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RESUMO 

0 novo quadro competitivo traz grandes oportunidades a atividade que planeja e 

controla o fluxo de materiais desde a origem ate o ponto de consumo, a logfstica. 

Para o estabelecimento de estrategias que permitam urn melhor desempenho das 

empresas em rela<;ao a eficiencia e agilidade a cadeia de suprimentos mostra-se 

eficaz. Uma vez que satisfaz a necessidade de cada area de atua<;ao do processo 

de produ<;ao, armazenamento, distribui<;ao e entrega ao cliente dos produtos. 

Objetivando tornar os processos mais dinamicos a cadeia de suprimentos 

organizada com estrategias competitivas torna-se uma aliada crucial as empresas. 

Empresas ja descobriram que uma gestao moderna e focando a cadeia de 

suprimentos pode trazer resultados fmpares e manter a empresa competitiva. 

Levando-se em considera<;ao que a redu<;ao dos custos e inevitavel a 

sobrevivencia das empresas no mercado competitivo atual a Logfstica em geral 

auxilia de forma muito significativa. Alinhamento estrategico diante do transporte 

utilizado minimiza os custos o que favorece em muito a empresa. A cadeia de 

suprimento gerenciada conforme rege os nfveis estrategicos, taticos e 

operacionais, tratados nesse trabalho, tambem ajudam na redu<;ao de custos de 

uma empresa. Fazendo assim com que os objetivos sejam sanados, sejam elas a 

satisfa<;ao do cliente e a redu<;ao dos custos. 
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INTRODUCA.O 

Dentro de uma estrutura de mercado e fundamental que as exigencias dos 

clientes sejam atendidas com eficiencia. Para isso e necessaria que a logfstica da 

empresa seja fundamentada dentro de estruturas estrategicas e assim propicie o 

born desenvolvimento no deslocamento do produto ate o seu destino. 

Desde a estruturagao de uma cadeia de suprimento quando relacionamos as 

necessidades com os objetivos a logfstica se faz presente e auxilia na formagao de 

uma linha de desenvolvimento em que os custos sejam reduzidos e a satisfagao do 

cliente maximizada. No percurso em que o produto passa ate a chegada ao cliente e 

conhecido dentro da cadeia de suprimentos como estagios, os quais precisam ao 

Iongo de todo o desenvolvimento da cadeia satisfazer a fornecedores, fabricantes, 

distribuidores, lojistas e clientes. 

Com a continua transformagao do mundo atual e necessaria que as empresas 

possibilitem em seus processes de fabricagao, desenvolvimento e distribuigao 

adaptabilidade, compreensao e tomada de decisoes eficientes com todas essas 

exigencias a cadeia de suprimentos entra com uma estrutura que possibilita 

mudangas e geragao de transformagoes em cada novo estagio. Possibilitando urn 

desenvolvimento mais dinamico das empresas em relagao ao mercado. 

Uma cadeia de suprimentos e dinamica e envolve urn fluxo constante de 

informagoes, produtos e dinheiro (fundos) entre os diferentes estagios. 0 motivo 

principal para a existencia de qualquer cadeia de suprimento e satisfazer as 

necessidades do cliente, em urn processo gerador de lucros (CHOPRA, 2002). 

As decisoes estrategicas estao relacionadas a configuragao da cadeia de 

suprimentos. Tais decisoes refletirao resultados a Iongo prazo, podendo durar alguns 

anos. As decisoes de planejamento abrangem urn perfodo que varia de tres meses a 

urn ano e englobam decisoes como produgao, pianos, subcontratos e promogoes 

durante aquele perfodo. As decisoes operacionais se estendem por alguns dias e 

incluem produgao sequenciada e atendimento a pedidos especfficos (CHOPRA, 

2002). 

A falta de uma boa estruturagao de uma cadeia de suprimentos pode levar 

uma empresa a redugao no excedente da cadeia de suprimentos e da lucratividade 

dessa cadeia. E essencial que haja urn alinhamento estrategico entre os varios 



2 

setores da empresa visando com isso uma comunicagao entre todos os estagios de 

produgao o que possibilitaria urn melhor desenvolvimento da responsividade e 

eficiencia. 

Todas as decis6es da cadeia de suprimentos sao baseadas em uma 

estimativa da demanda futura. 0 planejamento permite que o gerente da cadeia de 

suprimentos seja proativo e gerencie suprimento e demanda a garantir a 

maximizagao dos Iueras (CHOPRA, 2002). 

0 planejamento ocorre com metodologias que possibilitam a previsao da 

demanda futura, considerando dados hist6ricos sabre a demanda corrente. A 

metodologia do planejamento agregado permite planejar produgao, distribuigao e 

alocagao de recursos para urn futuro proximo fazendo escolhas adequadas para 

capacidade, estoque e pedidos pendentes. Analisando a demanda do cliente 

podem-se planejar pregos e posslveis promog6es. 

As previs6es da demanda futura sao essenciais para os processos de decisao 

e planejamento da cadeia de suprimento (CHOPRA, 2002). 

E necessaria que assim como o cuidado que se tern com a demanda relativa 

a cada cliente que se empregue urn cuidado especial a parte de compras da 

empresa, uma vez que posslveis redug6es de custo possibilitem, normalmente, urn 

aumento imediato nos Iueras. 

Historicamente a fungao compras/suprimentos foi considerada como uma 

atividade relativamente de menor importancia em muitas organizag6es, seu status e 

influencia eram relativamente baixos, em comparagao com outras fungoes como 

finangas e produgao. Entretanto, a atividade de compras vern passando por 

consideraveis mudangas nas ultimas duas decadas, como resultados de fatores 

internos e externos que afetam seu desenvolvimento. As raz6es para este 

desenvolvimento movem-se em torno de fatores como reconhecimento da 

importancia estrategica das atividades e de sua importancia na redugao dos custos 

organizacionais principalmente pela integragao na cadeia de suprimentos. 

A importancia das quest6es relacionadas a gerencia de compras para a 

gestao empresarial tern se mostrado cada vez maior. A area de compras 

desempenha urn papel fundamental na realizagao dos objetivos estrategicos da 

empresa, pais pode afetar a rapida entrega de produtos e servigos, entregas no 

tempo certo, os custos da operagao e qualidade de produto/servigo, todos elementos 

chaves na estrategia de operag6es de qualquer empresa (GAITHER, 2001 ). 
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Ela passa a desempenhar um papel de grande relevancia para que grandes 

corporag5es atinjam seus objetivos de economia de custos e aumento de 

lucratividade. E fundamental que as empresas que desejem estar presente, de forma 

eficaz, em seus mercados, hoje e no futuro, reconhegam a real importancia da 

fungao Compras como fonte de competitividade (HERRERA, 2001 ). 

A area de compras oferece grandes oportunidades para a redugao de gastos 

das empresas e, por consequencia, de incremento de Iuera. E importante observar 

que os ganhos obtidos pela area de compras acabam somando-se quase 

diretamente a conta "Iuera", ou seja, cad a unidade moneta ria economizada em 

compras gera mais uma unidade monetaria de Iuera (DIAS, 2003). 

Como ja previsto pelos tres autores, citados a cima, a estrategia de compras e 

apresentada atualmente como fundamental a vantagem competitiva das empresas, a 

gestao da fungao compras/suprimentos e uma agao geral que uma vez adotada leva 

a novas formas de relacionamento com os fornecedores, alem disso, cria uma maior 

integragao entre os setores da organizagao e um melhor desenvolvimento na gestao 

dos materiais, por tanto a fungao compras/suprimentos e uma fungao de apoio que 

abrange os departamentos de almoxarifados, manutengao e materiais. Estas novas 

formas de relacionamentos ou bern chamadas "parcerias" levam a cadeia de 

suprimentos a tornar-se flexfvel e dinamica, dando abertura a uma fungao mais 

estruturada e enxuta. 

Analisando todas as possiveis formas de atuagao e planejamento de uma 

cadeia de suprimentos o objetivo do trabalho e especificar as formas de possiveis 

atuag5es das empresas que buscam uma cadeia de suprimentos fundamentada nos 

recursos de desenvolvimento estrategico da mesma. Ou seja, ha como contexto um 

estudo da cadeia de suprimentos e todas as formas com que seu desenvolvimento 

pode ser feito estruturalmente. 

Pode-se considerar, portanto a relagao que ha entre os niveis estrategicos da 

cadeia de suprimentos e a colocagao apropriada a cada tipo de recurso. 

Especificando os nfveis tatico, operacional e estrategico. Levando em consideragao 

todas as possiveis formas de implementagao e organizagao dos mesmos dentro. 

Evidenciando a intensidade de fundamentagao de cada um deles e os beneficios 

que a integragao dos tres nfveis oferece. 

A cadeia de suprimentos e um sistema dinamico que evolui ao Iongo do 

tempo. Na verdade, nao apenas a demanda do cliente e a capabilidade do 
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fornecedor se alteram ao Iongo do tempo, os relacionamentos da cadeia de 

suprimentos tambem evoluem. Pais a medida que cresce o poder dos clientes, 

aumenta a pressao sabre os fabricantes e fornecedores para que produzam uma 

grande variedade de produtos de alta qualidade e, por fim, que oferegam produtos 

personalizados. Uma vez que mesmo quando a demanda do cliente por produtos 

especfficos nao varia muito, os nfveis de estoque e de pedidos flutuam 

consideravelmente ao Iongo da cadeia de suprimentos (SIMCHI-LEVI, KAMINSKY, 

2003). 

A necessaria utilizagao de estrategias competitivas juntamente com a cadeia 

de suprimentos e notavel. Logo, neste estudo dos nfveis estrategicos, taticos e 

operacionais de gestao da cadeia de suprimentos enaltecemos a utilizagao de varios 

recursos, os quais possibilitarao um born desempenho da cadeia de suprimentos e 

uma estabilizagao da utilizagao dos recursos de cada setor. 
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1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A cadeia de suprimento dentro de uma organizagao inclui todas as fungoes 

envolvidas no pedido do cliente. Nao incluindo apenas as quest6es imediatas, mas 

tambem todo o suporte fornecido e assegurado para que de acordo com a vontade 

do cliente o produto esteja pronto para ser fornecido. Alem de as decis6es tomadas 

para uma cadeia de suprimentos estar intimamente ligada com o sucesso ou 

fracasso de uma empresa. 

Para que uma cadeia de suprimento funcione e preciso que haja urn fluxo 

constante de informag6es, produtos e fundos entre os diferentes estagios existentes. 

Visando sempre que a principal razao para que uma cadeia de suprimento seja 

utilizada e a de satisfazer as necessidades do cliente, com urn processo gerador de 

Iuera. 

De acordo com CHOPRA (2002), o termo cadeia de suprimento representa 

produtos ou suprimentos que se deslocam ao Iongo da seguinte cadeia; 

fornecedores, fabricantes, distribuidores, lojistas e clientes. E importante visualizar 

os fluxos de informag6es, monetario e de produtos em ambos os sentidos dessa 

cadeia. 0 termo tambem infere que apenas urn responsavel e envolvido em cada 

estagio. Na realidade, urn fabricante pode receber material de diversos fornecedores 

e depois abastecer diversos distribuidores. Portanto, a maioria das cadeias de 

suprimento e, na verdade, composta por redes. Seria mais correto utilizar o termo 

como rede de suprimento para descrever a estrutura da maioria das cadeias de 

suprimento. 

Essencialmente uma cadeia de suprimento pode ser dividida nos seguintes 

estagios: 

- Clientes; 

- Varejistas; 

- Distribuidores I atacadistas; 

- Fabricantes; 

- Fornecedores de pegas ou de materia-prima. 

Nem toda cadeia de suprimentos precisa, necessariamente, de todos esses 

estagios. Depende da forma de produgao e desenvolvimento de cada empresa. Ou 
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seja, os estagios podem variar em numero e empresa para empresa. Os fluxos dos 

estagios sao mostrados na figura 1: 

I Fomecedor Fabricante Distribuido 

Fomecedor Fabricante Distribuido 

Fomecedor Fabricante Distribuido 

Figura 1: Estagios da Cadeia de Suprimento. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

1.1 OBJETIVO DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Cliente 

Varejista Cliente 

Varejista Cliente 

Toda cadeia de suprimento o objetivo e maximizar o valor global gerado. 

Sendo o valor gerado na cadeia de suprimento a diferenc;a entre o valor do produto 

final que chega no cliente e o esforc;o que a cadeia de suprimento faz para atender 

ao pedido do cliente final. 

Segundo CHOPRA (2002), para a maioria das cadeias de suprimento comerciais, o 

valor estara fortemente ligado a lucratividade da cadeia de suprimento, que e a 

diferenc;a entre a receita gerada pelo cliente e o custo total no decorrer da cadeia de 

suprimento. 

Para que uma cadeia de suprimento tenha lucratividade, o lucro total deve ser 

dividido pelos estagios da cadeia de suprimento, e quanto maior sua lucratividade, 

mais bem-sucedida sera a cadeia de suprimento. Para maximizar a lucratividade 

total da cadeia de suprimento, os estagios de gerenciamento e o controle de fluxos 

deverao estar envolvidos. 

1.1.1 Fases de Decisao na Cadeia de Suprimento 

Para gerenciar uma cadeia de suprimento com sucesso e necessaria tomar 

diversas decis6es relacionadas ao fluxo de informac;6es, do produto e dos fundos 

(monetario ). Decis6es essas que sao divididas de acordo com o perfodo de 
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execugao e da frequencia em que a decisao tomada sera aplicada em cada fase. As 

fases podem ser divididas em tres categorias: 

a - Estrategia ou projeto da cadeia de suprimento: As decis6es tomadas 

durante essa fase sao objetivamente quest6es de planejamento, ou seja, esta 

relacionado ao Iongo prazo. Podem ser exemplos dessa fase: capacidade de 

produgao e das instalag6es para armazenamento e meios de transporte a serem 

disponibilizados. Sao decis6es estruturais para a empresa e que fatidicamente 

estruturam a cadeia de suprimento. 

Para CHOPRA (2002), a empresa deve garantir que a configuragao de sua 

cadeia de suprimento possa apoiar seus objetivos estrategicos durante esta fase. 

b - Planejamento da cadeia de suprimento: Essa fase engloba decis6es 

tomadas em urn perfodo de tempo menor. E sao decis6es operacionais, por 

exemplo: produgao, estoques e possiveis promog6es durante aquele periodo. Pode

se considerar, portanto, decis6es para o curto prazo, periodo de tempo especificado. 

Segundo CHOPRA (2002), nesta fase o planejamento inclui decis6es sobre 

quais mercados deverao ser supridos e de que locais, sobre a construgao dos 

estoques, a terceirizagao da fabricagao, as politicas de reabastecimento e 

estocagem a serem seguidas, as politicas que serao desempenhadas em relagao a 

locais de reserva, no caso de incapacidade de atender a urn pedido, e a 

periodicidade e dimensao das campanhas de Marketing. 

c - Operagao da cadeia de suprimento: 0 objetivo dessa fase, ja que para que 

ela ocorra a parte estrategica e as de planejamento ja devem estar estabelecidas, e 

de buscar dentre as possibilidades maneiras de maximizar o lucro, para isso ocorrer 

sao necessarias ag6es como: redugao das incertezas operacionais e otimizar o 

desempenho dentro das restrig6es estabelecidas pelo planejamento. 

Para CHOPRA (2002), o projeto, o planejamento e a operagao da cadeia de 

suprimento exercem urn grande impacto na lucratividade e no sucesso como urn 

to do. 

1.2 VISAO DO PROCESSO DE UMA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Ha duas formas de visao do processo para que uma cadeia de suprimentos 

seja eficiente, sabe-se que a cadeia de suprimentos e uma sequencia de fluxos que 
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se combinam a fim de atender a necessidade do cliente. Dessa forma os processes 

podem ser realizados de duas formas dentro de uma cadeia: 

1.2.1 Visao cfclica 

A visao cfclica e muito util quando considerada as decisoes operacionais, uma 

vez que ela especifica e define as responsabilidades de cada componente da cadeia 

de suprimento alem de estabelecer os processes que estarao envolvidos na cadeia. 

E interessando lembrar que cada ciclo acontece sempre na interface de dois 

estagios sucessivos da cadeia de suprimentos. Estagios esses: cliente, varejista, 

distribuidor, fabricante e fornecedor. 

Segundo CHOPRA (2002), a visao cfclica possibilita maior clareza, por 

exemplo, durante a criagao de sistemas de informagao que ap6iem as operagoes da 

cadeia de suprimento, enquanto as responsabilidades e os objetivos sao claramente 

definidos. 

A seguir estao especificados os diversos ciclos de uma cadeia de 

suprimentos. Ciclos 

Fabricavao 

Suprimentos 

Estagios 

Cliente 

Varejista 

Distribuidor 

Fabricante 

Fornecedor 

Figura 2: Ciclos de Processo da Cadeia de Suprimentos. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 
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1.2.2 Cicio de pedido do cliente 

Segundo CHOPRA (2002), o ciclo de pedido do cliente ocorre na interface 

entre o cliente e o varejista e inclui todos os processos diretamente envolvidos no 

recebimento e no atendimento ao pedido do cliente. 

0 objetivo desse ciclo e satisfazer a necessidade do cliente e facilitar que o 

produto desejado seja encontrado e adquirido. Nesse processo encontram-se 

processos como: chegada do cliente, emissao do pedido do cliente, atendimento ao 

pedido do cliente e recebimento do pedido pelo cliente. Processos envolvidos 

demonstrados na Figura 1.3. 

/ 
Chegada do cliente 

l 
Emissao do pedido 

do cliente 

Figura 3: Ciclos de pedido do cliente. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

1.2.3 Cicio de reabastecimento 

~ 
Recebimento do 

pedido pelo cliente 

r 
Atendimento ao 

r pedido do cliente 

0 objetivo desse ciclo e a urn custo minima restaurar os estoques do varejista 

com o intuito de sempre poder oferecer o produto solicitado pelo cliente. Os 

processos envolvidos nesse ciclo sao: acionamento do pedido do varejista, emissao 

do pedido do varejista, atendimento ao pedido do varejista e recebimento do pedido 

pelo varejista. Tern grande semelhanga ao ciclo de pedido, a diferenga e que o 

cliente passa a ser o varejista. 

Para CHOPRA (2002), o objetivo do ciclo de reabastecimento e restaurar os 

estoques do varejista a urn custo minima e oferecer simultaneamente a 

disponibilidade de produto necessaria ao cliente. 

0 ciclo de reabastecimento esta demonstrado na Figura 4: 



/ 
Acionamento do 

pedido do varejista 

1 
Emissao do pedido do 

varejista 

Figura 4: Cicio de reabastecimento 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

1.2.4 Cicio de fabricac;ao 

10 

~ 
Recebimento do 

pedido pelo varejista 

r 
Atendimento ao 

pedido do varejista 

0 ciclo de fabricac;ao e acionado conforme o pedido dos clientes acontecem 

ou par uma previsao de demanda. No ciclo de fabricac;ao poderemos encontrar dais 

extremos: o primeiro seria urn fabricante reunir pedidos semelhantes e reunir 

quantidade suficiente para produzir em larga escala, par exemplo uma Siderurgica, o 

segundo seria certos tipos de empresa de bens de consumo que precisam produzir 

em antecipac;ao a demanda, ou seja, a fabricac;ao antecede aos pedidos dos 

clientes. Os ciclos de fabricac;ao sao compostos de: chegada do pedido do 

distribuidos, varejista ou cliente, programac;ao para a produc;ao, fabricac;ao e 

transporte e recebimento pelo distribuidor, varejista ou cliente. Pode-se observar o 

fluxo na Figura a seguir: 

/ ~ 
Chegada do pedido Recebimento 

1 i 
Programavao para Fabricavao e 

produvao transporte 

Figura 5: Cicio de fabricagao. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 
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1.2.5 Cicio de suprimentos 

Esse ciclo e para garantir que todos os materiais estejam disponfveis e a 

fabricagao ocorra no tempo especificado. Nesse ciclo e importante urn contato 

constante entre fornecedor e a previa de produgao do fabricante para que essa troca 

de informagao permita urn resultado mais eficaz. 

Segundo CHOPRA (2002), a relagao e muito parecida com aquela que o 

distribuidor e o fabricante, com uma diferenga significativa: enquanto os pedidos 

entre varejistas e distribuidores sao acionados com incerteza em relagao a demanda 

do cliente, os pedidos de componentes podem ser determinados com precisao, uma 

vez que o fabricante ja decidiu qual sera sua programagao de produgao. Assim, e 

importante que os fornecedores estejam em contato com a programagao de 

produgao do fabricante. 

Como existem diversos nfveis de fornecedores, cada fornecedor produzira 

componentes para uma proxima fase. Urn ciclo semelhante estabeleceria urn fluxo 

de uma fase para a seguinte. 

0 fluxo esta demonstrado na Figura abaixo: 

/ ~ 
Pedido baseado na programa<(ao 

do fabricante ou nas necessidades Recebimento pelo fabricante 
de estocagem 

l i 
Programa<(ao de prodw;:ao do Fabrica<(ao e transporte de 

fomecedor componentes 

Figura 6: Cicio de Suprimento. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

1.2.6 Vis6es push/pull 

Essa forma de visao da cadeia de suprimentos e util quando consideradas as 

estrategias da empresa. Permite configurar de uma forma fmpar todo o processo de 

atendimento ao cliente, assim como o processo de fabricagao. 
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Na visao push/pull da cadeia de suprimento os processos sao divididos em: 

Pull: aqueles que se iniciam em resposta ao pedido do cliente. 

Push: aqueles que sao realizados em antecipa<;ao ao pedido. Sao definidas por uma 

previsao. 

A visao puslh/pull e muito importante e util na cadeia de suprimento ao 

considerarmos decisoes estrategicas relacionadas ao projeto da cadeia de 

suprimento. 

Segundo CHOPRA (2002), essa visao nos for<;a a uma analise mais global 

dos processos da cadeia de suprimento ligados aos pedidos do cliente. 

Na Figura abaixo se tern urn exemplo de processos pull/push. 

PROCESSOS 6lodoP~ Cicio de pedido PULL do Cliente 
do cliente 

Chegadado 
pedido do ciiente Reabastecimento 

e de Fabrica<;ao 

Cicio de rastreamento, 
fabrica<;ao e PROCESSOS 
suprimentos PUSH 

Suprimentos 

Figura 7: Processos push/pull para a cadeia de suprimento da L.L. Bean. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

Cliente 

L.L.Bean 

Fabricante 

Fornecedor 

0 fluxo da cadeia de suprimento e muito importante e existe uma estreita 

liga<;ao entre o projeto e o gerenciamento dos fluxos da cadeia de suprimento 

(produto, informa<;ao e caixa) e o sucesso de uma cadeia de suprimento. 

Estabelecer urn contato direto com os clientes, sera capaz de segmenta-los e 

analisar as necessidades e a lucratividade de cada segmento. Manter a proximidade 

com os clientes e conhecer suas necessidades permitira maior assertividade em 

suas previsoes. 
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1.3 DESEMPENHO DA CADEIA DE SUPRIMENTO E ESTRA TEGJAS 
I 

COMPETITIVAS DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Estrategia competitiva e quando a empresa define qual sera o seu campo de 

atuagao, ou seja, quais sao os produtos ou servigos que ira trabalhar, a fim de 

satisfazer urn cliente. Eta e baseada na prioridade do cliente no ato da compra, o 

que pode ser determinado pelo tempo de entrega do produto, urn servigo 

personalizado, uma maior variedade ou a qualidade, ate mesmo. 

Para melhor entender estrategia competitiva e estrategia da cadeia de 

suprimento, primeiro e interessante conhecer a cadeia de valor a qual e empregada 

em qualquer empresa. 

Atraves da cadeia de valor abaixo, valida para qualquer organizagao vamos 

compreender melhor a relagao entre estrategia competitiva e estrategia de cadeia de 

suprimento: 

Flnant;as, contabilidade, Ternologia da informa~o: RewrsosHumanos 

Dese:nv olvi:mento 1\.fa.rketing 
e denovos 

produtos / Vendas / 

Figura 8: A cadeia de valor na empresa. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

Dism bui t;ao 

Segundo CHOPRA (2002), para colocar a estrategia competitiva da empresa 

em pratica e necessaria que todas essas fungoes desenvolvam sua propria 

estrategia uma vez que cada uma tern o seu papel. Estrategia, neste caso, refere-se 

ao que cada fungao tentara fazer particularmente bern. 

A cadeia de valor e sintetizada pelo desenvolvimento de urn novo produto o 

qual contara com o Marketing e o segmento de vendas da empresa para conquistar 

e se estabilizar no mercado. Logo o marketing e as vendas sao quem fazem a 

demanda do produto acontecer. Ap6s o produto ter se tornado comum aos 

consumidores, cria-se uma demanda pela qual e estabelecida a produgao entra em 

agao as metas e limites do produto. 
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As estrategias de Marketing e vendas, portanto, posicionarao o produto no 

mercado. Ja as estrategias da cadeia de suprimentos determinarao como as 

materias-primas serao obtidas, o transporte da materia-prima, do produto acabado 

ao consumidor ou ao centro de distribuigao. Logicamente que urn consenso entre 

todas essas estrategias e essencial para o sucesso da empresa assim como para 

que a satisfagao do cliente torne-se real. 0 nome dado a esse consenso e 

alinhamento estrategico. Ou seja, e a compatibilidade entre as prioridades do cliente 

e uma cadeia de suprimentos que consiga suprir as necessidades da produgao e 

distribuigao com exito. 

Para CHOPRA (2002), cada fungao e essencial para que a empresa possa 

satisfazer as necessidades de seus clientes de maneira lucrativa. Portanto, as 

diferentes estrategias funcionais nao podem ser planejadas isoladamente. 

1.3.1 Alinhamento Estrategico 

Para atingir sucesso na estrategia da cadeia de suprimento e na estrategia 

competitiva elas devem estar alinhadas, ou seja, que elas tenham o mesmo objetivo. 

Atingir o alinhamento estrategico e imprescindfvel durante as fases de projeto e 

estrategia de cadeia de suprimento. 

0 alinhamento estrategico sera alcangado uma vez que a empresa garanta 

suas habilidades na cadeia de suprimento e ap6iem sua habilidade de satisfazer os 

seguimentos do cliente. 

CHOPRA (2002), em seu livro '0 desenvolvimento da cadeia de suprimento' 

cita tres etapas basicas para o alcance do alinhamento estrategico, sao elas: 

a - Entender o cliente. Ou seja, e necessaria que a empresa entenda as 

necessidades do cliente no segmento que esta seguindo. Assim podera definir 

melhor os custos e os servigos que serao exigidos pelo cliente. 

b - Entender a cadeia de suprimento. A empresa precisa projetar uma cadeia de 

suprimentos especffica para o seu ramo de mercado, e entender cada estagio dessa 

cadeia e assim saber exatamente a que a cadeia de suprimentos foi designada. 

c - Realizar o alinhamento estrategico. E necessaria uma interagao entre cadeia de 

suprimentos e estrategia competitiva. Se alga estiver saindo fora do planejado e 
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necessaria que revise a cadeia de suprimentos ou que a estrategia da empresa seja 

mud ada. 

Explicando urn pouco melhor cada uma das tres etapas citadas por Chopra 

(2002), dentro da ideia compreendida em "entender o cliente" ha algo conhecido 

como incerteza implfcita da demanda. Sabendo que a necessidade do cliente varia 

de acordo com diversas variantes como: a quantidade, a variedade disponfvel, o 

prego, entre outras, e necessaria que mesmo diante de tantas possibilidades que a 

empresa identifique a necessidade do seu cliente e estruture seu servigo baseado 

naquelas exigencias e ainda em possibilidades de mudangas que possam vir a 

ocorrer dentro das caracterfsticas do cliente. Essa variagao de necessidade do 

cliente pode ser traduzida pela metrica da incerteza implfcita. 

Segundo CHOPRA (2002), tanto a incerteza da demanda do produto, como as 

diversas necessidades dos clientes que a cadeia de suprimento tenta atender, 

afetam a incerteza implfcita da demanda. 

Expressao essa que designa a incerteza proveniente da demanda que a 

cadeia de suprimentos devera suprir. 

A incerteza da demanda e a incerteza da demanda do cliente para urn 

produto. A incerteza implfcita da demanda e a incerteza para a cadeia de 

suprimentos. 

Ja para entendimento da cadeia de suprimento e necessaria que haja urn 

entendimento da demanda e em cima dessas informagoes seja elaborado urn plano 

estrategico e assim seja formulada em cima disso uma cadeia de suprimentos que 

capacite a produgao e realizagao dessa estrategia. Dentro da estruturagao da cadeia 

de suprimentos e necessaria a ideia de equilfbrio entre responsividade e eficiencia. 

Responsividade da cadeia de suprimentos e a capacidade da cadeia atender 

os seguintes requisites: 

- Responder a amplos escopos de quantidades exigidas; 

- Atender com lead times curtos; 

- Manejar uma grande variedade de produtos; 

- Produzir produtos altamente inovadores; 

- Atender a urn nfvel de servigos muito alto. 

Segundo CHOPRA (2002), essas habilidades sao semelhantes as muitas das 

caracterfsticas de demanda que levaram a alta incerteza implfcita. Quanta maior for 
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o numero dessas habilidades em uma cadeia de suprimento, mais responsiva ela 

sera. 

Ja a eficiencia da cadeia de suprimentos e o custo de fabricagao e entrega do 

produto ao cliente. 

Como e possfvel analisar na figura abaixo, a curva do limite eficiente de 

custo-responsividade, o mais baixo e definido com base na tecnologia existente. 

Aumentos nos custos reduzem a eficiencia. 

Responsabilidade 

Alta 

Baixa 

Alto 

Custo 

FIGURA 9: Limite eficiente de custo-responsividade. 
Fonte: Adaptado Chopra et al., (2002). 

Baixo 

Uma empresa deve, portanto equilibrar eficiencia e responsividade. A maneira 

que as empresas encontram de alterar seu limite eficiente e alterando e melhorando 

a tecnologia buscando assim processos mais eficientes. 

Segundo CHOPRA (2002), as cadeias de suprimento variam entre as que 

focam na responsividade e as que focam na eficiencia com o objetivo de produzir e 

suprir com os menores custos possfveis. 

E para realizar urn alinhamento estrategico. E necessaria que o grau de 

responsividade da cadeia de suprimento seja coerente com a incerteza implfcita da 

demanda. Levando-se em conta tambem que o alinhamento estrategico pretende 

garantir que o desempenho da cadeia de suprimentos seja coerente com as 

necessidades a serem atendidas do cliente. 
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Uma das adaptac;6es que a cadeia de suprimentos devera atender e se 

tratando do ciclo de vida do produto. Quando urn produto e lanc;ado nao se sabe 

qual sera o seu impacto no mercado, logo e feita uma grande produc;ao inicial, uma 

vez que a demanda do produto e incerta, acredita-se por tanto que assim que a 

possibilidade de o produto estourar no mercado ou ser urn desastre se em pate. 

Porem com o passar do tempo a demanda se torna mais previsfvel e com isso 

a cadeia de suprimentos devera ajustar-se a essa nova demanda estabelecida. 

Outra alterac;ao que a cadeia de suprimento possa vir a ter e quando urn produto ja 

estabelecido no mercado comec;a a concorrer com urn novo produto lanc;ado, 

normalmente o consumidor busca conhecer o novo produto e com isso a demanda 

do produto mais antigo caiu. Precisa estruturar novamente a cadeia de suprimentos 

e buscar novas estrategias a fim de superar o lanc;amento do novo produto e 

restabelecer a demanda. 

Logo, adaptar a cadeia de suprimento a fim de atender as necessidades dos 

diferentes segmentos de clientes, da melhor maneira possfvel, e o necessaria para 

urn alinhamento estrategico eficiente. E para que o alinhamento se mantenha e 

necessaria que a cadeia de suprimentos seja ajustada durante o ciclo de vida do 

produto e as alterac;6es na concorrencia. 

1.4 ESCOPO ESTRATEGICO 

Dentro da ideia de alinhamento estrategico tem-se ainda o escopo do 

alinhamento estrategico que se refere as fungoes e estagios dentro de uma cadeia 

de suprimentos. Ou ainda alterac;6es feitas ao Iongo da cadeia de suprimentos que 

viabilize uma reduc;ao do custo local, do custo por func;ao, alterac;6es que visem o 

aumento do lucre da empresa, aumento do excedente da cadeia de suprimento ou 

ainda escopo flexfvel interfuncional entre empresas. 

Para CHOPRA (2002), em urn extreme, toda operac;ao dentro de cada area 

funcional projeta sua propria estrategia independents, com o objetivo de otimizar seu 

proprio desempenho. 
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1.4.1 Escopo lntraoperacional 

Dentro da empresa, a visao de redugao de custo total. Gada operagao dentro 

do seu estagio e definida individualmente dentro da cadeia de suprimentos. Um 

exemplo que pode ser usado e quando uma empresa opta por armazenar em 

depositos os seus produtos. Ou seja, centraliza a produgao para posteriormente, de 

acordo com os pedidos, realizar o transporte de entrega ao cliente. E uma tentativa 

de minimizar os custos totais da empresa. 

Segundo CHOPRA (2002), com o escopo intrafuncional dentro da empresa, o 

alinhamento estrategico e ampliado para abranger todas as operag5es que integram 

uma fungao. 

Com o escopo intrafuncional dentro da empresa o custo de transporte nao 

sera o (mico ponto de observagao do gerente, como tambem os custo de 

armazenagem e outros custos relacionados a cadeia de suprimento. 

1.4.2 Escopo lntrafuncional 

Dentro da empresa, a visao de redugao do custo por fungao. Sabendo que a 

cadeia de suprimento engloba, entre outras, transporte, armazenagem e fabricagao 

a visao de custo por fungao estabelece uma redugao de custo a cada estagio da 

cadeia. Objetivando uma redugao de custo total, logicamente, mas estruturando 

cad a estagio individual mente e trabalhando em cad a um deles uma melhor forma de 

operagao. Com isso tem-se uma estrategia de cadeia de suprimentos que se 

expande por cad a fungao inteira ao Iongo de toda a cadeia. 

1.4.2.1 Escopo interfuncional dentro da empresa 

A visao de aumento do lucro da empresa. Por uma empresa estar dividida em 

diversas areas como: Marketing, vendas, transporte, entre outros, entre elas ha 

objetivos diferentes, pois, enquanto vendas tern como objetivo geragao de receita o 

transporte se concentra na minimizagao dos custos. Com isso ha momentos em que 

os objetivos tornam-se conflitantes e isso prejudica a empresa no geral. Para que 
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isso nao ocorra as estrategias funcionais sao criadas para que cada estagio da 

cadeia siNa de sustentac;ao para o outro e assim todos acabem almejando o mesmo 

objetivo e ap6iam, assim, a estrategia competitiva da empresa. 

Para CHOPRA (2002), no escopo interfuncional dentro da empresa, o objetivo 

e maximizar o lucro da empresa. Para alcanc;ar esse objetivo, todas as estrategias 

funcionais sao desenvolvidas para sustentarem-se umas as outras e apoiarem a 

estrategia competitiva. 

1.4.2.2 - Escopo interfuncional entre as empresas 

A visao de aumento do excedente da cadeia de suprimento. S6 e possivel 

obter um excedente da cadeia de suprimento quando todos os estagios da cadeia de 

suprimento alinham sua estrategia em todas as func;6es para garantir que juntos 

possam atender as necessidades do cliente. Formam-se, portanto uma rede de 

cadeia de suprimentos as quais buscam juntas o mesmo objetivo. Logo ha uma 

formac;ao de interdependencia em que intimamente ligadas as empresas dependem 

de suas parceiras para conseguir agradar o cliente em um menor tempo. 

Segundo CHOPRA (2002), o escopo entre as empresas forc;a da estagio da 

cadeia de suprimento a enxergar toda a cadeia de suprimento e a avaliar o impacto 

de suas ac;6es em outros estagios e em outras interfaces. 

0 escopo interfuncional entre as empresas o fabricante e o fornecedor 

precisam trabalhar juntos para efetivamente reduzir a quantidade de estoque exigida 

a fim de atender as necessidades do fabricante. Todo e qualquer estoque na cadeia 

de suprimento deve ser informado em um ponto que maximize o excedente da 

cadeia. 0 local onde ficara o estoque na cadeia de suprimento nao deve ser 

decidido em um unico estagio. 

Na troca de informag6es sobre demanda com o fornecedor, o fabricante 

consegue reduzir a quantidade de estoque necessaria na cadeia, reduzindo custo e 

preparando as empresas que integram aquela cadeia de suprimento para a 

concorrencia. 
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1.4.2.3 Escopo flexfvel interfuncional entre empresas 

A flexibilidade e alcangada quando a empresa consegue alcangar o 

alinhamento estrategico criando parcerias dentro da cadeia de suprimentos com o 

passar do tempo. 

Para CHOPRA (2002), a estrategia e as operagoes nas empresas devem ser 

flexfveis o suficiente para manter o alinhamento estrategico em urn meio em 

mutagao. 

Como as necessidades dos clientes se modificam como passar do tempo, as 

empresas precisam estar preparadas para fazer parte de outras cadeias de 

suprimento enquanto mantiverem o alinhamento estrategico. 0 escopo flexfvel entre 

as empresas pode ser aplicado em urn alvo em movimento quando existe urn 

alinhamento estrategico. Esta flexibilidade e importante neste meio competitive e 

dinamico. 

1.4.3 Fatores-chaves e Obstaculos da Cadeia de Suprimento 

Para que uma cadeia de suprimento possa desempenhar sua fungao com 

qualidade e eficiencia e necessaria que fatores-chave estejam alinhados as metas 

da cadeia de suprimentos. Ha essencialmente quatro fatores-chave de desempenho 

da cadeia os quais determinam se a cadeia ira ou nao cumprir o seu objetivo. 

Eficiencia 

Estrategia competitiva 

Estrategia da cadeia de 
suprimento 

Instala<;oes 

Responsabilidade 

FIGURA 10: Estrutura de tom ada de decis6es na cadeia de suprimentos. 
Fonte: Adaptado Chopra et al, (2002). 
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1.5 0 PAPEL DO ESTOQUE NA CADEIA DE SUPRIMENTO 

A necessidade do estoque na cadeia de suprimentos deve-se a uma 

irregularidade entre suprimento e demanda. 0 estoque permite ainda que uma 

demanda maior seja atendida, uma vez que o produto estara disponfvel e ainda 

permite que durante a produgao e distribuigao quaisquer economias de escalam 

sejam atendidas. 0 estoque torna-se por tanto uma alternativa estrategia dentro da 

cadeia de suprimentos. 

Ao Iongo da cadeia ha diversos tipos de estoque como de materia-prima, 

produtos em processamento e produto acabado. 0 estoque eo principal gerador de 

custo dentro da cadeia de suprimentos e e fundamental na responsividade da 

mesma. Exerce ainda uma grande influencia no tempo de fluxo do produto, ou seja, 

o tempo que transcorre entre o memento em que o material entra na cadeia de 

suprimentos e o memento em que a deixa. 

Segundo CHOPRA (2002), o tempo de fluxo do produto e o tempo que 

transcorre entre o memento em que o material entra na cadeia de suprimento e o 

memento em que a deixa. Afirma tambem que outro item importante em que o 

estoque exerce bastante influencia e a taxa de safda (throughput), ou seja, a taxa m 

que ocorrem as vendas ao cliente final. 

0 papel do estoque na estrategia competitiva e importantrssimo uma vez que 

de acordo com as necessidades da empresa o estoque pode aumentar ou diminuir 

em quantidade, por exemplo, caso a empresa opte por uma estrategia competitiva 

de alto nfvel de responsividade podera alcanc;ar isso disponibilizando grandes 

quantidades de estoque proximo ao cliente. Porem se a empresa optar por eficiencia 

ira reduzir a quantidade de estoque e centraliza-lo para que possa alcanc;ar o 

objetivo estrategico. 

Para criar uma cadeia mais eficiente e responsiva existem algumas decis6es 

que precisam ser tomadas em relagao ao estoque, vejamos algumas delas: 

0 Estoque cfclico e uma quantidade media de estoque utilizada para suprir as 

necessidades da empresa entre o recebimento dos produtos vindo dos 

fornecedores. Ou seja, estoque cfclico e o resultado da produgao ou a compra de 

materiais em grandes quantidades. 

Segundo CHOPRA (2002), as empresas produzem ou compram em grandes 

lotes com a finalidade de explorar as economias de escala nos processes de 
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produgao, transporte e compra. Entretanto, com o aumento do tamanho do lote, os 

custos de transporte tambem aumentam. 

Os gerentes das cadeias de suprimento devem fazer uma escolha basica de 

acordo com a demanda entre urn estoque cfclico alto ou baixo. 

0 Estoque de seguranga e utilizado para suprir a demanda em casos de 

aumento inesperado. Quando os niveis de demanda sao maiores que os 

previamente calculados existe urn estoque, o estoque de seguranga, que permite 

uma maior produgao sem que tenha que esperar muito tempo ate chegar os 

materiais dos fornecedores. 

Para CHOPRA (2002), a escolha do estoque de seguranga envolve a opgao 

entre os custos pela manutengao de urn estoque muito grande e os custos 

ocasionados pelas perdas da vendas causadas pela manutengao de urn estoque de 

seguranga insuficiente. 

Estoque sazonal e aquele calculado para suprir a demanda prevista. Ele de 

acordo com os periodos de produgao altos e baixos normalmente e mantido ou em 

algumas empresas ocorre uma variagao na armazenagem, pois muitas vezes o 

custo para manter o estoque sazonal adicional e maior que o custo de ter uma taxa 

de produgao mais flexivel. 

Logo, o estoque possui urn papel importante dentro da cadeia de suprimentos 

e as escolhas feitas a respeito do mesmo interferem em muito na estrategia 

escolhido, uma vez que a escolha por urn maior estoque levara a uma maior 

responsividade, porem o custo disso sera uma queda na eficiencia. E importante que 

haja portanto uma avaliagao quanta ao custo para se manter o estoque e qual a 

relagao entre a eficiencia e responsividade com a sua alteragao para mais ou para 

me nos. 

1.5.1 0 Papel do Transporte em uma Cadeia 

0 transporte e responsavel pela mobilizagao de produtos, materia prima, etc 

em diversas fases da cadeia de suprimentos. A escolha do tipo de transporte esta 

diretamente ligada a responsividade e eficiencia de uma empresa. Ou seja, a 

empresa ao optar por urn transporte mais rapido tera uma responsividade maior, 

porem sua eficiencia sera menor. E optando por transportes mais lentos estara 
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fazendo o processo inverse, menos responsividade, entretanto mais eficiencia. 0 

transporte escolhido tambem interfere no tipo de estoque que sera adotado pela 

empresa e onde se localizarao as instalagoes da cadeia de suprimentos. 

0 papel do transporte na estrategia competitiva da empresa e ligado 

diretamente a necessidade do cliente. Se a estrategia competitiva tern como alva urn 

cliente que espera grande responsividade ela utilizara urn tipo de transporte que 

possibilite isso, pais o cliente esta disposto a pagar por uma maior responsividade. 

Ja se o cliente alva for aquele que busca menores pregos a empresa utilizara urn 

transporte para baixar o custo do produto, sacrificando, assim, a responsividade. 

Alguns componentes fazem parte das decisoes a serem tomadas sabre o 

transporte: 

1.5.1.1 Meio de transporte 

A maneira como o produto sera deslocado entre pontos da cadeia de 

suprimentos, cada meio de transporte varia de acordo com as necessidades como a 

velocidade, a quantidade, o volume sao essas especificidades que auxiliam a 

empresa em optar pela melhor escolha. Ha seis tipos basicos de meio de trans porte: 

Via aerea: aumenta a responsividade e diminui a eficiencia, uma vez que e o 

meio de transporte mais rapido, porem o mais caro. 

Caminhao: Relativamente rapido o que permite uma responsividade e barato 

o que o torna eficiente. 

Trem: Barato, normalmente usado para grandes quantidades. 

Navio: 0 meio mais Iento, mas na maioria das vezes a forma mais economica para 

transporte de grandes quantidades ao exterior. 

Dutos: utilizados para transporte de 61eo e gas. Transporte especffico que 

varia sua responsividade e eficiencia de acordo com os materiais escolhidos para a 

produgao e a manutengao eficaz para permitir urn born funcionamento contfnuo. 

Transporte eletronico: Utilizado na Internet. E 0 transporte de musicas, 

vfdeos, jogos, programas e arquivos eletronicamente. 
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1.5.2 Selec;ao de rota e rede 

Rota e rede sao as rnaneiras pelas quais os produtos serao despachados ate 

OS clientes. A rota e 0 carninho pelo qual 0 produto ira passar e rede e 0 grupo de 

locais e rotas pelos quais o produto pode ser transportado. Ou seja, a rede e a 

decisao se o produto chegara diretarnente ao cliente ou se antes passara por 

distribuidores. Mais urna vez dependera do cliente-alvo de cada ernpresa. 

In house ou terceirizac;ao, hoje a rnaioria dos transportes sao feitos atraves de 

terceiros. Ao Iongo de toda a cadeia. Antes as ernpresas optavarn por realizar todo o 

transporte in house, porern isso tern rnudado e o transporte tern sido terceirizado. 

1.5.3 lnstalagoes 

As instalagoes e suas respectivas capacidades sao fatores para definir dentro 

da cadeia de suprirnentos a eficiencia e a responsividade. As instalac;oes sao onde 

ficararn as rnaterias prirnas vindas dos fornecedores e onde perrnanecerarn os 

produtos acabados antes de irern para o cliente ou para os distribuidores. Ha a 

opgao das ernpresas optarern por apenas urn local de arrnazenagern, arrnazenagern 

central, o que aurnenta a eficiencia, pois tern rnenores custos. Mas se optar pela 

responsividade pode criar pontos de arrnazenagern satelites que perrnitern urna 

rnaior proxirnidade do cliente o que por si aurnenta a responsividade. Ou seja, e urn 

fator irnportante dentro da definic;ao estrategica da ernpresa. 

Caso a opgao da ernpresa seja de apenas urna instalagao central, dentro da 

rnesrna devera haver capacidade para arrnazenagern de urn estoque, a 

arrnazenagern de produtos acabados e toda a estrutura fabril da ernpresa. No caso 

de ernpresas que optern por unidades satelites, norrnalrnente, essas sao 

responsaveis por arrnazenar os produtos acabados e a estrutura central fica 

responsavel por arrnazenar a estrutura fabril, se houver, e toda a parte de estoque. 

Para CHOPRA (2002), se o cliente exige responsividade e esta disposto a 

pagar por esse recurso proporcionando por nurnerosas instalagoes, entao essa 

decisao sabre as instalagoes corresponde aos objetivos da estrategia cornpetitiva da 

ernpresa. 
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1.5.3.1 lnformagao 

A informagao e importante ao Iongo de toda a cadeia. Ela deve ser passada 

com exatidao por toda as fases da cadeia de suprimentos. A colocagao de 

informag5es bem definidas ajuda na maximizagao da lucratividade total da cadeia. 0 

papel da informagao na estrategia competitiva da empresa e muito grande uma vez 

que com o uso da mesma as empresas tornam-se muito mais responsivas e 

eficazes. 

Para CHOPRA (2002), a decisao varia de acordo com a estrutura da cadeia de 

suprimento e com os seguimentos de mercado atendidos. 

Porem como os outras fatores-chave dentra da cadeia de suprimentos a 

informagao deve ser analisada e usada da melhor forma para que a eficiencia seja 

aumentada e a responsividade aprimorada. Para isso e possfvel contar com alguns 

componentes decisivos em relagao a informagao e como ela sera desempenhada ao 

Iongo da cadeia de suprimentos. 

Primeiramente e necessaria que as informagoes sejam integradas de acordo 

com a estrutura de servigo criada pela empresa. No caso de trabalharem com o 

sistema push as informagoes deverao ser elaboradas para o planejamento da 

necessidade dos materiais a fim de acompanhar o ritmo da produgao e assim reduzir 

os gastos. Pais a traca de informagoes constantes com os fornecedores permite que 

ambos trabalhem com os mesmos objetivos e possam trabalhar com as mesmas 

expectativas. No sistema pull a traca de informagoes precisa ser mais agil para que 

em um sistema de produgao onde o infcio e a entrada do pedido do cliente toda a 

cadeia possa iniciar uma pradugao dinamica e eficiente. 

A coordenagao da cadeia de suprimentos ocorre quando todos os diferentes 

estagios da cadeia trabalham com o intuito de maximizar a lucratividade total da 

cadeia. 

CHOPRA (2002), afirma que a falta de coordenagao pode resultar em uma 

perda significativa de Iuera na cadeia de suprimento. 

Logo, ao inves de cada urn dos estagios buscar uma maximizagao do Iuera 

independente eles se unem para que a maximizagao ocorra em toda a cadeia. Para 

que a coordenagao da cadeia de suprimentos seja possfvel e necessaria que a traca 

de informagoes ao Iongo de toda ela seja eficiente em todos os estagios da cadeia. 

Mantendo o nfvel de conhecimento estrategico da cadeia desde os fornecedores ate 
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o gerente de estoque para que todos usando de uma mesma informagao possam 

alcangar o objetivo. 

Levando-se em conta de ha muitos obstaculos para que se chegue ao 

alinhamento estrategico perfeito deve-se levar muito em conta os detalhes que cada 

diferente tipo de cadeia de suprimentos exige. Para superar os diversos desafios 

externos que normalmente as empresas enfrentam, como uma maior variedade de 

produtos no mercado, a redugao do ciclo de vida dos produtos, clientes cada vez 

mais exigentes e a globalizagao, e necessaria que o alinhamento estrategico esteja 

bern definido, e a cadeia de suprimentos alinhada para que isso possa ocorrer. 

Segundo CHOPRA (2002), existe muitos obstaculos, tais como crescimento da 

variedade de produtos e redugao dos ciclos de vida dos produtos, dificultam 

progressivamente o alcance do alinhamento estrategico pelas cadeias de 

suprimento. 
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2 ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA DEMANDA. UM DIFERENCIAL PARA 

AS CADEIAS. 

A base para todas as decis6es estrategicas e de planejamento em uma 

cadeia de suprimento e a previsao da demanda futura. Nos processes pull/push e a 

primeira medida que o gerente da cadeia de suprimento deve tamar, para prever 

qual sera a demanda dos clientes no futuro. A previsao de demanda futura nao e 

utilizada apenas para decis6es de produgao e distribuigao, mas como base para 

muitas outras determinag6es realizadas na fase push de uma cadeia de suprimento. 

Listadas abaixo estao algumas decis6es importantes por area funcional baseada em 

previsao de demanda: 

- Produgao: programagao, controle de estoque, planejamento agragado. 

- Marketing: alocagao da forga de vendas, promog6es, langamento de novas 

produtos. 

- Finangas: investimento na fabrica e em equipamentos, planejamento 

orgamentario. 

- Pessoal: planejamento da mao de obra, contratag6es, demiss6es. 

Segundo CHOPRA (2002), o ideal em uma cadeia de suprimento e que essas 

decis6es nao sejam segregadas por area funcional, pois exercem influencia entre si 

e sao mais bern realizadas em conjunto. 

As decis6es devem ser tomadas baseadas em uma previsao, com decis6es 

inter-relacionadas, os produtos maduros com demanda estavel sao mais previsfveis. 

Uma boa previsao de produtos sazonais e muito importante porque amplitude 

de venda e estreita, pois se a empresa produzir mais ou menos tera pouco tempo de 

recuperar e garantir a oferta com a demanda. 0 produto com demanda estavel o 

impacto e menos significative no caso de erro nas previs6es. 

2.1 PREVISOES E SUAS CARACTERfSTICAS 

Como as previs6es estao sempre erradas, incluir uma medida de erro de 

previsao e urn valor esperado, ajuda-nos a compreender a importancia do erro das 

previs6es, as polfticas a serem adotadas depende da previsao. Por este motivo a 
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incerteza de demanda deve ser uma informac;ao crucial na maioria das decis6es da 

cadeia de suprimento. 

As previs6es de Iongo prazo possuem urn desvio-padrao maior, pais sao 

normalmente menos precisas que as de curta prazo. 

As previs6es agregadas na maioria das vezes possui urn menor desvio

padrao de erro em relac;ao a media, e normalmente sao mais precisas que as 

desagregadas. 0 grau de agregac;ao e a diferenc;a chave, pais quanta maior 0 grau 

de agregac;ao, mais precisas sao as previs6es. 

2.2 MODELOS DAS PREVISOES E SEUS COMPONENTES 

Para que uma empresa possa criar previs6es uteis, ela deve saber analisar o 

passado corretamente. Qualquer resposta para ac;6es que a empresa queira realizar, 

esta no conhecimento do comportamento do passado de seus clientes, para que ela 

possa prever urn comportamento futuro. A demanda dos clientes e influenciada par 

diversos fatores, e se a empresa conseguir fazer uma relac;ao entre a demanda 

presente e a demanda futura podera prever a demanda dos clientes. Para obter uma 

boa previsao de demanda, as empresas devem identificar quais fatores que 

influenciam a demanda futura e ap6s determinar a relac;ao entre os fatores 

encontrados e a demanda futura. 

Segundo CHOPRA {2002), as empresas devem equilibrar fatores objetivos e 

subjetivos ao prever a demanda. 

Abaixo estao alguns fatores que podem ser associados a previsao de 

demanda: 

- demanda passada; 

- planejamento das campanhas publicitarias ou de marketing; 

- localizac;ao em urn catalogo; 

- conjuntura econ6mica; 

- planejamento de descontos nos prec;os; 

- ac;6es tomadas pelos concorrentes. 

Antes de definir a escolha de urn modelo adequado de previsao a empresa 

deve entender claramente estes fatores. 
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Os modelos de previsao sao classificados como qualitative, que sao 

essencialmente subjetivos, tendo como base o julgamento e a opiniao de alguem 

para obter a previsao. Este metoda de previsao ten~ urn desempenho fraco. A 

previsao tern como objetivo eliminar o componente aleatoric e estimar o componente 

sistematico. 

Para CHOPRA (2002), o erro de previsao mede a diferenga entre a previsao 

de demanda e a demanda real. A previsao baseia-se na medida do componente 

sistematico e o componente aleatoric e estimado com base no erro de previsao. 

A tecnica de previsao mais comum e eficaz e o modele de previsao de series 

temporais, que esta divida em duas categorias basicas, a estatica e a adaptavel. Os 

modelos estaticos trabalham com o erro de previsao futura como parte do 

componente aleatoric da demanda. Nao atualizam o componente sistematico com 

base em observagoes de novas demandas. Estes modelos incluem ainda a 

descoberta dos valores medics de tendencia e sazonalidade. Nos modelos de 

previsao adaptaveis, deduz que uma parte do erro e atribufda a estimativa incorreta 

do componente sistematico, e o restante e atribufdo ao componente aleatoric. Este 

modele utiliza o componente sistematico apos cada observagao de demanda. Sao 

Utilizadas tambem medias moveis, suavizagao exponencial simples e suavizagao 

exponencial de series com tendencia e com variagoes de estagao. 

2.3 ETAPAS BASICAS PARA PREVISAO DA DEMANDA 

Escolher uma metodologia de prev1sao e apenas urn componente de uma 

abordagem ampla para a previsao de demanda. No que se refere a suposigoes, 

tecnicas e numeros finais de previsao devem chegar a urn consenso, utilizando 

todas as partes da cadeia de suprimento. Assim todos os pianos se integram a 
cadeia de suprimento com coerencia e com possibilidade de apoio uns aos outros. 

Para realizar previsoes eficazes, todas as empresas devem colocar as seis 

etapas a seguir em pratica: 

a - Compreender o objetivo da previsao: esclarecer o objetivo da previsao a 

ser realizado, eo primeiro passo que uma empresa deve dar. Tendo como objetivo 

apoiar decisoes que nela se baseiam. Para isso a empresa deve ter identificado com 

clareza essas decisoes. Toda e qualquer parte que possa ser afetada com esta 
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decisao na cadeia de suprimento devem estar atentas as alteragoes entre decisao e 

previsao. Neste ponte a empresa deve especificar o horizonte de previsao desejado. 

Sendo que o horizonte de previsao e o intervale de tempo entre o ponte em que a 

previsao e feita e o ponte em que o evento previsto ocorre. 

b - lntegrar planejamento e previsao de demanda: toda atividade de 

planejamento na cadeia de suprimento que utiliza a previsao ou que influencie a 

demanda, deve estar conectada a previsao da empresa. Tanto o nfvel de sistema 

de informagao como o nfvel de gerenciamento de recursos humanos devem estar 

conectados. 

Para CHOPRA (2002), uma boa sugestao para a empresa e que ela tenha 

uma equipe com fungoes interligadas, composta por membros de uma das fungoes 

afetadas, responsaveis pela previsao da demanda. 

As pessoas responsaveis pela execugao do planejamento e previsao, devem 

estar envolvidas, assim a empresa garante que todas as questoes operacionais 

serao levadas em consideragao durante esta fase. 

c - ldentificar os principais fatores que influenciam a previsao de demanda: 

neste momenta a empresa deve identificar os principais fatores que influenciam a 

previsao da demanda. A analise adequada dos fatores que influenciam a demanda, 

e fundamental para o desenvolvimento de uma tecnica de previsao apropriada. Os 

principais fatores sao: demanda, suprimentos e fenomenos relacionados aos 

produtos. A Empresa deve identificar se a demanda esta crescendo, declinando ou 

se o padrao e de sazonalidade. 

d - Compreender e identificar os seguimentos de clientes: para melhor 

compreender e identificar os seguimentos de consumidores, pode-se agrupar os 

clientes com similaridades em exigencias de servigos, volumes de demanda, 

freqOencia de pedidos, volatilidade da demanda e sazonalidade. Para obter uma 

abordagem precisa e simplificada sabre a previsao, a empresa deve ter uma 

compreensao clara dos seguimentos dos clientes. 

e - Determinar a tecnica de previsao mais adequada: Ap6s selecionar uma 

tecnica de previsao adequada, a empresa deve ter Glaros os pontos relevantes para 

a previsao. Essas dimensoes incluem a area geografica e os grupos de produtos e 

de clientes. 
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Segundo CHOPRA (2002), a empresa deve estar consciente das diferengas 

na demanda em cada uma dessas dimensoes e deve ser sensata ao criar previs6es 

e tecnicas diferentes para cada uma dessas dimens6es. 

f - Esclarecer indicadores de desempenho e de erro para a previsao: Os 

indicadores de desempenho para avaliar a precisao e a periodicidade das previs6es 

estabelecidas pela empresa devem ser claros. Esses indicadores devem estar 

correlacionados aos objetivos das decis6es nos neg6cios baseados nessas 

previs6es. 
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3 ORGANIZACAO DE COMPRAS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Em qualquer que seja o tipo de neg6cio e por ser de grande importancia, a 

organizagao de Compras deve possuir uma estrutura organizacional capaz de 

desempenhar eficaz e eficientemente sua gama de responsabilidades. Para isso, 

seu pessoal e suas atividades devem ser estruturados de forma 16gica e interativa, 

no intuito de desempenhar satisfatoriamente suas fungoes (SCHEUING, 1989). 

Com esse objetivo, Scheuing (1989) divide a organizagao de Compras em 

dois tipos principais. 0 primeiro tipo com a denominagao de estrutura organizacional, 

e baseado nas relag6es de quem reporta a quem, e quem e responsa.vel por que. 

Uma das caracteristicas da estrutura organizacional de Compras, segundo o mesmo 

autor, e a tendemcia que possui este setor em ser bastante estatico ao Iongo do 

tempo, apenas sujeito a alguma adaptag6es quando a empresa esta em 

crescimento, periodo em que, normalmente, sao criadas novas posig6es. 

Cabe ressaltar que grandes mudangas estruturais sao passiveis de ocorrer 

em uma empresa e, consequentemente, no Setor de Compras tambem. Pode-se 

citar como exemplo as mudangas organizacionais causadas por aquisig6es ou 

fus6es, que fazem com que a estrutura do Setor de Compras seja alterada, 

conforme os interesses da empresa. lsso nos mostra que na maioria das vezes, as 

mudangas estruturais operadas em Compras sao resultantes de forgas ex6genas, 

cabendo a fungao se adequar ao que for melhor para o neg6cio (JOHNSON; 

LEENDERS; FEARON, 1998). 

0 segundo tipo de organizagao de Compras e chamado de organizagao de 

processo, responsavel pela estruturagao e a sequencia das atividades. Tudo o que e 

produzido e oferecido pela empresa segue seus determinados processos, os quais 

constituem as organizag6es. Assim, para se ter o esclarecimento necessaria das 

responsabilidades de cada urn no processo, e preciso que haja uma estrutura 16gica 

e sequencia! das suas atividades. E neste contexto que se enquadra a organizagao 

de processos (SCHEUING, 1989). 

3.1 CENTRALIZAQAO OU DESCENTRALIZAQAO DO PROCESSO DE COMPRAS 

Em empreendimentos de tamanho moderado, com operag6es envolvendo 

varias unidades ou empresas questiona-se a definigao se todas as compras da 
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organiza<;ao devem ser feitas em urn ponto centralizado, ou seria conveniente 

estabelecer-se departamentos de compras separados para cada divisao operacional 

ou empresas subsidiarias. Cada urn deles com urn consideravel grau de autonomia 

de compras. 

0 compromisso entre a compra centralizada e a compra descentralizada 

existe a maioria dos grupos de empresas ou grandes organiza<;oes que operam 

varios estabelecimentos, visando balancear as vantagens da for<;a dessa 

flexibilidade. Existem basicamente tres alternativas, na afirma<;ao de Baily et al 

(2000, p. 276): 

a - Descentraliza<;ao total, seguindo autonomia plena em cada uma das unidades; 

b - Centraliza<;ao total, que na pratica significa que, independentemente das 

compras locais de pequeno valor, todas as compras sao feitas a partir de urn 

escrit6rio central; ou. 

c - Uma combina<;ao de ambas. 

Quadro 01 - Vantagens da Centraliza<;ao e Descentraliza<;ao 

1 .. Conhedmento das. necessidad.es da ·t:-A economia obnda peta. consofida~o 

fabri:ca ou unidade. dos pedidos melhora o poder de 

2- Unhas de comunica~ao mais g,imples e negodacOO e facifita os reladonamento 

conhecimento ·t-otal d~ls drcunstancias com os fomecedores. 

Jocais. 

3-M·aior vincuro e oontrole <fa alta unidades o:o grupo-e a concorr~ntia entre 
. alas '"or materiais escassos. adnunistra~!o locat. 

4 .. Responsabilidade dfreta· do comprador J .. Melhor admioistra~ao global d~ 

:local pemnte seu chefe imediato.. estoques e utiliza~£io de mater1ais. 

4 .. Menor numero de fuodonari,os 

envoNidos com comprast unrformidade 

da proc.edifnentost forrnutarios. padrOSs e 
especiffcat;Oes. 

Conforme ilustrado no Quadro 01, acima, as vantagens de uma abordagem 

sao as desvantagens da outra, em se falando de uma forma geral. No entanto, 
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frequentemente, e usada uma combinac;ao de ambas para obter o beneficia das 

melhores caracteristicas de cada abordagem, evitando-se as desvantagens. Uma 

estrutura comum de tal organizac;ao e ilustrada na Figura 2. 

I 
Empresa 

A 
Departamento de 

compras 

Departam,ento de compras 
Cent raflzado 

I 
Em pres a 

B 
Departamento de 

compras 

I 
I 

Empre·sa 
c 

Departamento de 
compras 

I 
Em pre sa 

0 
Departamento de 

compras 

Figura 11: Estrutura centralizada/descentralizada. 
Fonte: Adaptado Baily et al., (2000) 

A estrategia usada na centralizac;ao do Processo de Compras, por um grupo 

de empresas que se unem, tern o objetivo de efetuarem as compras de suas 

mercadorias ou materias-primas em maior volume obtendo assim melhores prec;os 

de seus fornecedores. 

lndividualmente, nenhuma empresa tera forc;a para negociar com uma outra 

empresa fornecedora, no entanto, o interesse do fornecedor cresce muito mais 

quando a negociac;ao e feita em nome de 3, 4 ou mais empresas, ja que naquela 

negociac;ao tanto pod era ganhar como perder todos esses compradores. 

As vantagens da centralizavao da atividade de compras dependem da habilidade 
com que o executivo responsavel pelo trabalho usa mais eficazmente o poder de 

compra da empresa. Isso incluira a consolida9ao das exigencias, o desenvolvimento 
de fontes , a racionaliza9ao dos estoques, a simplificavao dos procedimentos, o 

trabalho com fomecedores para eliminar custos desnecessarios em vantagem mutua 
e o trabalho com colegas para assegurar urn fluxo de informavoes eficaz que 

possibilitara o atendimento dos objetivos da empresa" (BAILY et al, 2000, p. 78). 

Sendo assim, um dos aspectos desta tendencia internacional e a rapida 

proliferac;ao de novos acordos, cons6rcios e programas de colaborac;ao tecnol6gica, 

em redes de empresas, num formato organizacional associado ao novo paradigma 

das tecnologias intensivas em informac;ao, computadorizadas, flexlveis e ageis. 

Como consequencia, o grau de competitividade de uma determinada empresa passa 

a refletir cada vez mais a eficiencia das redes, ou sistemas, nos quais tal empresa se 

insere. 
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Na visao de PORTER (1997), a vantagem competitiva tambem pode ser 

obtida por meio da cadeia de valor, formada pelas atividades distintas que uma 

empresa executa. Ou seja, no projeto, na produc;ao, no marketing, na entrega e no 

suporte de seu produto. Na tentativa de descobrir fontes de vantagem competitiva, 

essa e uma forma sistematica de analisar as atividades executadas pela empresa e 

de como elas interagem. Ainda segundo PORTER (1997), uma empresa obtem 

vantagem quando executa suas atividades estrategicamente importantes de uma 

forma melhor ou mais barata que a concorrencia. 

Uma empresa devera conceber estrategias que promovam ac;oes a fim de 

lanc;ar rapidamente seus produtos e servic;os no mercado, tornando-se, assim, 

competitiva. Essa estrategia competitiva deve ser adequada a realidade da empresa 

e de seus departamentos. 

3.2 CONCEITOS E GESTAO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Em seu sentido mais amplo, uma cadeia de suprimentos refere-se a maneira 

pela qual os materiais fluem atraves de diferentes organizac;oes, iniciando com as 

materias-primas e encerrando com produtos acabados entregue ao consumidor final 

(GAITHER; FRAZIER, 2001). 

0 conceito de cadeia de suprimentos e utilizado para designar todas as 

unidades produtivas ligadas para prover o suprimento de bens e servic;os ate o 

cliente final, embora SLACK et al (1999, p. 305) conceitue como "rede". Agrega que 

a gestae da cadeia de suprimentos e gestae da interconexao das empresas que se 

relacionam por meio de ligac;oes a montante e a jusante entre OS diferentes 

processos, no entanto para BAILY et al (2000) a expressao "cadeia de suprimento" 

esta em proeminencia, embora ache a terminologia competente, como a expressao 

"fluxo de valor" preferido pelos promotores da "produc;ao enxuta". 

Nos Estados Unidos, o termo Suprimento foi utilizado no passado pela 

industria relacionada ao fornecimento de lojas, a func;ao de almoxarifados, ou ao 

consume interne de itens tais como artigos de papelaria e de escrit6rio. Entretanto, 

hoje a terminologia e usada e interpretada mais alem da linha limftrofe do que e 

usado na Europa e no Reina Unido, onde o suprimento tern adquirido urn grande 
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significado por incluir primeiramente as compras, lojas e recepgao. 0 setor 

governamental tambem usa esta ampla interpretagao. 

Para a CAPS (Associagao Nacional de Gestao de Compras - EUA) a gestao 

de cadeia de suprimentos como urn conceito de gerenciamento dos sistemas 

empregados por varias organizagoes, feitos para otimizar os fatores de custos de 

materiais, qualidade e servigos. 

Torna-se possfvel, desta forma consolidar as seguintes atividades: compras, 

transporte, almoxarifados, garantia da qualidade para os materiais entrantes, 

gerenciamento dos inventarios e a distribuigao interna dos materiais. 

A gestao da cadeia de suprimentos e urn conceito desenvolvido com uma 

abrangencia bern maior e com urn enfoque holfstico, que gerencia alem das 

fronteiras da empresa. Reconhece-se que ha beneffcios significativos a serem 

ganhos ao tentar dirigir estrategicamente toda a cadeia em diregao a satisfagao do 

cliente final, no entender de SLACK et al. (1999). Ja, na opiniao de RITZMAN e 

KRAJEWSKI (2004 ), a gestao de cadeias de suprimentos e tao importante para os 

prestadores de servigos como para as industrias, pois os prestadores de servigos 

precisam adquirir os equipamentos, os suprimentos e os servigos que necessitam a 

fim de produzir seus pr6prios servigos. 

0 relacionamento imediato vendedor/comprador, no decorrer de uma serie 

mais longa de eventos, esta relacionado a administragao da cadeia de suprimentos. 

Os varios compradores e vendedores sao vista por ela como parte e urn continuum, 

reconhecendo o beneficia a ser obtido da tentativa de assumir uma visao estrategica 

e integrada da cadeia, evitando, assim, focar os elos individuais e sua decorrente 

sub otimizagao. Ou seja, o foco da atengao gerencial nao e apenas a empresa ou a 

organizagao individual, mas as interagoes entre as varias organizagoes que 

constituem a cadeia, como mostra a Figura 12. 

B·ens 
ou 

Seni~s 

Figura 12: Cadeia de suprimentos e os principais fluxos. 
Fonte: Baily et al., (2000, p. 32). 

tnformagoes 
pedldos e programa9oes 

Pagamento 
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Urn conceito analftico de cadeia de suprimento deve levar em conta alguns 

dos conceitos apresentados par PORTER ( 1997) ao tratar do co nee ito de cadeia de 

valor. Neste sentido urn conceito analftico de cadeia de suprimento deve dar 

importancia ao fluxo de valor que nela ocorre e se abstrair da descrigao das 

propriedades ffsicas dos produtos, servigos e atividades presentes na cadeia. 

Porem, o conceito de valor nao e tao simples quanta se possa presumir. 0 termo 

'valor' e usado em tres diferentes definig6es: Como referencia a utilidade que 

decorre da aquisigao do bern ou servigo pelo cliente, este e o valor exigido pelo 

cliente. 

Como referencia ao processo de transformagao existente dentro das 

organizag6es empresariais, pelo qual, insumos sem utilidade para o cliente sao 

transformados em produtos que lhe sao uteis. A isto se refere geralmente como 

processo de agregagao de valor. E, finalmente, usado em relagao ao montante de 

dinheiro ganho por uma organizagao empresarial, pelo fato de se envolver em 

determinado estagio da cadeia de suprimento. 

Normalmente referido como apropriagao de valor. Para cada urn destes usos 

do termo 'valor' implica algum tipo de relacionamento entre 0 que e fisicamente feito 

e sua utilidade (as beneffcios financeiros e outros que se obtem como que e feito). 

Sao condig6es necessarias para o sucesso de uma empresa o born 

entendimento dos dais primeiros conceitos de "valor'', mas o terceiro e a condigao 

suficiente. 0 unico prop6sito real da existencia das organizag6es empresariais e, 

sem qualquer duvida, a apropriagao de valor em beneffcio dos acionistas. 

A medida que o trabalho e realizado, algum valor e acrescido ao material; o 

valor acumula-se na medida em que os materiais fluem pelas operag6es, mas 

diminui quando os custos nao produtivos de estocagem e de manipulagao sao 

ascendentes (BAILY et al., 2000). 

Estas considerag6es significam dizer, que ha uma cadeia de agregagao de 

valor (parcela do dinheiro que cabe a cada estagio diferenciado da cadeia de 

suprimento, desembolsado pelo cliente final) integrada a uma cadeia de suprimento, 

par meio de relag6es de troca relativas a apropriagao de valor (Iueras operacionais 

lfquidos auferidos em cada estagio diferenciado da cadeia de suprimento). 

E possfvel concluir que existem duas condig6es extremas de existencia de 

uma cadeia de suprimento. Na primeira, a cadeia de suprimento e propriedade 

integral de uma unica empresa. Todos os estagios de transformagao das materias-
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primas, desde as fontes de origem ate a transferencia do produto acabado para um 

cliente final, pertencem a uma (mica empresa e estao subordinados a uma (mica 

administragao central. Na segunda, a cadeia de suprimento existe somente quando 

um cliente contrata as ag6es de varias empresas independentes, cada uma 

executando apenas uma atividade relevante para a obtengao de um produto ou 

servigo por ele desejado. 

3.3 ESTRA TEGIAS DE COMPRAS 

Com o objetivo de atender ou superar as expectativas de seus stakeholders, 

toda empresa tern uma estrategia corporativa com um planejamento de como se 

diferenciar dos concorrentes, alcangar objetivos de crescimento, gerenciar os custos, 

atingir a satisfagao de clientes e manter uma lucratividade continua (MONCZKA et 

al, 2002). Como foi citado na introdugao deste trabalho, para que estes objetivos 

sejam alcangados, a empresa poderia trabalhar em busca do aumento de sua 

receita (aumento de pregos e /ou do volume de vendas) ou da redugao de seus 

custos (redugao de custo de mao-de-obra, de processos e desperdfcios e de 

materiais). Dessa forma, uma vez que a empresa tern como um dos objetivos a 

redugao do custo de materiais, Compras tern um papel fundamental no apoio a 

estrategia corporativa. (MONCZKA et al., 2002). 

0 significado de estrategia, de maneira bastante resumida, pode ser definido 

como um meio de atingir metas de Iongo prazo. 

0 que possibilita a organizagao um grande diferencial com relagao ao 

mercado e uma estrategia pr6-ativa de compras, que ira, com toda certeza, reduzir o 

desperdfcio na cadeia de valor. As estrategias de compras devem estar intimamente 

alinhadas com todas as estrategias da organizagao, buscando atingir a excelencia 

empresarial (BAILY et al., 2000). 

Ainda de acordo com BAILY et al. (2000), os nfveis de amadurecimento das 

estrategias de compras podem ser definidos como operacional, tatico I gerencial e 

estrategico. 

0 nfvel operacional esta mais ligado as atividades rotineiras, como emissao 

de pedidos, cobranga de faturas, manipulagao de requisigao, cotag6es, 

determinagao de pregos, entre outras. 



39 

0 nivel tatico/gerencial tern maior foco em metodos de compra, negocia<;ao, 

desenvolvimento de interfaces, treinamento de funcionarios, tecnicas de redu<;ao de 

custos, entre outras. 

0 nivel estrategico possui maior direcionamento para o planejamento de 

Iongo prazo, defini<;ao de estrategias de compra, determina<;ao de politicas de 

compras, entre outros. 

Sendo assim, as pessoas incluidas no nivel estrategico de uma area de 

compras/suprimentos, sao as responsaveis pela defini<;ao sabre a forma de obter as 

melhorias, redu<;6es de custos, parcerias de Iongo prazo, formas de negocia<;ao. 

Figura 13: Envolvimento da Fun<;ao Compras. 
Fonte: Bayli et al., (2000, p. 38). 

Foi destacada acima a forma que o conceito de estrategia de compras evoluiu 

e ganhou espa<;o dentro das empresas, e como estas estrategias se relacionam com 

a estrategia de outras fun<;6es da empresa, assim como com a estrategia 

corporativa. E contemplada nessa se<;ao a metodologia adotada para o 

estabelecimento de estrategias de compras e as praticas de compras adotadas 

pelas empresas, considerando as decis6es de fazer ou comprar (make or buy), a 

sele<;ao de fornecedores, custo total de propriedade, o relacionamento de 

compradores e fornecedores e a medi<;ao de desempenho. 

3.4 0 RELACIONAMENTO DA FUN<;AO COMPRAS COM A CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 
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A conhecida fungao de compras assume papel verdadeiramente estrategico 

nos neg6cios de hoje, em face do volume de recursos, principalmente financeiros, 

envolvidos. Gada vez mais fica para tras a visao preconceituosa de que compras e 

uma atividade burocratica e repetitiva, urn centro de despesas e nao urn centro de 

Iueras. 

A cadeia de suprimentos tern sido objeto de muita atengao nos ultimos anos, 

esta vern concorrendo com o conceito de compras estrategica, que tambem esta se 

tornando urn assunto de discussao academica. CARR e SMELTZER (1999) num 

estudo estatico atraves de analises de regressao comprovaram o relacionamento de 

parceria entre as compras estrategicas e a cadeia de suprimentos, por meio de 

quatro hip6teses levantadas. 

a - A compra estrategica e positivamente correlacionada as responsabilidades 

do fornecedor e o requerimento dos suprimentos? 

b - A compra estrategica e positivamente correlacionada as mudangas no 

mercado de fornecedores? 

c - A compra estrategica e positivamente correlacionada ao nivel de 

comunicagao entre a empresas e a cadeia de suprimentos? 

e - A compra estrategica e positivamente correlacionada ao desempenho? 

Baseados nestas hip6teses chegaram a conclusao, que a compra estrategica 

impacta o nivel da organizagao e coordenagao entre compradores e fornecedores. 

Os resultados tambem indicaram que a fungao estrategica de compras esta 

positivamente correlacionada com as responsabilidades do fornecedor, a 

comunicagao, as mudangas no mercado e com o desempenho da empresa. 

Martins; Laugeni (2002) afirma que o valor total gasto nas compras de 

insumos para a produgao, seja do produto ou do servigo final, pode variar de 50 a 

80% do total das receitas brutas em alguns tipos de empresa. E facil perceber que 

mesmo pequenos ganhos decorrentes de melhor produtividade na fungao tern 

grande repercussao no Iuera. 

Para CHIAVENATO (1991), as empresas nao sao auto-suficientes. Elas 

dependem de terceiros. Para abastecer suas operag6es e atividades, as empresas 

requerem materias-primas, materiais, maquinas, equipamentos, servigos e uma 

extensa variedade de insumos que provem do ambiente externo. Todo processo 

produtivo precisa ser devidamente abastecido para poder funcionar 
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satisfatoriamente. Afirma ainda, que compras, e a porta de entrada da empresa para 

o ingresso dos materiais e insumos necessaries ao seu funcionamento cotidiano. 

Se a empresa pode ser visualizada como urn sistema aberto, o subsistema de 

compras e que garante os seus insumos de entradas, atuando como interface em 

relagao ao ambiente externo. Apesar de ser subsistema orientado para fora da 

empresa (voltados para os fornecedores externos ), o 6rgao de compras interage 

internamente com varios 6rgaos da empresa: a engenharia de produto, o controle da 

qualidade, o controle de estoques, a area financeira e outros setores. 

3.5 A FUNQAO DE COMPRAS 

Segundo Martins; LAUGENI (2002), o posicionamento atual da fungao de 

compras e bern diferente do modo tradicional como era tratada antigamente. Antes 

da Primeira Guerra Mundial, tinha papel essencialmente burocratico. Depois, ja na 

decada de 1970, devido principalmente a crise do petr61eo, a oferta de varias 

materias-primas comegou a diminuir enquanto seus pregos aumentavam 

vertiginosamente. Aquele cenario, saber o que, quanta, quando e como comprar 

passa a ser condigao de sobrevivencia, e, par isso, o departamento de compras 

ganha mais visibilidade dentro da organizagao. Para algumas empresas a fungao 

compras e vista como parte do processo de logfstica, ou seja, como parte integrante 

da cadeia de suprimentos. Por este fator, muitas empresas passaram a usar a 

denominagao gerenciamento da cadeia de suprimentos ou simplesmente 

gerenciamento de suprimentos. E urn conceito voltado para o processo, em vez da 

tradicional compra, voltada para as transag6es em si e nao para o todo. 

No sistema tradicional, o que havia era uma fungao de compras, isto e, uma 

negociagao baseada em prego, prazo e qualidade. A burocracia resultante seguia 

urn procedimento que datava do infcio do seculo, integrando apenas o uso mais 

recente de recursos da informatica. 

Segundo CHIAVENATO (1991), a area de compras tern par finalidade a 

aquisigao de materiais, componentes e servigos para suprir as necessidades da 

empresa e do seu sistema de produgao, nas quantidades certas e nas datas 

desejadas. Para atingir tal finalidade, o 6rgao de compras precisa desenvolver e 

manter fontes de suprimentos adequadas. Oaf Chega-se a conclusao que a fungao 
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principal do subsistema de compras e de apoio ao subsistema de prodw;ao da 

empresa. 

Para Martins; LAUGENI (2002), os inputs internos chegavam via PCP 

(planejamento e controle da produc;ao ), que os geravam por meio do MRP (materials 

requirement planning) tradicional, iniciando uma serie de cotac;oes, geralmente via 

telefone, em func;ao de um cadastro de fornecedores. Escolhia-se um deles em 

func;ao do criteria prec;o, prazo, qualidade. Emitia-se um pedido de compras que 

alimentava o MRP com as datas e quantidades previstas para entrega. 0 CQ 

(controle de qualidade) era alertado para preparar o roteiro de inspec;ao de 

recebimento. Contas a pagar, por sua vez, preparavam sua previsao de necessidade 

de fundos. A Tesouraria inclufa esta previsao no fluxo de caixa, o material ao chegar, 

se aprovado, era colocado no almoxarifado. Caso reprovado emitia-se uma nota 

fiscal de devoluc;ao e o processo reiniciava-se com o mesmo ou com outro 

fornecedor. Processo simples, mas fonte permanente de situac;oes irreconciliaveis 

na empresa. 

Compras e uma func;ao administrativa, pois nos diversos estagios de sua 

integrac;ao organizacional tomam-se decisoes quanta a quantidade, origem, 

credibilidade dos sistemas de fornecimento, tanto interno quanta externo; sempre 

voltada para os aspectos economicos e estruturais da organizac;ao. 

3.6 CUIDADOS COM COMPRAS 

0 processo de produc;ao inicia-se, conforme FRANCISCHINI e GURGEL 

(2002), com: 

a) Planejamento das vendas; 

b) Estabelecimento de uma polftica de estoque de produtos acabados; 

c) Listagem dos itens e quantidades de produtos a serem fabricados; 

d) Quantidades distribufdas ao Iongo de um cronograma de produc;ao. 

Um sistema de planejamento de produc;ao fixa as quantidades a comprar 

somente na etapa final da elaborac;ao do plano de produc;ao. As quantidades 

lfquidas a comprar serao apuradas pela desagregac;ao das fichas de produto e, em 

especial, pela listagem de materiais necessaries para compor cada unidade de 
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produto a ser produzido menos o estoque, se existir. FRANCISCHINI e GURGEL 

(2002) afirmam que e necessaria comparar as necessidades de materiais com a 

existencia de materias-primas nos estoques para apurar as necessidades lfquidas 

distribufdas ao Iongo do tempo, conforme o cronograma de produgao necessaria 

para atender ao planejamento de vendas. Entretanto, a execugao da compra sera a 

primeira etapa executiva do programa de produgao. 0 termino da programagao eo 

infcio das atividades de compra caracterizam-se, portanto, como uma area com 

muitas facilidades de conflitos, sempre agravados pelos pedidos colocados em 

carater de urgencia pelos clientes. 

As pressoes exercidas pelos setores de produgao e faturamento reforgam 

ainda mais a possibilidade de atritos na area de compras. 

Outro aspecto interessante do relacionamento, citado por FRANCISCHINI e 

GURGEL (2002), na area de compras, e a inversao curiosa de atitude que se 

processa entre o comprador e o vendedor ap6s a emissao de pedido: 

a) a disputa - a posigao inicial do vendedor e sempre solicitante e o 

comprador, nesta fase, podera usar seus recursos de pressao para forgar o 

vendedor a chegar as condigoes ideais para a empresa; 

b) a ansiedade- uma vez emitido o pedido, o comprador perde sua posigao 

de comando e passa a uma atitude de expectativa. Procurara, de agora em diante, 

adotar uma atitude de vigilancia, cuidando para que os fornecimentos sejam feitos e 

os prazos cumpridos. 

3. 7 PLANEJAMENTO DE COMPRAS 

Segundo DIAS (1993), o objetivo principal dos sistemas de calculo de 

necessidades e permitir o cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos 

clientes com uma mfnima formagao de estoques, planejando as compras e a 

produgao de itens componentes para que ocorram apenas nos momentos e nas 

quantidades necessarias, nem mais nem menos, nem antes nem depois. 0 princfpio 

basico do calculo das necessidades de materia-prima e uma tecnica de gestao que 

permite 0 calculo, viabilizado pelo uso do computador, das quantidades e dos 

momentos em que sao necessarios os recursos de manufatura (materiais, pessoas, 

equipamentos, entre outros), para que se cumpram os programas de entrega de 
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produtos, com o minima de estoque. Conhecidos todos os componentes de urn 

determinado produto (estrutura de produto), e os tempos de obtengao para cada urn 

deles, e possivel entao calcular os momentos e as quantidades que devem ser 

obtidas, de cada urn dos componentes, para que nao haja falta nem sobra de algum 

deles. 

Para Martins; Laugeni (2002), MRP ou planejamento das necessidades de 

materiais e uma tecnica que permite determinar as necessidades de compras dos 

materiais que serao utilizados na fabricagao de urn certo produto. 

A partir da lista de materiais, que e obtida a partir da estrutura analitica do 

produto, tambem conhecida por arvore do produto ou explosao do produto, em 

fungao de uma demanda dada, o computador calcula as necessidades de materiais 

que serao utilizados e verifica se ha estoques disponiveis para o atendimento. Se 

nao ha material em estoque na quantidade necessaria, ele emite uma solicitagao de 

compra para os itens que sao comprados ou uma ordem de fabricagao para itens 

que sao fabricados internamente. 

3.8 ESTRUTURA DE PRODUTO OU LISTA DE MATERIAlS 

A estrutura de produto ou arvore do produto, segundo CORREA, GIANESI e 

CAON (2001 ), e uma estrutura que descreve todas as relag6es "pai-filho" entre itens, 

que sao componentes de urn mesmo produto final. Sempre e necessaria estar 

indicada a quantidade do item "filho" por unidade do correspondente item "pai". 

Atraves da estrutura de produto, o MRP consegue saber as quantidades necessarias 

de todos os respectivos componentes para a obtengao de cada produto final. No 

jargao do MRP sao conhecidos como itens "pai" itens que tern componentes e cada 

urn de seus componentes e urn item "filho" do item "pai". Se urn item "filho" tern 

componente, ele e tambem urn item "pai" destes, que sao, por sua vez, seus itens 

"filhos". 

3.8.1 "Explosao" da Necessidade de Materiais 

Segundo DIAS (1993), as representag6es de estruturas de produtos auxiliam 

na resposta a duas das quest6es logisticas fundamentais que os sistemas de 
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administragao da produgao buscam responder: o que (pois as estruturas trazem 

univocamente quais componentes sao necessaries a produgao de determinado 

produto) e quanta (pais as informagoes de quantidade de itens "filho" por unidade de 

item "pai" produzido permitem saber quantos itens "filhos" sao necessaries para 

qualquer quantidade de item "pai" necessaria) produzir e comprar. 

Esse calculo e conhecido como "explosao" de necessidades brutas, 

significando a quantidade total de componentes que necessita estar disponfvel para 

a fabricagao das quantidades necessarias de produtos. 

Para CORREA, GIANESI e CAON (2001 ), no calculo de necessidade de 

materiais, sao conhecidos todos os componentes dos produtos e os tempos de 

obtengao de cada urn deles, com base na visao de futuro das necessidades de 

disponibilidade do produto em questao, calcula-se os mementos e as quantidades 

que devem ser obtidas, de cada urn dos componentes para que nao haja falta nem 

sabra de qualquer deles. 

Segundo DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001 ), a porgao do planejamento das 

necessidades de material (MRP) que interage com o programa mestre de produgao 

(PMP) e o arquivo da lista de materiais. Este programa tern infcio na previsao de 

vendas e pedidos colocados pelos clientes por produtos, que indica o numero de 

itens a serem produzidos durante perfodos especfficos de tempo. Urn arquivo de 

lista de materiais identifica os materiais utilizados para se fazer cada item e as 

quantidades corretas de cada urn. 0 arquivo de registro de estoques contem dados 

como o numero de unidades ja encomendadas. Estas tres fontes, o PMP, o arquivo 

de lista de materiais e o arquivo de registro de estoque "explodem" o PMP em urn 

plano de programagao de ordens detalhado para a sequencia inteira de produgao. 

0 centro de todo o sistema e o modulo das necessidades brutas, ou seja, o 

produto do programa mestre de produgao pelas listas de materiais. A estas 

necessidades brutas podem ser adicionados estoques de seguranga, porcentagem 

de refugo entre outros fatores. Uma vez determinadas necessidades brutas, elas sao 

consolidadas para todos os itens comuns que precisam de componente. 

Para DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001), o arquivo de lista de materiais 

contem a descrigao completa do produto, listando nao s6 os materiais partes e 

componentes, mas tambem as seqOencias nas quais o produto e criado. Este 

arquivo, BOM (Bill of Materials), e uma das tres principais entradas para o programa 

MRP as outras duas sao o PMP e o arquivo de registro de estoques. 0 arquivo BOM 
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e frequentemente chamado de estruturas do produto ou arquivo da arvore do 

produto, porque ele mostra como urn produto e formado. Ele contem a informagao 

necessaria para identificar cad a item e a quantidade utilizada por unidade do item. 

Na figura 1, os autores DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001) mostram urn 

exemplo ilustrando a arvore do produto para o produto A. 0 produto A consiste de 

duas unidades da pega B e tn3s unidades da pega C. A parte B consiste de uma 

unidade da pega D e quatro unidades da pega E. A pega C consiste de duas 

unidades da pega F, cinco unidades da pega G e quatro unidades da pega H. 

Para completar a quantidade de cada item necessaria nos niveis mais baixos, 

cada item necessitara ser "explodido" e somado. Urn procedimento mais eficiente e 

armazenar dados de pegas em uma explosao de nivel unico. Gada item e 

componente e listado mostrando somente seu item pai e o numero de unidades 

necessarias por unidade de seu item pai. Evitando duplicagao porque incluiu cada 

componente somente uma vez. 

FIGURA 14- Arvore de estrutura do produto 
Fonte: Davis; Aquilano; Chase (2001 ), p. 508. 

3.9 PARAMETROS FUNDAMENTAlS DO MRP: POL[TJCAS E TAMANHO DE 
LOTE, ESTOQUE DE SEGURAN9A E LEAD-TIMES1 

A parametrizagao de sistemas MRP, para CORREA, GIANESI e CAON 

(2001 ), e, ao mesmo tempo, uma das atividades rna is importantes e mais 

negligenciadas pelas organizag6es que o adotam. Parametrizagao e uma atividade 

1 A definigao de lead-time para este trabalho refere-se ao tempo que decorre a liberagao do pedido de 
compra, ate a chegada do material na fabrica. 
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que permite que possfveis restrig5es e caracterfsticas da realidade sejam informadas 

e, portanto, consideradas pelo sistema. A parametrizagao e a forma de adaptar o 

calculo do MRP as necessidades especfficas da organizagao. Como as 

necessidades e caracterfsticas da organizagao estao sempre mudando, e tambem 

necessaria revisar periodicamente a parametrizagao para que a realidade seja 

refletida o mais fielmente possfvel no sistema. Os principais parametros do MRP sao 

as polfticas e tamanho de lote, estoque de seguranga e os lead-times. 

Segundo CORREA, GIANESI e CAON (2001), a correta definigao das 

polfticas e tamanhos de lote, para compras, e fundamental para urn born 

desempenho do sistema MRP. Tamanhos de lotes superdimensionados acarretarao 

estoques medias maiores, com todas as desvantagens disto decorrentes: maiores 

riscos de obsolescencia, maiores custos com capital empatado, menor flexibilidade, 

maiores tempos de atravessamento e, por conseguinte, maiores tempos de 

atendimento ao cliente. 

Segundo DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001), as tecnicas de 

dimensionamento de lote usadas para o MRP assumem que necessidades de pegas 

estao satisfeitas no comego do perfodo. Custos de estocagem sao entao feitos 

somente para o estoque final do perfodo. Adicionar urn estoque de seguranga a 

quantidades requeridas nao e aconselhavel em urn sistema MRP que e baseado em 

demanda derivada. Urn dos principais argumentos contra o uso de estoque de 

seguranga e que o sistema MRP considera isto uma quantidade fixa, e os estoques 

de seguranga nunca sao usados realmente. 

Discordo, pois na empresa em que trabalho o estoque de seguranga e 

fundamento para o born atendimento do cliente. Acredito que depende muito de 

empresa para empresa. 

Segundo CORREA, GIANESI e CAON (2001 ), os estoques de seguranga 

objetivam fazer frente a incertezas em processo de transformagao. Estoques de 

seguranga sao parametros que, se necessarios, devem ser informados aos sistemas 

MRP para que os algoritmos de calculo destes calculem e sugiram ordens de 

compra e de produgao de forma a manter, pelo menos em termos de planejamento, 

os estoques dos itens nos nfveis definidos. As raz5es para o uso de estoques de 

seguranga podem ser incertezas quanta a fase de fornecimento do item analisado, 

quanta ao processo que o produz ou quanta a sua demanda. Essas incertezas 

normalmente demandarao estoques de seguranga, tanto para itens de materias-
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primas, semi-acabados e produtos acabados. Evidentemente parte-se do 

pressuposto que 0 item em questao nao deve faltar. 

Para CORREA, GIANESI e CAON (2001 ), a definigao de lead-time e o tempo 

que ocorre entre a liberagao de uma ordem (de compra ou de produgao) e o 

momenta a partir do qual o material referente a ordem esta pronto e disponivel para 

uso. E mais comum do que se imagina encontrar na pratica, erros primarios na 

definigao de lead-time de produgao. Urn dos erros frequentes e a consideragao do 

lead-time como exclusivamente os tempos de processamento e preparagao de 

maquina, desconsiderando OS tempos de fila. ISSO leva a urn evidente 

dimensionamento do lead-time e 0 resultado e que 0 sistema nao dara antecedemcia 

suficiente para que a ordem seja aberta e passe por todas atividades necessarias a 

ficar disponivel. 0 resultado sera a falta de materiais e a sistematica perda dos 

prazos orgados ao cliente. A recorrencia desses efeitos, entretanto, acaba levando a 

medidas preventivas como o aumento de estoque. 

Para DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001), a determinagao de tamanhos de 

lotes em urn sistema MRP e urn problema complicado e dificil. Os tamanhos de lote 

sao as quantidades de pegas que estao nos recebimentos de pedidos planejados e 

nas segoes de liberagao de pedidos planejados de uma programagao MRP. Para 

pegas de produgao propria, os tamanhos de lote sao as quantidades de produgao. 

Para pegas compradas, estas sao as quantidades pedidas para o fornecedor. Os 

tamanhos de lote geralmente se igualam as necessidades de pegas para urn ou 

mais periodos. 

3.9.1 lmportancia da Acuracia dos Dados de Estoque 

0 impacto da falta de acuracia dos dados de estoque, segundo CORREA, 

GIANESI e CAON (2001 ), e, em grande numero de casos, letal para sistemas MRP. 

lsso e claro pelo proprio funcionamento logico do modelo de calculo de 

necessidades. Dada uma situagao em que o registro logico do sistema considerar, 

por exemplo, que determinada quantidade de urn material encontra-se disponivel em 

estoque, sendo que, na verdade, fisicamente aquela quantidade nao existe, o 

sistema, confrontando com uma necessidade bruta, vai apenas sugerir ordens de 

compra ou produgao da quantidade faltante do item, ou seja, a menor. Na hora da 
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entrega do produto, ou da necessidade de disponibilizar o item para a produQao de 

algum de seus itens pai (e s6 nesse momenta), o planejador, sem qualquer tempo 

para remediar a situaQao, notara que a produQao ou a entrega e impossfvel. 

0 outro lado da moeda, facil de deduzir, e o sistema, por algum erro de 

apontamento ou entrada de dados cometidos, assumir que ha menos material 

disponfvel em estoque do que na realidade ha. 0 MRP sugerira produQao ou compra 

de quantidades desnecessarias, o que eleva o nfvel de estoque da empresa, 

minando, sem que se perceba, o desempenho em custos da organizaQao. 

Alem disso, a falta de acurckia dos dados de estoque tambem tern o efeito 

secundario (entretanto, nao menos perverso) de minar a propria confianQa que os 

usuarios tern no sistema, ja que este sugerira coisas impossfveis de se realizar, 

levando, na maioria dos casas, os usuarios a tamar decis6es erradas, pelas quais, 

na maioria dos casas, serao cobrados e muitas vezes penalizados. 

Segundo DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001 ), todo sistema de produQao 

deve ter concordancia dentro de alguma faixa especffica entre o que o registro diz 

estar no estoque e o que realmente esta no estoque. Existem muitas raz6es para 

que os registros e o estoque possam nao concordar. Ter uma area de estocagem 

aberta permite que itens sejam removidos tanto por objetivos legftimos como por 

objetivos desautorizados. A retirada legftima pode ter sido feita as pressas, e 

simplesmente nao registrada. As vezes, peQas sao perdidas, aparecendo meses 

depois. Normalmente as peQas sao armazenadas em muitos locais, mas os registros 

podem ser perdidos ou a localizaQao registrada incorretamente. Outras vezes, os 

pedidos de reabastecimento do estoque sao registrados como recebidos, quando 

retirado do estoque, mas o pedido do cliente e cancelado e as peQas sao 

recolocadas no estoque sem o cancelamento do registro. Para manter o sistema de 

produQao fluindo suavemente sem falta de peQas e eficientemente sem balanQOS 

excessivos, e importante que os registros de estoques sejam precisos. 

Para CORREA, GIANESI e CAON (2001 ), em bora ao leigo parega simples 

garantir que os dados de estoques estejam sempre corretos no sistema, nao e isso 

que e constatado em grandes numeros de casas praticos. A informalidade, a falta de 

treinamento, a desatengao, a falta de rotinas adequadas de consistencia 16gica de 

entrada de dados sao apenas alguns dos inumeros motivos que se encontram nas 

empresas para o baixo nfvel de confiabilidade nos saldos de estoque do sistema 
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MRP. Nao e incomum encontrar, mesmo em empresas de porte, percentuais como 

60% dos dados de estoque incorretos, ou seja, registros 16gicos de quantidades que 

nao coincidem com as quantidades ffsicas. 0 resultado e sempre a ocorrencia de 

nfveis altos de estoque decorrente de urn controle frouxo. 

Urn controle rfgido para as entradas e safdas das materias-primas seria 

fundamental para o setor de compras, para ter certeza nas quantidades a serem 

compradas. Garantindo a quantidade exata para a necessidade da produgao. 

3.10 PEDIDO DE COMPRAS 

0 pedido de compra, segundo DIAS (1993), e urn contrato formal entre a 

empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condigoes e 

caracterfsticas da compra estabelecidas, razao pela qual o fornecedor deve estar 

ciente de todas as clausulas e pre-requisitos constantes do impressa, dos 

procedimentos que regem o recebimento das pegas ou produtos, dos controles e 

das exigencias de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado 

em vigor. As alterac;oes das condigoes iniciais tambem devem ser objeto de 

discussoes e entendimentos, para que nao surjam duvidas e venha a empresa a ser 

prejudicada com uma contestac;ao pelos fornecedores envolvidos. 

Para FRANCISCHINI e GURGEL (2002), o pedido de compras e, sem duvida, 

urn documento importante que permite uma amarrac;ao geral dos servigos de 

compras com suas diversas vias. Estas vias da ordem de compra deverao ser 

minuciosamente estudadas, com finalidade de cumprir as normas especificadas pela 

empresa. 

DIAS (1993) afirma ainda que o pedido de compra tern forc;a de contrato e sua 

aceitac;ao pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condigoes estipuladas, 

tais como: quantidade, qualidade, freqOencia de entregas, prazos, prec;os e local de 

entrega. Deve-se alertar o fornecedor para a propriedade dos desenhos e marcas 

exclusivas da compradora e para as implicac;oes legais daf decorrentes. Cuidados 

especiais devem ser tornados na negociagao que envolva a encomenda e a compra 

de uma ferramenta especffica, evitando-se que a mesma nao venha a ser fornecida 

a terceiros, se for o caso. Os pedidos de compra devem sempre ser enviados ao 
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fornecedor por intermedio de urn protocolo para o qual se farao registros e controles. 

Dias (1993) sugere o modelo representado na figura 15. 

N° PC Recebimento Retorno N° PC Recebimento Retorno N° PC Recebimento Retorno 

Secreta ria Canhoto Secreta ria canhoto Secreta ria Canhoto 

FIGURA 15- Modelo de protocolo para remessa de pedidos de compra a 
fornecedores. 
Fonte: DIAS, 1993, p. 275. 

Sao normais atrasos na entrega dos fornecedores. Porem esta situa<;ao deve, 

na medida do possfvel, ser evitada. 0 comprador devera manter urn 

acompanhamento constante desses prazos, comunicando ao fornecedor quando os 

atrasos passam a ser significative. 

DIAS (1993) sugere o modelo de pedido de compra representado na figura 

16. 

PEDIDO DE COMPRA 

NO FL. 

Fornecedor: COD. FORNECEDOR 

Endere<;o: 

Pela presente autorizo-lhe o fornecimento abaixo descrito observadas as condi<;oes constantes no verso. 

T Quantidade Unid. C6digo c Descri<;ao 

ET ES 

Importa o total deste PC em $ 

embalagem 

Frete 

transportadora 

Data de veto 

das parcelas 

Valor das 

parcelas 

Data de entrega NP Cod. fiscal 

FIGURA 16- Modelo de pedido de compra 
Fonte: DIAS, 1993, p.276. 

Pre<;o unitario $ IPI% 

EM 

Prazo de entrega Dias 
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3.1 0.1 Prazos de Entrega 

0 comprador experiente conhece as consequencias desastrosas do nao

cumprimento dos prazos de entrega por parte dos fornecedores. 

Considerando a inversao da posigao comercial, que se manifesta ap6s a 

entrega do pedido ao fornecedor, torna-se necessaria criar urn instrumento de 

pressao para aumentar as garantias da empresa quanta aos cumprimentos dos 

prazos de entrega pelos fornecedores. 

Procura-se entao organizar urn servigo de follow-up, para acompanhar o 

andamento dos fornecimentos e aumentar a pressao com bastante antecipagao, 

tornando a reclamagao "velha" em razao da real necessidade do material pela 

empresa. 0 reforge de uma reclamagao "velha" e muito mais eficaz (MARTINS, 

2002). 

0 comprador devera estar preparado para criar rapidamente solug6es 

emergenciais nos casas de fornecimento atrasado. Tais solug6es, em geral, sao 

onerosas, mas compensadoras, pais evitarao prejufzos muitos maiores como a 

paralisagao da produgao, os atrasos no atendimento de urn cliente, entre outros. 

Segundo DIAS (1993), prever as necessidades de uma empresa consiste em 

calcular o que vira a ser necessaria durante determinado perfodo, para assegurar o 

funcionamento da linha de produgao e de toda empresa. Mesmo nao sendo de 

responsabilidade da segao de compras a definigao dos prazos necessaries para que 

os materiais estejam na fabrica, e de sua competencia o esforgo maximo para 

conseguir os materiais necessaries para a produgao. Nos casas em que se verifica 

uma impossibilidade no cumprimento dos prazos, seja por atraso da entrega seja par 

nao conseguir fornecedor que possa atender, devera informar imediatamente o setor 

de produgao, para que sejam tomadas medidas corretivas. 

3.1 0.2 Acompanhamento do Pedido (Follow-Up) 

0 6rgao de compras ap6s fazer o pedido de compra, para CHIAVENATO 

(1991 ), precisa se assegurar de que a entrega do material sera feita dentro dos 

prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociadas. Atraves de 
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constantes contatos pessoais ou telefOnicos com o fornecedor, o comprador fara o 

acompanhamento do pedido (follow-up) para saber como esta sendo providenciada 

a produgao do material requisitado. 0 acompanhamento representa uma constante 

monitoragao do pedido e uma cobranga permanente de resultados. Quando o 

volume de pedidos de compra e muito grande, algumas empresas realizam o 

acompanhamento em datas e prazos previamente agendados. CHIAVENATO 

(1991), afirma que o follow-up permite localizar antecipadamente problemas e evitar 

surpresas desagradaveis, pois atraves dele o 6rgao de compras pode urgenciar o 

pedido, cobrar a entrega nos prazos estabelecidos ou tentar complementar o atraso 

com outros fornecedores. 

DIAS (1993) afirma que dentro de uma empresa, para que haja born 

funcionamento do acompanhamento de compras, deve-se manter um arquivo onde 

o mesmo deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo 

de compra, as variag6es de prego, as modificag6es das quantidades solicitadas, a 

indicagao de uma nova condigao de pagamento e as entradas de mercadorias 

correspondentes ao pedido colocado. Qualquer falha nesses registros ou 

insuficiencia de dados pode acarretar um mau desempenho das atividades de 

compras. Este arquivo deve ser mantido atualizado devidamente a fim de ser 

consultado a qualquer momenta. 

3. 11 PREVJSJi.O DE ESTOQUES 

A previsao de estoques, para DIAS (1995), normalmente e fundamentada nos 

informes fornecidos pela area de vendas onde sao elaborados os valores de 

demandas de mercado e providenciados os niveis de estoque. Muitas vezes, porem, 

o setor de logistica, em especifico a administragao de estoques, necessita prover os 

fornecedores dos volumes precisos para atender a uma demanda que ainda nao foi 

definida ou acertada pela area de vendas, mas que o sistema de suprimentos 

necessita processar. Entao, cabera ao administrador de estoque prever a demanda 

e informar aos fornecedores de materiais para que o processo produtivo nao sofra 

descontinuidade e, assim, possa a atender os clientes. A previsao das quantidades 

que o mercado ira necessitar e uma tarefa importantissima no planejamento 
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empresarial e, em fungao disso, deve-se alocar metodos e esforgos adequados em 

seu diagn6stico. 

Para BALLOU (1993), estoques existem por ser impossfvel conhecer a 

demanda futura dos consumidores. Eles sao eficientes para garantir a 

disponibilidade das mercadorias no momento que sao requisitadas. 0 departamento 

de logfstica da empresa deve ser coerente, pois sao grandes os beneffcios de 

manter estoques. 0 (mico problema e o custo de se manter esse estoque. 0 ideal e 

investir cada vez menos nos estoques, ao mesmo tempo em que deve haver 

eficiencia na produgao para atender as necessidades dos clientes. A maioria das 

empresas nao esta mais enfatizando o quanto estocar, mas sim, quando estocar. 

A previsao deve levar sempre em consideragao os fatores que mais afetam o 

ambiente e que tendem a mobilizar os clientes. lnformagoes basicas e confiaveis de 

toda a dinamica de mercado deverao ser utilizadas para decidir quais as 

quantidades e prazos a serem estabelecidos. 

3.11.1 Fungao do Controle de Estoque 

Para DIAS (1993), a fungao da administragao de estoques e justamente 

maximizar este efeito lubrificante no feedback de vendas nao-realizadas e o ajuste 

do planejamento da produgao. Simultaneamente, a administragao de estoques deve 

minimizar o capital total investido em estoques, pois ele e caro e aumenta 

continuamente, uma vez que o custo financeiro aumenta. Sem estoque e impossfvel 

uma empresa trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre varios estagios 

da produgao ate a venda final do produto. Quanto maior o investimento nos varios 

tipos de estoque, tanto maior e a capacidade e a responsabilidade de cada 

departamento na empresa. Para a gerencia financeira, a minimizagao dos estoques 

e uma das metas prioritarias. 

Para CORREA, GIANESI e CAON (2001 ), estoques sao acumulos de 

recursos materiais entre fases especfficas de processes de transformagao. Esses 

acumulos de materiais tern uma propriedade fundamental: sao uma arma no sentido 

de que podem ser usados para "o bern e para o mal": esses acumulos, ou estoques 

proporcionam independencia as fases dos processes de transformagao entre as 

quais se encontram. Quanto maiores os estoques entre duas fases de urn processo 
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de transformagao, mais independentes entre si essas fases sao, no sentido de que 

interrupg6es de uma acarretam interrupgao na outra. 

Segundo DJAS (1993), quando as metas dos diferentes departamentos sao 

conflitantes, o departamento que tern maior agressividade e, geralmente, o mais 

ouvido. 0 sistema de administragao de estoques deve remover estes conflitos entre 

os departamentos, providenciando a necessidade real de suprimentos da empresa. 

A administragao de estoques exige que todas as atividades envolvidas com controle 

de estoques, qualquer que seja a forma, sejam integradas e controladas num 

sistema em quantidades e valores. A administragao de estoques nao se preocupa 

somente com o fluxo diario entre vendas e compras, mas com a relagao J6gica ente 

cada integrante do fluxo. 

3.11.2 Polftica de Estoque 

Para haver uma polftica que resulte num minimo de estoque e que nao resulte 

em faltas e conseqOentes perdas e neg6cios, procura-se estabelecer um ponto de 

equilibria, sempre correndo riscos de cair em urn ou outro extremo. 0 

estabelecimento de parcerias com os fornecedores ajuda muito, pela introdugao da 

pratica de se realizar entregas mais freqOentes de lotes menores, num procedimento 

denominado de just-in-time. A essencia dessa pratica e considerar o fornecedor um 

aliado e nao um inimigo (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Segundo POZO (2002), a fungao de planejar e controlar estoques sao fatores 

primordiais numa boa administragao do processo produtivo. Cabe a esse setor o 

controle das disponibilidades e das necessidades totais do processo produtivo, 

envolvendo nao s6 os almoxarifados de materias-primas e auxiliares, como tambem 

os intermediaries e os de produtos acabados. 

Segundo DIAS (1993), a administragao central da empresa devera determinar 

ao Departamento de Controle de Estoques o programa de objetivos a serem 

atingidos estabelecendo certos padr6es que sirvam de guia aos programadores e 

controladores e tambem de criterios para medir a performance do Departamento. As 

definig6es das polfticas sao muito importantes ao born funcionamento da 

administragao de estoques. Existe um grau de atendimento que indica em 

percentual o quanta da parcela da previsao de consumo ou das vendas (materia-
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prima e produto acabado) devera ser fornecido pelo almoxarifado. Para a 

administragao de estoques e interessante aumentar o giro do capital e, em 

consequencia, diminuir o ativo, supondo-se que as vendas permanegam constantes. 

Diminuindo o capital investido em estoques, diminui o ativo; aumentando o giro de 

capital, aumenta entao o retorno do capital. 

3.11.3 Classificagao ABC dos Estoques 

Para DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001), todos os sistemas de estoque sao 

afetados por dois problemas: manter controle adequado sabre cada item do estoque 

e garantir que sejam mantidos registros precisos do estoque disponfvel. Um sistema 

de estoque que oferece uma tecnica de controle e ciclo de contagem de estoque que 

pode melhorar a precisao dos registros. Manter o estoque atraves de contagem, 

fazendo pedidos, recebendo materiais e assim por diante, custa tempo de pessoal e 

dinheiro. 0 movimento 16gico e tentar usar os recursos disponfveis para controlar o 

estoque da melhor maneira possfvel, ou seja, focalizar nos itens mais importantes do 

estoque. 

Para TUBINO (2000), a classificagao ABC, ou curva de PARETO, e um 

metoda de diferenciagao dos estoques segundo sua maior ou menor abrangencia 

em relagao a determinado fator, consistindo em separar os itens por classe de 

acordo com sua importancia relativa. 0 importante para administragao dos estoques 

e que, na maioria das empresas, ao se ordenar os itens segundo a sua demanda 

valorizada, nota-se que uma pequena quantidade de itens, chamada de classe A, 

representa uma grande parcela dos recursos investidos, enquanto, por outro lado, a 

grande maioria dos itens, chamada de classe C, tern pouca representatividade 

nestes recursos. Entre as classes A e C situam-se itens com importancias e 

quantidades medias, chamadas de classe B. 

DIAS (1993) afirma que, ap6s os itens terem sido ordenados pela importancia 

relativa, as classes da curva ABC pod em ser definidas das seguintes maneiras: 

a) classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com 

uma atengao especial pela administragao; 

b) classe B: Grupo de itens em situagao intermediaria entre as classes A e C; 
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c) classe C: Grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenc;ao 

por parte da administrac;ao. 

Segundo DIAS (1993), a definigao das classes A, B e C obedece apenas a 

criterios de born sensa e conveniencia dos controles a serem estabelecidos. Em 

geral sao colocados, no maximo, 20% dos itens na classe A, 30% na classe B e os 

50% restante na classe C. Essas porcentagens poderao variar de caso para caso, 

de acordo com as diferentes necessidades de tratamentos administrativos a serem 

aplicados. 

MARTINS (2002) faz um alerta sabre a classificac;ao ABC: uma analise 

exclusiva da relac;ao pode levar a distorc;6es perigosas para a empresa, pais ela nao 

considera a importancia do item em relac;ao a operac;ao do sistema como um todo. 

ltens de manutenc;ao de baixo prec;o unitario e comprado em pequenas quantidades 

podem afetar o funcionamento do sistema produtivo e a seguranc;a da fabrica. Um 

simples parafuso, de baixo custo e consumo, e, geralmente, um item da classe C. 

No entanto, a sua falta pode interromper a operac;ao de um equipamento ou 

instalac;ao essencial a produgao dos bens e servic;os. 

DAVIS, AQUILANO e CHASE (2001) afirmam ainda que o objetivo da 

classificac;ao de itens em grupos e estabelecer o grau apropriado de controle de 

cada item. Os itens classe A podem ser mais nitidamente controlados com pedidos 

semanais, os itens B podem ser pedidos quinzenalmente, e os itens C podem ser 

pedidos mensalmente. Os itens C podem ser pedidos a cada dais ou tres meses ou 

mesmo ser permitido acabar antes de ser feito um novo pedido, desde que a 

penalidade por falta nao seja grave. Um item pode ser crftico para um sistema se 

sua ausencia cria uma perda consideravel. lndependentemente da classificac;ao do 

item, estoques suficientemente grandes deveriam ser mantidos disponfveis para 

evitar a falta. Uma maneira de garantir um controle mais proximo e atribuir este item 

como um item A ou B, forc;ando-o numa categoria, mesmo que seu volume 

associado de dinheiro nao garanta tal inclusao. 
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4 ANALISES ESTRA TEGICAS E NECESSIDADES DA MODERNA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

Nos ultimos tempos houve uma grande intensificagao da competigao nos 

mercados. Neste mundo competitive, a sobrevivencia das organizagoes torna-se 

condigao primaria. Sobreviver neste ambiente impoe a necessidade de as empresas 

estarem cada vez mais comprometidas com a busca de maior competitividades. Em 

diversos setores onde antes a concorrencia era tida como inexistente ou irrelevante 

hoje faz que setores sejam cada vez mais rotativos, com a constante entrada e safda 

de concorrentes. Acredita-se que antes os mercados eram, em geral, protegidos e 

prevaleciam as posigoes de dominagao. Com intervengoes constantes do governo e 

os ostensivos carteis minimizavam a competigao. 

Este novo ambiente empresarial tern impacto diverso nos diferentes tipos de 

empresas, exigindo posigoes estrategicas que auxiliem na busca de como entrar ou 

continuar atuando no mercado. As mudangas sociais e a globalizagao vivenciada 

pela atual organizagao do mundo em mega mercados aceleram as mudangas 

tecnol6gicas e promovem a vulnerabilidade das empresas. Estes acontecimentos 

despertam nas organizagoes a necessidades de buscar estrategias alternativas. 

Hoje a ausencia de competigao e associada a economias em 

desenvolvimento. Em relagao a isso PORTER (1999) diz que, alem disso, na luta 

pela fatia do mercado, a competigao nao se manifesta apenas na figura de outros 

participantes. Ao contrario, a competigao num determinado setor se encontra 

arraigada na sua economia subjacente e algumas forgas competitivas vao bern alem 

dos combatentes nele estabelecidos. Os clientes, os fornecedores, os entrantes em 

potencial e os produtos substitutes, todos sao concorrentes mais ou menos 

ostensivos ou ativos, depende do setor. 

De acordo com o setor de atuagao ha maior ou menor necessidade de 

aplicagao de estrategias competitivas, fatores como rentabilidade do setor qualificam 

se havera grande, media ou alta competitividade e assim estabelecido comega o 

alinhamento estrategico que possibilitara uma conformagao da competigao em cada 

setor. A entrada de novos concorrentes no mercado estabelece a necessidade de 

alteragoes nas medidas competitivas, uma vez que novos entrantes trazem consigo 
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novas capacidades e ainda o desejo de ganhar mercado, e para isso aplicar 

diversas formas de forga competitiva. 

PORTER (1999) ainda diz que as expectativas do rival em potencial a 

respeito da reagao dos concorrentes existentes tambem influenciarao a decisao 

sobre a entrada no setor. A empresa provavelmente pensara duas vezes se os 

concorrentes estabelecidos ja tiverem expulsado novos entrantes anteriores. 

Outro fator limitante e a curva de experi€mcia como barreira de entrada. 

Possivelmente que urn novo entrante tera maiores dificuldades de se estabelecer em 

urn mercado em que urn concorrente esteja a anos trabalhando. As dificuldades 

estabelecidas pela obtengao de limites de produgao e demanda de mercado, e a 

redugao de custos que normalmente demora a acontecer. Obviamente que urn novo 

concorrente minimiza essa curva de experi€mcia quando entra no mercado com uma 

empresa mais eficiente e moderna, pois estara disposta a estabelecer concorr€mcia 

direta a empresa experiente e por estar iniciando possibilitara aos clientes vantagens 

que se perdurarem podem desestruturar o concorrente. 

4.1 FATORES LIMITANTES 

A existencia de fornecedores e compradores importantes: 

A existencia de fornecedores e compradores importantes ajuda e muito nas 

relagoes estrategicas competitivas do mercado. Os fornecedores sao capazes de 

exercer o poder de negociagao sobre os participantes de urn setor atraves da 

elevagao dos pregos ou da redugao da qualidade dos bens e servigos. Assim, os 

fornecedores poderosos dispoem de condigoes para espremer a rentabilidade de urn 

setor que nao consiga compensar os aumentos de custo nos pr6prios pregos 

(PORTER, 1999). 

A agao estrategica diante de compradores e fornecedores poderosos e 

crucial, uma vez que a empresa deve estabelecer relagoes com grupos de 

compradores e fornecedores que possibilite urn pequeno poder de afetagao 

negativa. E comum, portanto que empresas tenham condigoes de escolher a quem 

vender, ou seja, selecionar o comprador. Sempre havera dentro de urn setor 

diferentes tipos de compradores, os que sao menos e mais sensfveis a alteragao de 

pregos. 
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PORTER (1999) esclarece que em regra, a empresa tem condig6es de 

vender a compradores poderosos e, ainda assim, obter rentabilidade acima da 

media apenas se os produtos forem de baixo custo no setor ou se apresentarem 

caracterfsticas incomuns, se nao (micas. 

• Produtos substitutivos: 

A nao ser que aja uma diferenga na qualidade dos produtos ou que atraves de 

marketing a empresa consiga estabelecer uma diferenciagao do produto ocorrera 

uma limitagao do potencial do setor. Uma vez que produtos substitutivos possibilitam 

a definigao de um teto aos pregos do mercado o que minimiza a dominagao das 

empresas competidoras e fica estabelecida uma justa relagao entre os concorrentes. 

Os cuidados necessarios sao com produtos que possibilitam uma taxa de 

crescimento ou aqueles que possibilitam a alteragao na sua opgao excludente de 

prego-desempenho. E necessaria que se aplique estrategias que afetem essas duas 

diversidades e possam assim criar caracterlsticas (micas do produto. Estrategias 

podem ser como um aumento na produgao o que reduzia os custo e o valor do 

produto que com caracterfsticas evidenciadas pelo marketing venderiam maiores 

quantidades e estabeleceriam poder de mercado. E interessante que encontre os 

pontos fracas e fortes da empresa rival, para que seja possfvel um limite de 

crescimento da mesma e torne pontos onde estrategias serao aplicadas com 

resultados positivos certeiros. 

PORTER (1999) diz a respeito da estrategia o seguinte, a estrategia e vista 

como a construgao de defesas contra as forgas competitivas ou como a descoberta 

de posig6es no setor onde as forgas sao mais fracas. 0 conhecimento das 

capacidades da empresa e das causas das forgas competitivas realgara as areas em 

que deve enfrentar ou evitar a competigao. 

Os substitutos nao somente limitam Iueras em tempos normais; eles tambem 

reduzem a prosperidade que um setor pode alcangar nos bans tempos. Os 

substitutos freqOentemente entram rapidamente em agao se algum desenvolvimento 

for feito, aumentam a competigao em seus setores e provocam redugao de custos ou 

melhoria de desempenho (PORTER, 1999). 

Para qualquer empresa de qualquer setor, a chave esta em nao se ater a uma 

ideia fixa e (mica do que seja sua fonte de vantagem. Os melhores concorrentes, 

aqueles mais bem-sucedidos, sabem como estar sempre em movimento e se manter 

a frente. Hoje, o tempo e uma vantagem-chave. As formas como as empresas 
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lfderes de mercado gerenciam o tempo - na produc;ao, no desenvolvimento e no 

lanc;amento de novas produtos, em vendas e em distribuic;ao - representam as mais 

poderosas novas fontes de vantagem competitiva {STALK, 1988). 

A estrategia competitiva bern empregada a cadeia de suprimentos possibilita 

que empresas consigam reduzir custos e estabelecerem metas mais precisas para 

cada estagio da cadeia. A estrategia faz com que metas sejam estabelecidas e 

articulac;oes sejam feitas a fim de cumprir o que foi programado. A cadeia de 

suprimentos permite que se efetuem alteragoes ao Iongo de toda ela e com isso 

torna-se viavel que desde a compra de materia-prima, produc;ao, armazenagem, 

distribuigao e venda sejam sincronizadas em pr6 de urn mesmo objetivo. 

Logo e interessante que as empresas saibam como esta o mercado em que 

estao atuando, quais sao os concorrentes, como estao estabelecidas as influencias 

de mercado e quais sao as vantagens e desvantagens de cada empresa 

competidora do setor. Modificac;oes no Marketing fazem com que novas clientes 

sejam atingidos e uma maior demanda surja. Alterac;oes na qualidade fazem com 

que os novas clientes tornem-se clientes exclusives. Agilidade no processo de 

fabricagao permite que o produto seja mais atuante no mercado, com disponibilidade 

de estoque e de facil localizac;ao o que permite urn maior numero de compradores. 

Estrategias podem ser aplicadas em todos os estagios da produgao do 

produto e com isso e possfvel que alteragoes especificas sejam feitas e o produto 

torne-se mais atuante no mercado competitive. As condigoes necessarias para que a 

empresa consiga ser uma concorrente de peso esta nas relagoes de eficiencia e 

eficacia. PORTER (1999) diz que tanto a eficacia operacional como a estrategia sao 

essenciais para o desempenho superior, que, afinal, e o objetivo primordial de todas 

as empresas. Mais uma e outra atuam de formas muito diferentes. Uma empresa s6 

e capaz de superar em desempenho os concorrentes se conseguir estabelecer uma 

diferenga preservavel. Ela precisa proporcionar maior valor aos clientes ou gerar 

valor comparavel a urn custo mais baixo, ou ambos. Oaf decorre a aritmetica da 

rentabilidade superior: o fornecimento de maior valor permite a empresa cobrar 

pregos unitarios medias mais elevados; a maior eficiencia resulta em custos unitarios 

medias mais baixos. 

E evidente, portanto, que uma boa estrategia competitiva permite urn 

concorrente mais ativo no mercado o que torna a atuac;ao das empresas em urn 

mesmo setor mais ou menos importante. A concorrencia e estabelecida por mais ou 
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menos influencia diante ao cliente. Empresas que agradam as exigencias do 

comprador conseguem se tornar mais atuantes, enquanto concorrentes que nao 

conseguem uma ligagao direta com as exigencias do seu publico alva nao 

conseguirao destaque e provavelmente terao dificuldades para se manter na 

concorrencia. 

Com isso, torna-se clara a necessidade de aplicagoes estrategicas ao Iongo 

de toda a cadeia de suprimentos a fim de maximizar os Iueras e permitir uma 

estabilidade no mercado. 
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CONCLUSAO 

0 sistema de produgao, distribuigao e vendas das empresas modificam a 

cada curta perfodo de tempo. Tentando estabelecer ligag6es cada vez mais estreitas 

entre o cliente e ela. E aperfeigoando a seus processos para que a satisfagao do seu 

publico seja total e sua permanencia no mercado competitivo acontega. 

Clientes mais exigentes, mercado competitivo cada vez mais rotativo e o 

surgimento de novas tecnologias todo o tempo faz com que estrategias competitivas, 

taticas e operacionais sejam cruciais para o equilibria de uma empresa em urn setor 

do mercado. 

Diante do enfoque da fungao da cadeia de suprimentos nos aspectos 

comerciais como negociagao do prego de transferencia do produto e a enfase na 

eficiencia dos recursos empregados para a realizagao das transag6es comerciais 

criou-se a necessidade de cada vez mais aperfeigoar os estagios das cadeias de 

suprimentos a fim de que gradualmente as metas sejam obtidas e uma estabilizagao 

comercial seja possfvel. 

A revisao bibliografica que deu suporte a esse trabalho apresentou varias 

abordagens e enfoques para a evolugao das responsabilidades da fungao da cadeia 

de suprimentos, o que permeou uma visao ampla das possibilidades nesse campo e 

da sua importancia estrategica para as organizag6es. A integragao do processo de 

suprimento e analises estrategicas gera a transformagao de suas atividades basicas 

ate ganhar novas responsabilidades marcando o inicio de uma fungao estrategica da 

cadeia de suprimentos. 

Outra caracterfstica importante identificada no estudo das empresas e a 

gestao do relacionamento de parcerias com os fornecedores, de forma tal que tern 

permitido estabelecer cadeias de suprimentos mais estavel e capazes de agregar 

valor ao produto final. Todas essas mudangas tern evoluindo acompanhadas de 

uma re-configuragao da cadeia de suprimentos na qual se delega responsabilidades 

a seus fornecedores de primeira camada e trata-se de reduzir o numero de 

fornecedores para conseguir estreitar os lagos de relacionamentos. 

Por outro lado observou-se o processo estrategico da fungao compras, por 

isso a importancia que as estrategias de suprimentos estejam alinhadas com a 

estrategia da empresa para poder satisfazer as necessidades desta em termos de 
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prazos, qualidade e servigos, e ao mesmo tempo transmitir esta estrategia e suas 

necessidades para os fornecedores. Dado que a exigencia do cliente e cada vez 

maior, este aspecto estrategico e fundamental para o estabelecimento de lagos de 

parcerias duradouras, da mesma forma acontece com a integragao do processo 

interno da empresa como tambem como processo dos fornecedores externos. 

Finalmente pode-se concluir que no novo entorno das mudangas deste 

seculo, verificou-se uma ampla evolugao no desenvolvimento das atividades da 

fungao compras/suprimentos embora se observou que nao existe um modelo unico 

para a gestao de suprimentos que seja valido para todas as empresas porque cada 

empresa dita sua estrategia de acordo com o desenvolvimento de suas atividades e 

com o tipo de bern produzido. Diante desta evolugao a cadeia de suprimento ajuda 

de forma direta a empresa a constituir um sistema mais dinamico e eficiente, visando 

a satisfagao do cliente e uma redugao nos custos. 
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