de integração entre a 

empresa pesquisada e seus fornecedores. A representatividade de seus 

fornecedores em sua cadeia de suprimentos, as técnicas de avaliação utilizadas 

para medição do desempenho dos membros da cadeia.  
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 3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

3.3.1  UNIDADE DE ANÁLISE E UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 

 

O grupo que esteve sob consideração e observação é denominado de unidade de 

análise (COLLIS & HUSSEY, 2005). 

 

Para a presente pesquisa a unidade analisada foi a empresa R.A (ramo 

automobilístico) de origem Italiana e dois de seus principais fornecedores de 

primeira camada, considerados membros-chave, sendo um fornecedor de 

conectores plásticos e outro fornecedor de conexões metálicas.  

Neste caso o objeto de observação foram os gerentes de Logística das três 

empresas e os diretores da empresa R.A e de um dos membros-chave. 

 

 

3.3.2 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados de forma qualitativa, que de acordo com Vieira & Zouain 

(2006) são aqueles que utilizam descrições ricas e bem fundamentadas, além de 

explicações sobre processos locais identificáveis.  

 

De forma empírica, na primeira etapa da pesquisa foi feito um levantamento 

bibliográfico constituído por material já discutido e escrito por diversos autores sobre 

o tema em questão. Esta etapa visou apresentar o conceito de logística, cadeia de 

suprimentos, ferramentas de informação, processo de integração da cadeia de 

suprimentos e modelo de análise para uma cadeia de suprimentos. Foram 

pesquisados livros, artigos e periódicos especializados e outras formas de 

levantamento de dados secundários. Desta forma o conhecimento identificado na 

literatura visa estruturar o contexto do problema e compará-lo ao objetivo conhecido 

na prática.  
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A segunda etapa desta pesquisa foi constituída pelo estudo de caso para cumprir os 

objetivos específicos estabelecidos, sendo utilizado o seguinte roteiro de pesquisa: 

 

 Para cumprir o objetivo um “Caracterizar a cadeia de suprimentos de uma 

empresa do ramo automobilístico mapeando seus dois principais 

fornecedores de primeira camada, considerados membros-chave”, foram 

pesquisadas fontes secundárias do sistema interno da empresa do ramo 

automobilístico, com o propósito de identificar os seus dois principais 

fornecedores de primeira camada, conforme modelo de verificação da cadeia 

de suprimentos elaborado por Lambert & Cooper (2000).  

o Através de manuais, relatórios e registros internos das empresas foi 

apresentada uma análise contendo a característica das empresas, 

políticas internas, cultura e histórico das atividades. 

 

 Para cumprir o objetivo dois “Analisar a situação atual do compartilhamento 

de informações dos dois principais fornecedores de primeira camada em uma 

empresa do ramo automobilístico”, foi utilizado o método de entrevista com 

gerentes dos fornecedores de acordo com a variável do modelo de verificação 

da cadeia de suprimentos elaborado por Lambert & Cooper (2000).  

 

 Para cumprir os objetivos três “Analisar as medidas de desempenho dos 

fornecedores da empresa R.A”, a metodologia utilizada foi a exploratória por 

meio de entrevista em profundidade com os gerentes da empresa RA através 

de um roteiro de entrevista. 

 

 Para cumprir o objetivo quatro “Identificar junto a empresa do ramo 

automobilístico e nos membros-chave as dificuldades do processo de 

integração da cadeia de suprimentos”, e cinco “Estudar junto a empresa R.A e 

nos membros-chave as principais vantagens da integração na cadeia de 

suprimentos” foi utilizado o método de entrevista através de questões abertas 

com os gerentes da empresa R.A e dos membros-chave. 
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Através do roteiro de pesquisa apresentado no quadro 6, os dados foram coletados 

através de pesquisa pessoal, pré agendada, com duração de aproximadamente 2 

horas cada uma. As conversas foram escritas e posteriormente condensadas em 

relatórios. 

 
 
 
 Quadro 6: Roteiro de Pesquisa 

 

Roteiro de Pesquisa 

  

Objetivos Específicos 

Componentes 

do 

Modelo 

 

Questões Abertas 

1 Caracterizar a cadeia de 

suprimentos 

Membros-chave Não se aplica 

Os membros-chave serão 

identificados a partir da base de 

dados da empresa do ramo 

automobilístico 

2 Analisar a situação atual do 

compartilhamento de informações 

Compartilhamento 

de Informações 

1) Quantas vezes por dia você 

tem acesso às informações 

da R.A? 

2) Qual é a qualidade destas 

informações? 

3) Existe carência de 

informações? 

4) Existem excesso de 

informações? 

5) Qual é a acurácia das 

informações? 

6) O sistema de 

compartilhamento é eficaz? 

7) Qual o instrumento utilizado 

para o compartilhamento de 

informações? 

8) Este instrumento pode ser 

considerado defasado, atual 

ou de ponta?  
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3 Analisar as medidas de 

desempenho dos fornecedores de 

primeira camada da R.A 

Medidas de 

Desempenho 

9) Quais as medidas utilizadas 

para avaliar o desempenho 

de fornecedores? 

10) Estas medidas são 

confiáveis? 

11) Existe carência de medidas? 

12) Existe excesso de medidas? 

13) Estas medidas são 

apropriadas? 

4 Identificar na empresa RA e nos 

membros-chave as dificuldades no 

processo de integração da cadeia 

de suprimentos 

Processo de 

negócios 

14) Questão aberta: Quais são 

as dificuldades do processo 

de integração da cadeia de 

suprimentos? 

5 Estudar na empresa RA e nos 

membros-chave as vantagens da 

integração da cadeia de 

suprimentos 

Processo de 

negócios 

15) Questão aberta: Quais são 

as vantagens do processo 

de integração da cadeia de 

suprimentos? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 UNIDADE ANALÍTICA 

 

4.1 Histórico da Empresa 
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A empresa R.A é uma multinacional de origem Italiana instalada no Brasil em 1996, 

que produz peças para automóveis de todas montadoras do país e algumas de 

outros países. A empresa escolheu a região de Betim para sua instalação pelo fato 

de que naquele ano, seu único cliente era a Fiat automóveis situada nesta região. 

 

Conforme a figura 7 pode-se ver como era a instalação da empresa R.A no ano de 

1996, ao qual contava com 180 funcionários. 

 

Figura 7 – Foto da R.A no ano de 1996 – 6.000m2. 

 

Até o presente ano 2010, em sua trajetória a R.A foi conquistando novos clientes e 

aumentando seu faturamento. Conta hoje com 16 clientes nacionais e 5 

internacionais.  

Este aumento significativo no volume de vendas fez com que fosse necessário o 

aumento de suas instalações, sendo de 6.000m2 para 14.000m2, como podemos 

evidenciar na Figura 8. 
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Hoje a empresa conta com um quadro de 1.200 funcionários diretos, o que mostra o 

resultado positivos de seus ganhos de mercado. 

 

 

Figura 8 - Foto da empresa R.A no ano de 2010 – 14.000m2. 

 

Na atualidade 2010, a empresa R.A possui estruturação própria de desenvolvimento, 

laboratório físico e químico e um quadro de técnicos com alto perfil de 

conhecimento. 

Nesta trajetória de crescimento a empresa R.A foi certificada por vários órgãos de 

destaque e recebeu diversos prêmios pelo fornecimento de produtos com alto 

padrão de qualidade e serviço. 

Para a empresa R.A, o organograma ainda é um conceito respeitado. 

Nela se trabalha com um sistema de administração tradicional com estrutura racional 
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e formal, onde cada setor da empresa apresenta suas responsabilidades e obedece 

a uma hierarquia e autoridade estabelecida. Os setores estão divididos em diretoria, 

quadro gerencial e quadro supervisional.  

A seguir ilustraremos o organograma da empresa para elucidação da hierarquia e 

principais departamentos funcionais: 

 

 

FIGURA 9 – Organograma da empresa R.A 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os princípios e diretrizes da R.A são: 

 Valorização do Ser humano: Investe muito na valorização do ser humano, na 

busca da integração da equipe visando sempre os objetivos da empresa; 

 

 Dinamismo e Profissionalismo: Trabalha sempre buscando atender 

pontualmente os clientes de acordo com suas exigências; 
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 Garantia e Confiabilidade: Trabalha sempre visando manter a boa imagem e a 

marca da empresa no mercado; 

 

 Política da Qualidade: Tem como objetivo através de sua política integrada de 

buscar a satisfação dos clientes, dos acionistas, dos trabalhadores e da 

comunidade através do atendimento aos requisitos de melhoria contínua e 

preservação do meio ambiente; 

 

A comunicação interna da R.A é feita através de emails e existe uma grande 

preocupação por parte da alta administração para que todos estejam cientes do que 

se passa na empresa como um todo.  

Semanalmente são realizadas reuniões internas com todo corpo gerencial para troca 

de informações e alinhamento das estratégias para solução de eventuais problemas 

semanais. 

 

Quadros de gestão a vista ficam disponibilizados em vários locais da fábrica para 

que todos os trabalhadores possam compartilhar de todas informações como nível 

de serviço, nível de qualidade e resultados operacionais.  

 

A empresa R.A conta hoje com 62 fornecedores nacionais e 16 fornecedores 

internacionais em sua cadeia de suprimentos. 

 

Os fornecedores nacionais estão espalhados por todo continente brasileiro, 

destacando-se em sua maioria nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 

 

Os fornecedores internacionais em sua maioria estão localizados na região da 

Europa. 

Seguindo o modelo de analise da cadeia de suprimento os resultados encontrados 

no estudo de caso serão descritos a seguir. 
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4.2 DEFINIÇÃO DOS MEMBROS-CHAVE  

 

Através de documentos internos da organização, relatórios de faturamento e 

relatórios de volume, foram identificados os dois fornecedores de primeira camada 

ou membros-chave da cadeia de suprimentos, ao qual chamaremos de fornecedor 

Alfa (fornecedor de produtos usinados), que representa 29% sobre o custo total da 

cadeia de suprimentos e fornecedor Beta (fornecedor de conectores plásticos), 

representante em 27% do montante, conforme evidenciado no gráfico 1. 

 

O Critério utilizado para identificação dos respectivos membros-chave na cadeia de 

suprimentos foi a representatividade de cada um dentro do custo total da cadeia de 

suprimentos da R.A. 

 

 

Gráfico 1 – Representatividade de cada fornecedor sobre custo total da cadeia de 

suprimentos 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS-CHAVE OU FORNECEDORES DE 

PRIMEIRA CAMADA 
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Os membros-chave identificados na cadeia de suprimentos da empresa R.A foram 

os fornecedores de produtos usinados e de conectores plásticos, aqui chamados de 

Alfa e Beta. 

O primeiro membro-chave da cadeia de suprimentos da empresa R.A é a empresa 

Alfa, fornecedora de produtos usinados. 

 

4.3.1 PRIMEIRO MEMBRO-CHAVE - EMPRESA ALFA  

 

Parceira da empresa R.A desde 1996, a empresa Alfa está localizada em Diadema 

SP, está no mercado desde 1993, e conta na atualidade 2010 com 268 funcionários 

diretos. 

Sua premissa básica é atender os clientes em conformidade com as exigências 

estabelecidas, garantindo um bom nível de serviço e lucratividade para seu dono. 

 

Na figura 10 pode-se ver como é a estrutura gerencial da empresa Alfa. 

 

 

FIGURA 10 – Organograma da empresa Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A empresa Alfa hoje possui 6 clientes, de forma que a R.A. é o seu cliente classe A, 

gerador do maior faturamento mensal. 
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O sucesso da empresa é refletido pelo fato de que ela dobrou o tamanho de suas 

instalações entre o ano 2000 e 2010, e hoje é certificada pela ISO TS 16949 e ISO 

14001. 

 

O segundo membro-chave da empresa R.A é a empresa de conectores plásticos, 

aqui designada como fornecedor Beta. 

 

4.3.1 SEGUNDO MEMBRO-CHAVE - EMPRESA BETA  

 

A empresa Beta foi fundada por dois irmãos em 1969, iniciou com a produção de 

filtros automotivos. Em 2010 a empresa é administrada pela segunda geração da 

família. Sediada na cidade de Valinhos, a empresa é a principal fabricante de 

tampas de combustíveis, radiadores, óleo, reservatório de água, tampa de 

reservatório partida a frio, válvulas, controladores de pressão de segurança, flanges 

e conectores da América do Sul.  

Certificada pela ISO TS 16949 e ISO 14001, a empresa foi reconhecida como 

Benchmarking em eficácia de entregas a Clientes (Sindpeças). É fornecedora das 

principais montadoras de veículos do país, Fiat, Volvo, Ford, General Motors, Scania 

e Volkswagen. 

Atualmente em 2010 a Beta conta 300 colaboradores diretos, e fabrica mensalmente 

uma média 4.000.000 de conjuntos destinados a montadoras e sistemistas. 

A política da empresa é: 

Desenvolver produtos e processos que atendam as necessidades de seus clientes; 

Minimizar os impactos ambientais adversos significativos em novos 

desenvolvimentos através de um integrado sistema de gestão; 

Prevenir a poluição e melhorar a eficiência da reutilização de seus recursos; 

Atender a legislação, normas ambientais aplicáveis e partes interessadas;  

Desenvolver seus colaboradores; 

Ser uma empresa rentável. 

Na figura 11 é apresentado o organograma da empresa Beta. 



84 

 

 

FIGURA 11 – Organograma da empresa Beta 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Após definição dos membros-chave, foi efetuada uma entrevista onde os resultados 

encontrados serão descritos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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Após efetuadas as entrevistas, o material foi lido várias vezes, o que permitiu que as 

respostas fossem divididas segundo categorias do modelo de análise da cadeia de 

suprimentos. 

 

5.1 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

Com relação ao compartilhamento de informações, as empresas Alfa e Beta têm um 

parecer em comum, pois ambas consideram que as informações hoje 

compartilhadas são no mínimo satisfatórias, porém existe um potencial de melhoria, 

o que contribuiria muito para garantia dos resultados de ambas as partes no 

processo da cadeia de suprimentos. 

 

Segundo a empresa Alfa: 

A Alfa tem acesso às informações da R.A, em média uma vez por dia, na parte da 

manhã, porém havendo necessidade de um segundo contato por parte da R.A, este 

é feito no decorrer do dia. As programações são enviadas semanalmente e 

apresentam um horizonte de previsões bem satisfatório. 

As informações são de boa qualidade e confiáveis, pois conforme o contato dentro 

da R.A, as informações são extraídas de um sistema operacional confiável, o MRP. 

Não existem carências nem excesso de informações, pois no caso específico, as 

informações no que diz respeito às programações de entregas são claras e abertas, 

e são passados um programa com um horizonte de visão de 4 meses, bem próximos 

da realidade. 

A acurácia das poucas informações trocadas é próxima de 95%, considerado pela 

empresa Alfa como satisfatória. 

Quanto ao sistema de compartilhamento, a Alfa considera o mesmo defasado, as 

informações são trocadas via e-mail, telefone e eventualmente fax, e a empresa 

considera que no mercado existem outras ferramentas mais atualizadas como por 

exemplo o EDI e portais de troca de informações. 

 

 

Segundo a empresa Beta: 
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Conforme entrevista realizada com a gerente de Logística da empresa Beta, as 

informações recebidas da empresa R.A são de freqüências diárias e possuem um 

alto grau de confiabilidade. As informações se limitam a questão de abastecimento, 

necessidades de materiais e análise de desempenho. Segundo a gerente da 

empresa Beta, as informações são suficientes para um bom andamento das 

atividades logísticas, visto que a nunca receberam graves reclamações por perdas 

de produção por parte da empresa R.A.  

Para a empresa Beta o sistema de compartilhamento de informações é eficaz, pois é 

utilizado o instrumento e-mail para troca de informações e o sistema de MRP da R.A. 

faz todo o trabalho de disponibilização de informações precisas. A empresa Beta 

ainda coloca que ferramentas mais atualizadas poderiam ser utilizadas, do tipo um 

sistema de EDI para troca de informações de forma eletrônica, uma vez que a 

empresa Beta já utiliza esta ferramenta com outras empresas. 

 

5.2 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

As atividades da cadeia de suprimentos devem ser medidas, para verificação de 

pontos de melhoria e tomadas de ações. 

De acordo com as empresas Alfa e Beta, as medidas são apropriadas, porém de 

acordo com o modelo utilizado, muitas outras medidas importantes da cadeia de 

suprimentos não são praticadas por estas empresas e caso fossem, com toda 

certeza contribuiriam muito para um melhor desempenho da cadeia. 

 

Segundo a empresa Alfa: 

 A empresa R.A mede diariamente a performance de entregas através da equação 

solicitado x realizado. Mensalmente é enviado para a empresa Alfa o gráfico com a 

performance no mês. Conforme gráfico 2. Em caso de discrepância nas entregas, 

como por exemplo atrasos, um plano de ações chamado 8 D é solicitado.  

A Alfa afirma que esta medida de desempenho é confiável, pois segundo a R.A, a 

mesma é medida diariamente via sistema de MRP, onde o mesmo confronta o 

programado x realizado. Ela afirma ainda que a medida de desempenho adotada é 

apropriada, não existindo carência ou excesso de medidas. 



87 

 

Todavia conforme o modelo utilizado, outras medidas de desempenho como por 

exemplo, custos envolvidos na cadeia e projetos de melhorias e redução de custos, 

poderiam ser utilizadas. 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Gráfico de Performance empresa Alfa ano 2009 
Fonte: Empresa Alfa 

 

 

Segundo a empresa Beta: 

Apenas uma medida de desempenho é hoje utilizada, no caso a medição da 

performance de entregas e cumprimento dos programas. Desta forma mensalmente 

a empresa Beta recebe da R.A um gráfico com a performance de entregas referente 

ao mês corrente. Considera-se que esta medida é apropriada e tem ajudado muito 

no monitoramento da cadeia de fornecimento, ou seja é considerada apropriada.  

Segundo a empresa Beta, outras medidas de desempenho poderiam ser utilizadas, 

como por exemplo um monitoramento de redução de custos ao longo da cadeia de 
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suprimentos, um monitoramento quanto a eficácia das informações e principalmente 

um gráfico da evolução da qualidade do produto. 

 

O gráfico 3 ilustra o monitoramento da performance de cumprimento das entregas 

ao longo do ano de 2009. 

 

 

GRÁFICO 3 – Gráfico de performance empresa Beta ano 2009 
Fonte: Empresa Beta 

 

5.3 VANTAGENS E DIFICULDADES DA INTEGRAÇÃO DA CS SOB VISÃO DA 

R.A. 

 

Após entrevista junto ao diretor da R.A. foi verificado que: 

No âmbito macro, as principais dificuldades do processo de integração da cadeia de 

suprimentos é a questão do choque cultural, quando duas empresas de localidades 

diferentes buscam o desenvolvimento do trabalho conjunto de parceria. Na maioria 

das vezes é bastante difícil quebrar o velho paradigma de se trabalhar de forma 

isolada na cadeia de suprimento. 
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Levando-se em consideração a importância e benefícios do trabalho em regime de 

parceira, esta quebra de paradigma é extremamente necessária, pois caso contrário 

a cadeia de suprimentos continuará trabalhando como nos moldes do passado, onde 

cada membro participante da cadeia buscava seu resultado independente dos outros 

elos.  

De base desta não quebra do paradigma do cada um por si, o resultado é o acúmulo 

de custos ao longo da cadeia, fazendo com que o cliente pague mais caro pelos 

produtos e serviços. 

 

Quando abordado sobre as vantagens da integração da cadeia de suprimentos, o 

diretor afirmou ser este o diferencial hoje no mercado para a sobrevivência de uma 

empresa, a busca constante da redução de custos ao longo da cadeia de 

suprimentos só será alcançada quando for assimilada pelas partes envolvidas a 

importância do trabalho em conjunto, do sistema parceria e integração. 

Foi colocado pelo diretor que antigamente era pertinente dizer que um bom serviço 

logístico dependia primordialmente da questão localização geográfica, onde 

vizinhança era sinônimo de bom atendimento, o que caiu por terra quando tratamos 

da integração da cadeia de suprimentos, pois independente da localização, uma vez 

desenvolvida uma boa estratégia ao longo da cadeia o resultado é extremamente 

positivo e rentável. A criação de parcerias ao longo da cadeia faz com que a cada 

uma das partes trabalhe de forma mais amena e tranqüila, buscando sempre o 

resultado em comum não apenas unilateralmente mas para todos envolvidos no 

contexto. 

Como prova de que bom atendimento não é sinônimo de vizinhança, tomemos como 

base a empresa R.A, instalada na região de Betim, por ter seu principal cliente a Fiat 

Automóveis também instalada nesta região, e, hoje é fornecedora de praticamente 

todas as montadoras do país e outras do outro lado da fronteira do Brasil. 

O diretor acredita que um dos pontos que contribuíram para o sucesso foi sem 

dúvida a integração da cadeia de suprimentos, a formação de parcerias, pois uma 

das premissas do departamento de compras que é responsável pelo 

desenvolvimento de fornecedores, é sem dúvida, o desenvolvimento de parceiros ao 

invés de simples fornecedores. 
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Em se tratando da integração da R.A com os fornecedores Alfa e Beta, conforme o 

gerente de logística este processo é bem detalhado e aceito por ambas as partes. 

O mesmo afirmou que existe um trabalho de parceria com estes fornecedores de 

muitos anos, o que leva a empresa a nomear estes fornecedores para novos 

desenvolvimentos.  

Hoje existe uma confiança muito grande por parte da R.A junto a estes 

fornecedores, de forma que o clima de trabalho entre as partes é ameno e tranquilo. 

Outro fator que evidencia o sistema de parceria é a questão da transparência 

utilizada no andamento das atividades, sendo que cada um ao se deparar com 

alguma dificuldade no processo se preocupa imediatamente em contatar a outra 

parte de forma a minimizar os impactos na cadeia de suprimentos. 

 

Quanto à questão da dificuldade o gerente de logística foi firme ao dizer que nos 

modelos básicos aplicados, não vê dificuldades para integração com estes dois 

membros-chave da cadeia, principalmente pelo fato da transparência e trabalho em 

regime de parceria. Porém não deixou de frisar que a presença de ferramentas mais 

atualizadas como o EDI e Portais faria com que o processo de integração fosse 

ainda mais confiável e eficiente. 

 

5.4 VANTAGENS E DIFICULDADES DA INTEGRAÇÃO DA CS SOB VISÃO DO 

FORNECEDOR ALFA 

 

De acordo com o diretor da empresa Alfa as principais vantagens da integração e 

serviços de parceria é o alto grau de confiabilidade entre as partes. O clima de 

trabalho fica mais ameno e tranqüilo. 

Os ganhos segundo o fornecedor Alfa são:  

 Maior lucratividade para ambas as partes; 

 Maior confiabilidade no processo; 

 Redução dos tempos de resposta; 

 Redução de perdas, como obsolescência por produtos em fim de série; 

 Maior harmonia para o trabalho; 

 Redução de custos com transporte. 
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Segundo a Alfa as principais dificuldades no processo de integração da cadeia de 

suprimentos são a incompatibilidade de sistemas de informações, alto custo das 

ferramentas e restrição quanto à quebra do velho paradigma do trabalho unilateral 

praticado até a década de 90. 

Foi colocado pela empresa Alfa que a questão da integração tem evoluído muito ao 

longo dos últimos anos, principalmente devido a evolução dos sistemas de 

informações, de forma que até pouco tempo atrás as empresas não dispunham de 

sistemas de informações de troca em tempo real como existe hoje. As informações 

eram trocadas via fax e o tempo e custo era alto. 

O fornecedor conclui afirmando que o sucesso de qualquer empresa no mercado 

está diretamente relacionado aos custos logísticos e que a questão da integração da 

cadeia de suprimentos deve ser fortemente abraçada por todos.   

 

Ao se falar da integração com o seu cliente R.A, o diretor da empresa Alfa 

evidenciou que não há dificuldades neste processo e que diversas vantagens existe 

neste processo, como por exemplo o sentimento de segurança devido ao longo 

tempo de parceria. 

 

 

5.5 VANTAGENS E DIFICULDADES DA INTEGRAÇÃO DA CS SOB VISÃO DO 

FORNECEDOR BETA 

 

Segundo o gerente de logística do fornecedor Beta, a redução dos custos ao longo 

da cadeia logística é sem dúvida um dos maiores desafios dos gestores da 

atualidade, uma vez que os custos logísticos é um dos fatores que determinam a 

sobrevivência ou não de uma empresa no mercado. 

O sistema de confiabilidade das informações tem sido um dos pilares de 

fortalecimento da busca da redução de custos, uma vez que o sistema de 

confiabilidade favorece a troca de informações mais precisas e reduz o nível de 

inconsistências ao longo da cadeia, favorecendo o trabalho com níveis de estoques 

mais reduzidos, gerando assim a então almejada redução de custos. 
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Outra vantagem evidenciada foi a questão da confiança mútua, fazendo com que a 

empresa possa trabalhar de forma mais tranqüila buscando o resultado comum entre 

as partes. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos, a integração e parceria 

favorece a antecipação a problemas futuros quanto às características e 

funcionalidade.  

Quanto às dificuldades do processo de integração, foi evidenciado apenas a 

dificuldade no que concerne aos softwares utilizados hoje como modernidade, pois 

os mesmo possuem um custo muito alto. 

Ainda conforme a empresa Beta, a empresa busca hoje consolidar um trabalho forte 

na busca da integração com seus fornecedores a fim de buscar a redução de custos 

e aumento da lucratividade em seu negócio. 

 

Em se tratando do processo de integração com a R.A, o fornecedor Beta considera 

que apesar da existência de um potencial de melhorias, o trabalho hoje 

desempenhado tem sido favorável para ambas as partes, fato comprovador é o 

sistema de parceria desde 1998. 

Quanto às dificuldades neste processo de integração, no começo foi difícil aceitar a 

idéia de um processo por meio de transparência total das informações, mas 

posteriormente isto foi deixado de lado e hoje o sistema flui sem grandes 

dificuldades. 

Como potencial ponto de melhoria, a empresa Beta sinaliza a utilização do sistema 

de EDI, pois ambas as empresas possuem o mesmo e ainda não colocaram em 

prática. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar quais as vantagens e 

dificuldades encontradas por uma empresa do ramo automobilístico no processo de 

integração de sua cadeia de suprimentos. Sabe-se que uma boa integração da 

cadeia de suprimentos tem sido o grande diferencial competitivo de várias empresas 

em um mercado cada dia mais concorrido. Por isso, descrever as melhores práticas 

utilizadas para integração da cadeia de suprimentos pode significar expansão do 
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conhecimento para muitas outras empresas que buscam mesmo propósito e que 

ainda carecem de profissionalização. 

 

Para esta pesquisa foi utilizado um modelo baseado em dimensões-chave 

necessárias para um bom gerenciamento da cadeia de suprimentos. As dimensões-

chave que constituem as variáveis do modelo desenvolvido cobrem aspectos 

predominantes na literatura acadêmica referentes ao gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. 

 

Neste sentido, esta pesquisa, tendo como estrutura a resposta aos seus objetivos 

específicos, proporcionou a identificação dos seguintes aspectos relevantes, 

conforme estão relatados a seguir. 

 

Tendo em vista a dificuldade existente para integrar e gerenciar os processos da 

cadeia de suprimentos como um todo, se faz necessário identificar os membros-

chave, ou aqueles mais críticos para a cadeia.  Utilizando o critério composição dos 

custos da cadeia de suprimentos, foram identificados os fornecedores Alfa 

(componentes usinados), responsável por 29% dos custos totais da cadeia e o 

fornecedor Beta (componentes plásticos), responsável por 27% destes custos. 

 

Sendo considerada a base para a coordenação entre os membros-chave da cadeia 

de suprimentos, o compartilhamento de informações permite que sejam tomadas 

boas decisões capazes de melhorar a lucratividade de toda cadeia.  

Considerando que o setor de tecnologia da informação tem crescido de forma 

significativa, o compartilhamento de informações entre os membros-chave e a 

empresa do ramo automobilístico é feito de forma e com ferramentas básicas, porém 

considerado pelos membros-chave e pela empresa do ramo automobilístico 

essencial hoje para o andamento das atividades, pois existe um clima de confiança e 

cooperação, o que é fundamental para este processo. 

É importante destacar que existe um grande potencial de melhorias, uma vez que o 

mercado dispõe de ferramentas mais eficientes para garantia do compartilhamento 

das informações ao longo da cadeia de suprimentos.  
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É importante ainda destacar que tanto a empresa R.A. quanto a empresa Beta 

possuem o sistema EDI e que poderiam de imediato colocar em prática a utilização 

do mesmo, assegurando ainda mais a confiabilidade das informações, além da 

redução de custos com trocas de papéis. 

 

Medir o desempenho da cadeia de suprimentos é extremamente importante, pois 

permite aos gestores identifiquem as áreas carentes de atenção, de forma a tomar 

devidas ações visando sempre melhoria dos resultados.  

Apesar de existir diversas formas de medição, a empresa do ramo automobilístico 

utiliza apenas a performance de atendimento, ou seja efetua medição apenas da 

taxa de cumprimento dos programas, o que poderia ser melhorado utilizando outras 

medições como por exemplo custos desprendidos ao longo da cadeia. 

 

Apesar da integração da cadeia de suprimentos ser considerado por alguns autores, 

a base para o sucesso de uma organização, dificuldades neste processo são 

encontradas, uma vez que as empresas geralmente dispõem de ferramentas 

incompatíveis como softwares e até mesmo hardwares.  

Levando em consideração as empresas estudadas, elas consideram que a maior 

dificuldade para integração da cadeia de suprimentos é o choque cultural, uma vez 

que existe o paradigma antigo de trabalho individual, onde cada membro visa seu 

objetivo específico, ignorando a cadeia como um todo. 

 

As vantagens da integração da cadeia de suprimentos são inúmeras, e foi 

evidenciado pelas empresas estudadas que as principais são: maior lucratividade 

para ambas as partes, maior confiabilidade no processo, redução dos tempos de 

resposta, maior harmonia para o trabalho e o principal a redução de custos, o que 

leva a uma lucratividade maior para os membros da cadeia de suprimentos. 

 

Como conclusão , verificou-se que a integração e um bom gerenciamento da cadeia 

de suprimentos é fator primordial para a sobrevivência de uma organização em um 

mercado cada vez mais competitivo. Verificou-se que a esta integração é praticada 

entre a empresa do ramo automobilístico e seus membros-chave, porém ainda de 

forma bem básica, havendo ainda diversos potenciais de melhorias para este 
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processo, como por exemplo a utilização de ferramentas mais evoluídas, do tipo 

softwares e conceitos de medição mais abrangentes ao longo da cadeia, o que 

contribuiria ainda mais com o sucesso das empresas envolvidas, através da redução 

de custos e aumento da lucratividade. 

 

6.1 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

Apesar do resultado ter sido conseguido, vale a pena evidenciar algumas restrições 

encontradas no processo de pesquisa que são: 

 

A primeira limitação é que foram analisados apenas dois membros-chave da cadeia 

de suprimentos. E em se tratando de estudo de caso, uma maior abrangência em 

um número de empresas poderia revelar resultados um pouco diferentes do que foi 

encontrado. 

 

A segunda limitação foi com relação ao tema. O tema gerenciamento da cadeia de 

suprimentos é bastante amplo e as possibilidades de estudo são diversas. Sabe-se 

que muitos autores tratam do assunto, assim como existem diversos outros modelos 

teóricos de análise da cadeia de suprimentos. Portanto a intenção do trabalho foi 

apresentar uma idéia das principais vantagens e dificuldades para integração da 

cadeia de suprimentos.  

 

E por fim, é necessário pontuar que os resultados aqui encontrados não podem ser 

generalizados para outras empresas, e sim para as empresas estudadas em 

questão. 

 

Como recomendação para estudos futuros sugere-se o aprofundamento do tema 

gerenciamento da cadeia de suprimentos e a aplicação da análise feita na empresa 

do ramo automobilístico e seus membros-chave em outras empresas de outros 

segmentos e atividades.  
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