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RESUMO 

 

 
Na era da revolução tecnológica e com a crescente competitividade, as 

Cadeias de Suprimentos Globais demandam maior nível de interconexão. A Cadeia 
de Suprimentos Digital (CSD) trata da forma como os processos das Cadeias de 
Suprimentos são gerenciados com o uso das novas tecnologias. Produtos e máquinas 
tornam-se inteligentes e interconectados concebendo e analisando, de forma 
automatizada, quantidades massivas de informações em tempo real. As tecnologias 
oferecem expectativas de uma melhora significativa na interconectividade das 
cadeias. O objetivo deste trabalho é o de apontar características e práticas de 
integração e conectividade nas Cadeias de Suprimentos Digitais. Para o 
desenvolvimento da pesquisa é realizada a revisão de literatura afim de aprofundar os 
conhecimentos teóricos sobre o tema e definir um corpo de conhecimento. Como 
resultados a revisão de literatura são apresentadas definições, tecnologias, 
características e práticas de interconectividade em CSD.  Considerando os resultados 
de literatura realizou-se entrevistas, no formato semiestruturada, com empresas de 
renome em operação logística no Brasil. Posteriormente, estas informações foram 
validadas e analisadas, revelando aplicações das novas ferramentas tecnológicas no 
cenário nacional, ainda inexplorado. Os operadores logísticos do Brasil estão 
desenvolvendo colaborações em suas Cadeias de Suprimentos para implementar e 
dimensionar soluções digitais que, apesar dos investimento limitados, apontam 
impacto direto nas operação da Cadeia de suprimento, incluindo melhorias na 
visibilidade, agilidade e capacidade de resposta em tempo real. 
 
 

Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos Digital (CSD). Cadeia de Suprimentos 
Inteligentes. Conectividade. Integração Digital. Interconectividade.  

 



 

ABSTRACT 
 

In the era of the technological revolution and with the increasing competitiveness, 
global supply chains require a higher level of interconnection. A Digital Supply Chain 
(DSC) deals with the way Supply Chain processes are managed using new 
technologies. Products and machines get more intelligent and interconnected, 
conceived and analyzed, in an automated way, massively recorded in real time. The 
technologies offer expectations of significant improvement in chain interconnectivity. 
The objective of this work is to point out integration and connectivity factors in digital 
supply chains. For the development of the research, a literature review is carried out 
in order to deepen the theoretical knowledge on the subject and define a body of 
knowledge. As a result of the literature review there are shown definitions, 
technologies, resources and practices of interconnectivity in CSD. Considering the 
literature results, interviews were conducted, in a semi-structured format, with 
renowned Third Party Logistics in Brazil. Subsequently, this information was validated 
and analyzed, concluding the current national scenario of logistics and SC, despite the 
rise, without economic investments. 

 

Keywords: Digital Supply Chain (DSC). Smart Supply Chain. Connectivity. Digital 
Integration. Interconnectivity.    
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1 INTRODUÇÃO  
 

Para alcançar seus objetivos e se manterem competitivas, as organizações 

devem assegurar uma gestão eficaz da Cadeia de Suprimento (CS), o que implica em 

controlar e gerenciar processos que se estendem além de seus limites 

(CHRISTOPHER, 2016; MAESTRINI et al., 2017). O mercado tornou-se global, assim 

lidar com operações globais tornou-se parte integrante da estratégia das organizações 

(GUNASEKARAN et al., 2015). Alcançar melhor desempenho depende cada vez mais 

do relacionamento com os parceiros externos, portanto, ampliar a visão e a gestão em 

toda Cadeia de Suprimentos é uma necessidade (FAWCETT et al., 2011). 

A tecnologia exerce um papel fundamental para a Gestão das Cadeias de 

Suprimentos (GCS), pois viabiliza coletar, analisar e disseminar as informações 

necessárias para sincronizar a tomada de decisões entre atividades de valor agregado 

(ABDEL-BASSET; MANOGARAN; MOHAMED, 2018). Quando os diversos parceiros 

da CS e suas atividades estão conectados, melhores tomadas de decisão e níveis 

mais altos de coordenação e colaboração são possíveis (FAWCETT et al., 2011). 

Em decorrência dos avanços tecnológicos a CS está passando por 

significativas transformações (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). As tecnologias 

emergentes, que impulsionaram a Quarta Revolução Industrial, repercutiram também 

suas aplicações no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SZOZDA, 2017; 

SCHNIEDERJANS, CURADO, KHALAJHEDAYATI, 2019). As CS estão evoluindo e 

se transformando em uma rede de links entre organizações, onde os dados são 

integrados em nuvem e os processos são organizados ao longo de uma Cadeia de 

Suprimentos no espaço virtual (SZOZDA, 2017; BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018;  

ABDEL-BASSET; MANOGARAN; MOHAMED, 2018).  

Robótica avançada, sensores de alta tecnologia, Internet das Coisas (IoT), 

Realidade Aumentada, Big Data, Computação em Nuvem, Fabricação Digital 

(incluindo impressão 3D), Dispositivos Móveis, Aprendizado de Máquinas, entre 

outros, possibilitaram o desenvolvimento de uma Cadeia de Valor Global interoperável 

compartilhada: a Cadeia de Suprimentos Digital (SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015; 

TJAHJONO et al., 2017; IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019; CALATAYUD; 

MANGAN; CHRISTOPHER, 2019).  

A Cadeia de Suprimento Digital (CSD) possui a ampla interconectividade como 

uma de suas principais características, não apenas de clientes, fornecedores e 
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sistemas de TI em geral, mas também máquinas e objetos físicos capacitados em 

trocar informações entre si e de seus arredores ao longo da Cadeia de Suprimentos 

(BUTNER, 2010; WU et al., 2016, GUPTA et al., 2019). Para Wu et al., (2016) a efetiva 

integração do mundo digital com o mundo físico tem o potencial de trazer 

consideráveis transformações para as cadeias de suprimentos globais.  

A integração se dá entre as tecnologias e as organizações colaborativas 

(SALAM, 2017). Produtos e máquinas tornam-se inteligentes, são interconectados uns 

com os outros e com a internet, e não possuem apenas a capacidade de computação, 

comunicação e controle, mas também capacidade de autonomia e sociabilidade 

(WANG et al., 2016). O valor da integração digital é reconhecida na CSD, quando os 

parceiros são incapazes de apoiar metas por falta de conectividade, a estratégia 

colaborativa das CS tornam-se comprometidas (SALAM, 2017; FATORACHIAN; 

KAZEMI, 2018). Em Cadeias de Suprimentos Digitais, a integração de TI, automação 

de processos, simulação e análise avançada pode oferecer oportunidades para 

maximizar o desempenho da CS como nunca visto  (WU et al., 2016). 

Uma Cadeia de Suprimentos interconectada e tecnológica possui a capacidade 

de coletar e analisar grandes quantidades de dados de maneira automatizada, depois 

usar esses dados para refletir e reagir com maior precisão e em tempo real (ABDEL-

BASSET; MANOGARAN; MOHAMED, 2018; CALATAYUD; MANGAN; 

CHRISTOPHER, 2019). As Cadeias de Suprimentos Globais estão agrupando suas 

operações em fluxos de negócios horizontais e compartilhando as informações de 

maneira vertical, diminuindo custos de processamento de informações (GUPTA et al., 

2019). 

Diferentes empresas de diversos segmentos estão investindo na digitalização 

de suas Cadeias de Suprimento para obter um desempenho eficaz e efetivo 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). A digitalização de ponta a ponta da Cadeia de 

Suprimentos teoricamente influência o aumento da produtividade, mas isso exige que 

as organizações sejam integradas horizontal e verticalmente, capazes de compartilhar 

informações e descentralizar a tomada de decisões (HERMANN; PENTEK; OTTO, 

2015). No entanto, os benefícios da digitalização nas cadeias de fornecimento ainda 

estão inexplorados (SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015; CALATAYUD; MANGAN; 

CHRISTOPHER, 2019). O presente trabalho visa identificar condições de 

interconectividade na Cadeia de Suprimentos Digital. Assim o presente trabalho 

responde a seguinte pergunta de pesquisa: 



12 

Quais são as características e práticas de uma Cadeia de Suprimentos para 
se torne digitalmente integrada e conectada? 

Para responder à esta pergunta de pesquisa foram estabelecidos os objetivos 

específicos e objetivo geral apresentados no subitem 1.2. Os elementos que justificam 

e caracterizam a importância da pesquisa são além dos já descritos neste item os 

apresentados a seguir. 

 
1.1 JUSTIFICATIVA  

 

A maioria das organizações de sucesso no mundo tem excelência no 

gerenciamento de suas CS (LAMBERT; COOPER, 2000; MORGAN, 2004; ANAND; 

GROVER, 2015;  BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Em um cenário de constantes 

mudanças, mercado instável, redução dos ciclos de vida dos produtos, altos níveis de 

terceirização e com uma crescente exigência do mercado por produtos e serviços 

customizados, melhorar as interconexões da Cadeia de Suprimentos está cada vez 

mais desafiador (ANAND; GROVER, 2015; MARIN-GARCIA et al., 2018; BICOCCHI 

et al., 2019). A crescente concorrência global combinadas com a acelerada mudança 

das condições tecnológicas e econômicas, contribuem para as incertezas no mercado 

exigindo mais interconexão nas relações das CS (GUPTA et al., 2019). 

Para atender às mudanças na CS, as estratégias de negócio e processos 

precisam ser inteligentes (BUTNER, 2010;  FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Para 

tanto é necessário alto nível de digitalização e automação, além de ampla 

conectividade no ambiente de produção e entre as organizações, o que demanda a 

integração de sistemas corporativos (RASHID; TJAHJONO, 2016).  

As organizações buscam as melhores maneiras de controlar toda a CS e 

possuir as informações relevantes para a tomada de decisão (FARAHANI; MEIER; 

WILKE, 2017). As CSD possuem a capacidade de gerar, coletar, compartilhar, e até 

mesmo, selecionar as informações relevantes, de forma precisa e em tempo real 

(ABDEL-BASSET et al., 2018; BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Diferente das CS 

tradicionais, as Cadeias de Suprimentos Digitais são capacitadas de sincronização e 

reconfiguração quase que instantânea, além de alto nível de absorção e análise de 

dados, o que as tornam adaptáveis (GUPTA et al., 2019). 

As inovações tecnologias contribuem para um melhora significativa nas 

conexões das cadeias de suprimentos, e consequentemente, seu desempenho 
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(FARAHANI; MEIER; WILKE, 2017; BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018), mas a 

compreensão da efetividade dos seus impactos é um trabalho em andamento 

(SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015). A literatura sobre a cadeia de suprimentos 

tecnológica é escassa, apesar dos benefícios promissores para a Gestão da Cadeia 

de Suprimentos (CALATAYUD; MANGAN; CHRISTOPHER, 2019). Os poucos 

estudos anteriores transmitem a importância da infraestrutura digital da CS para lidar 

com as condições incertas do mercado global (GUPTA et al, 2019).  

Há um necessidade de prover a compreensão das práticas das operações 

inteligentes (GUPTA et aL, 2019), que proporcionam uma maior integração e conexão 

da CS suportada pela tecnologia avançada (WU et al., 2016; SZYMCZAK; RYCIUK; 

LEONCZUK, 2018). As interconexões caraterísticas da CSD, torna factível uma maior 

escala de conexões de funcionalidades (GUPTA et al.,2019). Estudar a integração e 

conectividade como fatores críticos se torna imprescindível para a compreensão e 

distinção das Cadeias de Suprimentos Digitais. Assimilar tais fatores permitirá às 

organizações compreender o seu potencial inexplorado e sua capacidade existente, e 

por fim, criar maior valor com o desempenho alcançado (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 

2018).  

Este trabalho contribui com a discussão das expectativas sobre práticas de 

integração e conectividade da Cadeia de Suprimentos. Baseado na literatura, 

percebe-se a necessidade de compreender como a integração e a conectividade 

afetam as atuais Cadeia de Suprimentos Digitais, a fim de manter ou melhorar a 

competitividade. Há muitas discussões no campo teórico sobre o assunto em Cadeia 

de Suprimentos e pouco destaque às atividades relacionadas ao novo modelo digital. 

Portanto, a elaboração desta pesquisa se justifica sendo importante para o 

enriquecimento do tema acadêmico e industrial. 

De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 

2008), a pesquisa enquadra-se na área de Logística, dentro da subárea Gestão da 

Cadeia de Suprimentos.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do 

trabalho. 
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1.2.1 Objetivo geral  

Identificar características e práticas de integração e conectividade de Cadeias 

de Suprimentos Digitais de Operadores Logísticos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar o que são Cadeias de Suprimentos Digitais e suas tecnologias;  

2. Identificar as operações da Cadeia de Suprimentos Digitais; 

3. Identificar características de interconectividade nas Cadeias de Suprimentos 

Digitais;  

4. Relacionar práticas digitais das Cadeias de Suprimentos Digitais;  

5. Validar as características e práticas de integração e conectividade em 

Operadores Logísticos.   

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Uma Cadeia de Suprimentos Global demanda interconexão entre múltiplos 

parceiros, que passa a ser mais efetiva à medida que a tecnologia evolui (WU et al, 

2016; SZYMCZAK; RYCIUK; LEONCZUK, 2018). Esta pesquisa direciona esforços 

em identificar as principais práticas e características de integração e conectividade 

das CSD, de caráter qualitativo. As CS baseadas nas tecnologias emergentes 

possuem alto nível de digitalização e automações, que viabilizam uma ampla 

interconectividade (WU et al., 2016).  

Outro aspecto de recorte da pesquisa diz respeito a dois temas de notoriedade 

na literatura sobre Cadeia de Suprimento Digital, a Flexibilidade e a Sustentabilidade. 

Reconhecida a importância, tais assuntos que ganharam crescente destaque nos 

estudos ao longo dos anos na Cadeia de Suprimentos e devem ser estudados como 

pontos focais (CARTER; EASTON, 2011; BRANDENBURG; REBS, 2015; BAI; 

SARKIS, 2017). Este trabalho, em cooperação com outros dois trabalhos voltados à 

Flexibilidade e Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos Digital, contribui para a 

compreensão do potencial das Cadeias de Suprimentos Digitais.  

Delimita-se a aplicação da entrevista semiestruturada aos operadores logísticos 

de maior relevância, por se tratar de empresas com competência e abrangência no 

assunto (SINGH et al., 2018). A aplicação será conduzida de acordo com os dados da 
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Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), compreendendo a 

delimitação de sua área geográfica.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A FIGURA 1 apresenta a síntese do problema da pesquisa juntamente com os 

objetivos, geral e específicos, e as ações para alcançá-los, assim como os resultados 

desejados de cada ação. 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

 

 
 

 
 

 

FONTE: A autora (2019) 
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Desenvolver e aplicar uma 
entrevista semi-estruturada 

Avaliar os resultados

Resultados esperados

Definição e características 
de uma CSD

Relação de caracteristicas 
de interconectividade em 

CSD

Relação de práticas de  em 
interconectividade em CSD

Validação dos resultados

Quais as características e práticas de integração e conectividade nas CSD? 

Identificar características e práticas de integração e conectividade 
em Cadeias de Suprimentos Digitais de Operadores Logísticos Objetivo geral  

Obj ti

Pergunta da 
pesquisa 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, descritos a seguir.  

O capitulo inicial, Introdução, contextualiza e define motivações da pesquisa, 

apresentando justificativas, os objetivos e delimitações para o desenvolvimento do 

trabalho.  

O segundo capítulo, Revisão de Literatura, expõe sobre os tópicos relacionados 

ao tema principal, referente à busca realizada na literatura, compondo embasamento 

teórico para a pesquisa considerando a partir da análise de conteúdo dos documentos 

considerados relevantes. 

O terceiro capítulo, Material e Métodos, define o procedimento de pesquisa que 

será utilizado no trabalho, apresentando sua classificação em relação à natureza, 

abordagem, objetivos e procedimentos utilizados. São descritas as técnicas para 

aplicação da coleta e análise de dados. 

O quarto capítulo, Análise e Resultados, expõe e discute os dados obtidos no 

decorrer da pesquisa. Avaliação das informações obtidas na Revisão de Literatura 

com a aplicação dos casos estudados. 

O quinto capitulo, Considerações Finais, apresenta as conclusões referentes à 

pesquisa realizada e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A revisão da literatura reúne os principais conceitos utilizados neste trabalho, 

dividido nas seguintes seções: Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Digitais, 

Processos e Tecnologias; Integração e conectividade; e Operadores Logísticos 

Os procedimentos sobre a pesquisa da literatura estudada estão detalhados 

Processos no subitem 3.2. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DIGITAIS 

 

Esta seção contém um breve histórico, definições, propósitos e benefícios da 

Gestão da Cadeia de Suprimentos tradicional até o atual modelo Digital. Visando obter 

uma maior compreensão do recente tema, realizou-se uma revisão sistemática dos 

objetivos e características da Cadeia de Suprimentos Digital. Em seguida, são 

apresentados os principais Modelos e Processos de Cadeia de Suprimentos 

tradicional e digital, e as principais tecnologias digitais.  

A definição da cadeia de suprimentos passou por consideráveis 

transformações de contextualização desde de sua formação (GUPTA et al., 2019). O 

conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management – SCM) 

foi abordado pela primeira vez por consultores no início dos anos 80 e sua importância 

cresceu notoriamente nas décadas seguintes (LAMBERT; COOPER, 2000). Os 

autores discutem sobre os equívocos envolvendo a diferença entre os conceitos de 

Logística e Gerenciamento Cadeia de Suprimentos (GCS). 

 No primeiro momento, o Conselho de Gerenciamento Logístico (Council of 

Logistic Management - CLM), atualmente a respeitada organização Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP), considerou a GCS como a logística 

externa à empresa para incluir clientes e fornecedores (LAMBERT; COOPER, 2000). 

Segundo Christopher, (2016), a Logística é o processo de planejamento e 

implementação mediante a um negócio, que visa obter um plano único para o fluxo de 

produtos e informações. A Gestão da Cadeia de Suprimentos engloba essa estrutura 

e procura conexões e coordenação entre processos das demais organizações 

relacionadas: fornecedores, clientes e a organização em si.  
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Observada a necessidade da distinção dos termos, em outubro de 1998, o CLM 

anunciou uma modificação da definição de logística, esclarecendo a diferença entre 

os conceitos e declarando que a logística é apenas uma parte da CS. A definição 

revista foi a seguinte: “Logística é a parte do processo da Cadeia de Suprimentos que 

planeja, implementa e controla o eficiente e eficaz fluxo de mercadorias, 

armazenagem, serviços e informações relacionadas, desde o ponto de origem ao 

ponto de consumo, a fim de satisfazer as necessidades dos clientes.” (LAMBERT; 

COOPER, 2000, p.67).  

A Cadeia de Suprimentos abrange todas as atividades relacionadas, direta ou 

indiretamente, para a realização de um pedido de um cliente, incluindo fabricantes, 

fornecedores, transportadores, depósitos, varejistas e os próprios clientes (CHOPRA; 

MEINDL, 2016). Ela incorpora os fluxos de materiais e informação que deslocam tanto 

para baixo quanto para cima na Cadeia de Suprimentos, incluindo todas as funções 

envolvidas na solicitação do cliente, como marketing, operações e finanças (BALLOU, 

2006; CHOPRA; MEINDL, 2016). 

Nos anos 90 do século XX, a globalização intensificou a competitividade 

empresarial, as organizações perceberam que a chave para construção de uma 

vantagem competitiva estava na implementação de práticas da GCS e que melhorar 

o desempenho somente dentro da própria organização já não era suficiente 

(CHRISTOPHER; HOLWEG, 2011). Em outras palavras, para um posicionamento de 

superioridade duradouro sobre a concorrência é fundamental uma melhor GCS. A 

vantagem competitiva é encontrada, em primeiro lugar, na capacidade que a 

organização tem de se destacar na opinião positiva dos clientes e da percepção do 

seus concorrentes; em segundo lugar, em obter maior lucro operando a um menor 

custo (CHRISTOPHER, 2016). 

 Mentzer, Dewitt e Keebler (2001) define Gestão da Cadeia de Suprimentos 

como uma associação de organizações envolvidas em um fluxo a montante 

(fornecimento) e a jusante (distribuição) de produtos, serviços, dinheiro e informações 

que produzem valor a um consumidor final. O objetivo da GCS é entregar ao cliente 

um valor superior ao custo mínimo para toda a cadeia. Assim, o foco está na gestão 

de integração para obter o melhor resultado para as partes envolvidas 

(CHRISTOPHER, 2016). 

A GCS foca em melhorar o processo por inteiro e não na otimização unitária, 

fornecendo valor ao consumidor final em termos de produto e serviço e gerando 
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satisfação dos clientes e lucro a todos os elos da cadeia (CHOPRA; MEINDL, 2016). 

Portanto, a gestão da cadeia de suprimentos é, na verdade, sobre o gerenciamento 

de relacionamentos e as organizações que gerenciam melhor essas relações link-a-

link (relacionamento-por-relacionamento) e que possuem maior vantagem competitiva 

(LAMBERT; ENZ, 2017). 

Lambert e Enz, (2017) expõe a necessidade da atualização da definição de 

GCS de 1995 relatada por Lambert e Cooper (2000) por não mencionar as relação 

empresariais e as multifuncionalidades dos processos: “A Gestão da Cadeia de 

Suprimentos é o gerenciamento de relacionamentos na rede de organizações, desde 

clientes finais até fornecedores originais, usando processos de negócios 

multifuncionais para criar valor para clientes e outras partes interessadas” (LAMBERT, 

2014, p. 2). 

No mercado competitivo o GCS é mencionado como uma ferramenta de 

melhoria contínua de muitas empresas (CHO et al., 2012). Os arranjos ordenados e 

estratégicos das CS têm por finalidade alcançar um desempenho contínuo e 

perdurável das empresas e da CS como um todo (MENTZER; DEWITT; KEEBLER, 

2001). A integração e cooperação, entre as distintas funções, é essencial para atender 

a oferta e a demanda, que podem variar de acordo com os tipos de negócios e 

produtos finais ou serviços envolvidos na CS (TJAHJONO et al., 2017). 

Os benefícios da coparticipação entre os elos da cadeia incluem a redução dos 

custos dos processos, dos níveis de estoques e dos custos de produção devido à 

coordenação da demanda dos consumidores com os planos de produção dos 

fornecedores. A colaboração também resulta em menores tempos de ciclo para 

lançamento de novos produtos, melhores níveis de serviço (baseado em falta de 

estoques, lead times e qualidade) e melhor compreensão das necessidades do 

consumidor final ao longo de toda a cadeia (MENTZER; DEWITT; KEEBLER, 2001).  

 Muitos autores mencionam o termo rede de suprimentos para descrever a 

estrutura da maioria das cadeias de suprimentos, pois são redes conectadas e 

interdependentes entre si, trabalhando em conjunto para controlar, gerenciar e 

melhorar o fluxo de materiais e informações, de fornecedores até os usuários finais. 

(BALLOU, 2006; CHRISTOPHER, 2016; CHOPRA; MEINDL, 2016). 

O fator de sucesso das CS está em entender e atender as necessidades dos 

clientes com qualidade e, ao mesmo tempo, adaptar-se às mudanças esperadas das 

demandas do mercado (KOVACS; KOT, 2016). Para isso a integração da cadeia de 
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suprimentos é fundamental para gestão e controle do fluxo nos sistemas operacionais, 

que procuram atender aos amplos objetivos competitivos e estratégicos de qualidade, 

velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo (GUNASEKARAN; PATEL; 

MCGAUCHEY, 2004). 

A principal viabilizadora dessa integração é a Tecnologia de Informação (TI) 

(FAWCETT et al., 2007; WU et al., 2016). A TI cumpre uma importante função no 

GCS, pois integra diferentes processos, fornecedores e clientes, melhorando a 

comunicação, a coleta e a transferência de dados e informações  (ABDEL-BASSET; 

MANOGARAN; MOHAMED, 2018), reduzindo custos de gerenciamento e riscos 

associados às relações interorganizações (FAWCETT et al., 2007). A medida que a 

tecnologia da informação evolui a CS passa ser mais integradas (SZYMCZAK; 

RYCIUK; LEONCZUK, 2018). 

As tecnologias de informação desempenham um papel central no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, possibilitando o compartilhamento das 

informações entre os membros da cadeia proporcionando  tomadas de decisões 

competitivas (FAWCETT et al., 2011). O foco das tecnologias está em melhorar a 

maneira como as Cadeias de Suprimentos são gerenciadas ao promover informações 

relevantes, precisas e atualizadas com velocidade, capacitando a tomada de decisão 

com maior embasamento em informações (SZYMCZAK; RYCIUK; LEONCZUK, 

2018). 

Na Quarta Revolução Industrial, as tecnologias digitais são as principais 

impulsionadoras da transformação da indústria manufatureira. No entanto, suas 

aplicações são mais amplas, repercutindo também a outras áreas de atividades 

organizacionais, como Gerenciamento Global das Cadeia de Suprimentos (SZOZDA, 

2017; SCHNIEDERJANS, CURADO, KHALAJHEDAYATI, 2019). As Cadeias de 

Suprimentos Digitais (CSD) são redes de suprimentos que acompanham essas 

mudanças, caracterizadas pelo uso das tecnologias em ascensão (FRANK et al., 

2019).  

Abdel-Basset, Manogaran e Mohamed (2018) descrevem a CSD como uma 

implementação ampla e sistemática de cadeias de suprimentos, com uma expansão 

de sistemas de aplicação separados para sistemas moderno e interconectados. Esse 

novo conceito é abordado como uma rede de links entre organizações, onde os 

processos são coordenados ao decorrer da cadeia de suprimentos em um espaço 

virtual e os dados são compartilhados em nuvem (SZOZDA, 2017). 
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Projetadas para serem ágeis e adaptáveis, as cadeias de suprimentos 

inteligentes são responsivas a desafios e interrupções (BUTNER, 2010). Entre as 

soluções emergentes que caracterizam o modelo digital está a capacidade de coletar, 

armazenar e analisar grandes quantidades de dados de forma automatizada e 

implementar decisões em tempo real, a Cadeia de Suprimentos do futuro será 

autônoma e terá capacidade de previsão (CALATAYUD; MANGAN; CHRISTOPHER, 

2019; SCHNIEDERJANS, CURADO, KHALAJHEDAYATI, 2019). 

As tradicionais CS comparadas com as Cadeias de Suprimentos Inteligentes 

estão tornando-se caras, complexas e vulneráveis (BUTNER, 2010; ABDEL-BASSET; 

MANOGARAN; MOHAMED, 2018). As CS tradicionais deparam-se com problemas de 

gerenciamento, pois as informações admitem atrasos a cada movimento individual 

dificultando a colaboração efetiva entre os elos, ocasionando atrasos e previsões 

pouco assertivas (WU et al., 2016; ABDEL-BASSET; MANOGARAN; MOHAMED, 

2018). Os processos de decisões são controlados pelo poder humano e é necessário  

planejamento da CS para períodos de tempo mais longos (REDDY; SINGH; 

HARIHARAN, 2016).  

Com um mercado mais exigente, os ciclos de vida de produção estão menores 

e os produtos mais complexos e personalizados, surgindo a necessidade de 

processos controlados e monitorados por sistemas capazes de realizar uma produção 

auto-reguladora de pessoas, máquinas, equipamentos e produtos. (KOVACS; KOT, 

2016). A CSD faz uso da infraestrutura física e virtual capaz de sincronizar e 

reconfigurar toda a cadeia, não apenas para decisões do cenário atual, mas para 

operações futuras. (GUPTA et al., 2019).  

As inovações tecnológicas preveem máquinas inteligentes comunicando-se 

entre si não apenas com alto nível de automação, mas também capacitadas em 

analisar e identificar certo nível de problemas (SCHNIEDERJANS, CURADO, 

KHALAJHEDAYATI, 2019). As CSD são autoconscientes, capazes de tomar decisões 

com pouca ou nenhuma intervenção humana como o gerenciamento de riscos, pois 

são capazes de simular, prever e identificar os riscos, e automaticamente tomar uma 

ação preventiva, aprendem automaticamente com essas atividades e as utiliza no 

futuro (CALATAYUD; MANGAN; CHRISTOPHER, 2019). 

As inovações tecnológicas mudarão a forma de suporte à decisão nas CS 

(IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019), e permitirão a customização em massa, maior 

flexibilidade, padrões de qualidade, eficiência e produtividade (FARAHANI; MEIER; 
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WILKE, 2017). Outra mudança significativa será nos relacionamentos da CS, à 

medida que todas as estruturas da CS tornam-se mais digitais a CS  torna-se também 

mais interconectadas (IVANOV; SOKOLOV, 2012).  

 A CS tradicional consiste em uma série de etapas com as divisas bem 

definidas, e convertê-las em digital rompe essas barreiras organizacionais, 

transformando-as em um sistema integrado (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). 

(SZOZDA, 2017) discorre que as CSD se destacam pela maior proximidade dos 

estágios com fornecedores, indústria e o cliente final, devido à maior conexão de 

dados e ao uso de tecnologia. Diferenciando-se das relações tradicionais, os avanços 

tecnológicos possibilitam a capacidade de reagir ao que está acontecendo na CS em 

tempo real e tomar decisões apropriadas (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018; ABDEL-

BASSET; MANOGARAN; MOHAMED, 2018). 

Para Gupta et al., 2019 os sistemas que compõe a CSD apoiam as relações 

entre parceiros globalmente distribuídos e o fluxo das suas atividades agrupando suas 

operações em fluxos de negócios horizontais e compartilhando cumulativamente as 

informações de maneira vertical, economizando custos no processamento de 

informações e no vazamento de informações. Os processos passam a ser guiados 

pelas atuais tecnologias ao longo da cadeia de suprimentos recebendo informações e 

feedback mais precisos para um planejamento e controle confiáveis (KUSIAK, 2017).  

Szozda, (2017) elenca algumas soluções com CSD como: solicitações dos 

clientes automaticamente concluídas ao receber um pedido do comprador; 

conhecimento de tempo de execução e entregas; cargas com identificação 

automática, como RFID, que rastreiam os produtos em cada local do fluxo; gravação 

sobre informações do produto no sistema e, em seguida, armazenagem na nuvem 

que fornece a todos o acesso a essas informações; níveis de estoque próximos a 

valores críticos; suprimentos lançados por dispositivos que enviam automaticamente 

informações; gestão de estoques transferidas para o mundo virtual, o que impede a 

escassez de materiais, matérias-primas e produtos. 

Farahani, Meier e Wilke, (2017) observando as características inerentes da 

CSD divide o gerenciamento em quatro dimensões primárias (cliente, logística e 

estoque, produção e fornecedor) e duas secundárias (TI e medição de tecnologia e 

desempenho). 

Com base nas pesquisas apresentamos no QUADRO 1 as definições de 

Cadeias de Suprimento Digital e Inteligente identificadas na literatura.  
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QUADRO 1 - DEFINIÇÕES DE CSD 

Autores Título do artigo Periódico Definição de cadeia de suprimentos 
digital 

Butner 
(2010) 

The smarter supply 
chain of the future 

Strategy & 
Leadership 

A cadeia de suprimentos digital é definida 
pelo alto nível tecnológicos em 

equipamentos e sistemas; comunicação e 
colaboração; e sistemas com alta 
capacidade de previsão e decisão. 

Vickery et al. 
(2010, 
p.7028) 

Supply chain 
information 

technologies and 
organisational 

initiatives: 
complementary versus 
independent effects on 

agility and firm 
performance 

International 
Journal of 
Production 
Research 

"facilita o fluxo e processamento de 
informações nas áreas funcionais e limites 
da organização conectando, efetivamente, 

atividades e processos." 

Wu et al. 
(2016, p. 

396) 

Smart supply chain 
management: a review 

and implications for 
future research 

The 
International 
Journal of 
Logistics 

Management 

"Cadeia de suprimentos inteligente é o 
novo sistema de negócios interconectado 

que se estende a partir de programas 
isolados, locais e de uma única empresa, 
para implementações inteligentes em toda 

a cadeia de suprimentos" 
Bienhaus; 
Haddud 
(2018, 
p.966) 

Procurement 4.0: 
factors influencing the 

digitisation of 
procurement and 

supply chains 

Business 
Process 

Management 
Journal 

"Empresas utilizam inteligência artificial 
em cadeias de suprimentos que, em 
combinação com o comportamento 
humano, criarão um novo grau de 

inteligência, inovação e colaboração" 
Büyüközkan; 

Göçer 
(2018, p. 

165) 

Digital Supply Chain: 
Literature review and a 
proposed framework 
for future research 

Computers 
in Industry 

"Um sistema inteligente altamente 
adaptado que se baseia na capacidade de 

trabalhar com maciça quantidade de 
dados e excelente nível de cooperação e 
comunicação para hardware, software e 
redes digitais, para apoiar e sincronizar a 
interação entre as organizações, tornando 
os serviços mais valiosos, de fácil alcance 

e financeiramente acessíveis, com 
resultados consistentes, ágeis e eficazes." 

Makris; 
Hansen; 

Khan (2019 
p.2) 

Adapting to supply 
chain 4.0: an 

explorative study of 
multinational 
companies 

Supply 
Chain Forum 

“Uma cadeia de suprimentos que envolve 
estreita colaboração de diferentes partes 

interessadas (por exemplo, fornecedores e 
clientes) e é construída sobre tecnologia 
digital, incluindo, entre outros, tecnologia 

habilitada para web, computação em 
nuvem e Internet das Coisas” 

 

FONTE: A autora (2019), nossa tradução 

 

 

No QUADRO 2 apresentamos o resumo das características pesquisadas e 

declaradas pelos autores indicados e que integram as CSD. 
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QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS DA CSD 

Características  
Autores 

 Butner, 
(2010) 

 Wu et al., 
(2016) 

Büyüközkan; 
Göçer 
(2018) 

Gupta et 
al., (2019) 

Interconectada  X X X X 
Flexibilidade X   X X 
Inteligente  X X X X 
Instrumentados X X   X 
Transparência/ Visibilidade X   X   
Velocidade     X   
Integração   X     
Automação   X     
Inventário em tempo real      X   
Custo-benefício      X   
Escalabilidade     X   
Inovador    X X   
Proatividade     X   
Eco-friendly      X   

 

FONTE: A autora (2019) 

 

1.  Interconectada, refere-se a conectividade da CSD inclui não só clientes, 

fornecedores e sistemas de TI, como também produtos e objetos inteligentes 

que fluem pela CS (BUTNER, 2010; WU et al., 2016). Possibilita a coordenação 

e integração de redes mundiais (BUTNER, 2010). A ampla interconectividade 

viabiliza uma escala maior de colaboração e funcionalidade (BUTNER, 2010; 

GUPTA et al., 2019).  

2. Flexibilidade consiste na agilidade operacional, no quão fácil a adaptação às 

mudanças que surgem na CS (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Atender a 

demanda conforme as mudanças de condições (BUTNER, 2010).  

3. Inteligente, refere-se ao auto aprendizado e autonomia na tomada de decisão 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Cadeias de suprimentos inteligentes tomam 

decisões ótimas em grande escala para otimizar o desempenho (WU et al., 

2016). Capacidade para sincronização e reconfigurar em tempo real, de modo 

que essa inteligência não será apenas para a tomada de decisão, mas também 

para prever situações futuras (GUPTA et al., 2019). 

4. Instrumentados é uma das principais características para alcançar a agilidade 

na CS (GUPTA et al., 2019). Informações na CSD são geradas por máquinas, 
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sensores, dispositivos, entre outros possibilitando o rastreamento e coleta em 

tempo real (BUTNER, 2010; WU et al., 2016). 

5. Transparência de dados e informações entre os elos da cadeia 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Dados críticos disponíveis automaticamente, 

permitido um maior entendimento de como a CS opera, obtendo uma maior 

visibilidade para melhor planejamento e rápida intervenção (BUTNER, 2010). 

6. Velocidade de reagir rapidamente de acordo com a demanda (BÜYÜKÖZKAN; 

GÖÇER, 2018). 

7. Integração dos processos da CS a partir da colaboração entre os estágios da 

CS, tomada de decisão em conjunto e sistemas comuns de compartilhamento 

(WU et al., 2016). 

8. Automação dos fluxos de processo com a utilização de máquinas para 

substituir outros recursos de baixa eficiência, incluindo mão de obra (WU et al., 

2016). 

9. Inventário em tempo real possibilitando o gerenciamento eficiente de armazéns 

com níveis de estoque em tempo real, estoque disponível e suficiente, sem 

excesso. A demanda por bens e serviços será reconhecida antecipadamente 

para tomada decisões (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). 

10. Custo-benefício, apesar dos altos custos de investimento, as tecnologias 

digitais criam uma eficiência de custos ao longo do tempo (BÜYÜKÖZKAN; 

GÖÇER, 2018). 

11. Escalabilidade está relacionada à capacidade de aumentar ou diminuir as 

cadeias de suprimentos de acordo com as circunstâncias exigidas 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). 

12. Inovação refere-se ao desenvolvimento de soluções que atendem a novos 

requisitos (WU et al., 2016). Capacidade de agregar novas tecnologias 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018) 

13. Proatividade em aplicar ações para evitar e antecipar problemas e, assim, 

interrupções (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). 

14. Eco-friendly, busca minimizar os impactos sobre o ambiente (BÜYÜKÖZKAN; 

GÖÇER, 2018). 

 

De acordo com as definições e características apresentadas, as Cadeias de 

Suprimentos Digitais possuem as seguintes competências fundamentais para serem 
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digitais: o uso de tecnologia, que apontam de imediato um evento ocorrido; alto nível 

de programação, capazes de avaliar inúmeras situações e alternativas de curso de 

ação, permitindo-se tomar as melhores decisões sem intervenção humana; e altos 

níveis de interconectividade, integrando e conectando não apenas entre cliente, 

fornecedor e sistemas de TI em geral, mas entre máquinas, dispositivos e produtos. 

 

2.1.1 Modelos e Processos do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos  

 

Esta seção apresenta diferentes modelos e processos retratados pelos 

principais para autores das últimas duas décadas, de modo a identificar os processos 

que comportam o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, considerando tais 

processos para análise das mudanças na Cadeia de Suprimento Digitais. 

Lambert e Cooper (2000) apresentam uma estrutura modelo de 

gerenciamento de cadeia de suprimentos, que abrange a combinação de três 

elementos relacionados: a estrutura da cadeia de suprimentos, que se refere aos 

participantes da CS e suas relações; processos de negócios, que produzem um 

resultado de entrega de valor para o cliente; e os componentes de gerenciamento da 

cadeia, que propõe variáveis gerenciais pelas quais os processos de negócios são 

coordenados e integrados pela cadeia. O modelo identifica oito processos-chave que 

fazem parte da essência do GCS. Lambert e Enz (2017) apresentam uma atualização 

do modelo, mencionando as relações empresariais e as multifuncionalidades dos 

processos. Os autores apontam os seguintes processos:  gestão de relacionamento 

com cliente, gestão de relacionamento com fornecedores, gestão de serviço ao 

cliente, gerenciamento de demanda, gerenciamento de ordens de pedido, 

gerenciamento de compras, gerenciamento do fluxo produtivo, desenvolvimento de 

produto e distribuição, e gerenciamento de retornos.  

O Modelo de Referência de Operações da Cadeia de Suprimentos (Supply 

Chain Operations Reference – SCOR) foi proposto por Stepwart (1997) para avaliar e 

melhorar o desempenho e gerenciamento da cadeia de suprimentos por meio de 

definições de processo padrão, terminologia e métricas. Sua estrutura interfuncional 

permite que a organização realize um benchmarking e se compare com as outras 

organizações para o aperfeiçoamento do desempenho da CS.  

O modelo SCOR auxilia no aprendizado das companhias em relação aos 

processos internos e externos com o objetivo principal de atender aos pedidos dos 
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clientes. O Supply Chain Council – SCC (2017), em uma atualização mais recente, 

SCOR-model versão 12.0 inclui a digitalização das Cadeias de Suprimentos, 

repensando o modelo com a inclusão das tecnologias emergentes. O modelo de 

referência define a cadeia de suprimentos como os processos integrados de plan, 

source, make, deliver, return e enable, do fornecedor do fornecedor para o cliente do 

cliente, os 6 processos-chave estão presentes na estrutura representada na FIGURA 

2, descritas na sequência: 

FIGURA 2 - MOLDELO SCOR 

 
FONTE: Modelo Scor 12.0 

 

1. Planejar (plan) - no escopo do processo de planejamento e 

gerenciamento do abastecimento e da demanda como modelo de 

referência, tem-se: definição de recursos e demanda, planejamento de 

estoques, distribuição, produção e planejamento de capacidade; 

2. Abastecer (source) - aquisição de matéria-prima, qualificação e 

certificação de fornecedores, monitorando qualidade, negociação de 

contratos com vendedores e recebimento de materiais; 

3. Fabricar (make) – fabricando o produto final, testando e embalando, 

mudanças nos processos, lançamento e apropriação de produtos; 
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4. Entregar (deliver) – gerenciamento do pedido e crédito, 

gerenciamento do armazém, do transporte, da expedição e atendimento 

e criação de base de dados dos consumidores, produtos e preços; 

5. Retorno (return) – da matéria-prima, do produto acabado, 

manutenção, reparos e inspeção. Estes processos estendem-se à pós-

venda dando suporte ao consumidor. 

6.    Habilitar (enable) – processos de ativação incluem o gerenciamento 

de regras de negócios, desempenho, dados, recursos, instalações, 

contratos, rede de cadeia de suprimentos, conformidade regulatória e de 

riscos. 

Mentzer et al., (2001) fornecem uma estrutura integrativa do GCS com foco nos 

objetivos finais do gerenciamento da cadeia de suprimentos - custos mais baixos, 

maior valor e satisfação do cliente e, por fim, vantagem competitiva. A cadeia de 

suprimentos pode ser representada como um pipeline, mostrando o fluxo de produtos, 

serviços, informações, recursos, demanda e previsões. A estrutura se concentra na 

satisfação do cliente para obter vantagem competitiva. Também mostra a importância 

da coordenação interfuncional e da coordenação intercorporativa. 

Duclos, Vokurka e Lummus (2003) propuseram um modelo conceitual de 

flexibilidade da cadeia de suprimentos e seus componentes, tais como flexibilidade de 

sistemas operacionais, de mercado, logística, de oferta, organizacional e de sistemas 

de informação. Ellram, Tate e Billington (2004) desenvolveram um framework de sobre 

cadeias de fornecimento de serviços, a estrutura é apresentada em um contexto inter-

relacionada e se concentrou nos seguintes itens de serviço: Fluxo de informações; 

Gerenciamento de capacidade e habilidades; Gerenciamento de demanda; 

Gerenciamento de Relacionamento com Cliente; Gerenciamento de relacionamento 

com fornecedores; Gerenciamento de Entrega de Serviços; Fluxo de caixa; Resumo 

de processos. Chen e Paulraj, (2004) propuseram uma estrutura baseada em gestão 

estratégica que enfatiza o desenvolvimento de colaboração. O modelo é representado 

pela FIGURA 3 com os elementos que o compõe.  
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FIGURA 3 - UMA ESTRUTURA DE PESQUISA DE GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 

 
Fonte: Chen; Paulraj, (2004) p.121, nossa tradução 

 

Kumar et al., (2006) focaram no desenvolvimento de uma estrutura para 

implementar e gerenciar a flexibilidade da cadeia de suprimentos através de uma 

abordagem de três estágios: processo de identificação de flexibilidade requerido, que 

inclui; implementação e responsabilidade compartilhada; e feedback e controle. Os 

autores apontam flexibilidade nos processos de gestão de demanda, desenvolvimento 

de produto, ciclo de vida do produto, abastecimento e entrega.  

JastI e Kodali, (2015) propuseram uma estrutura conceitual de gerenciamento 

da cadeia de suprimentos enxuta (Lean Supply Chain Management - LSCM) baseada 

em uma extensa revisão, a estrutura tem 8 pilares e 87 sub-elementos. Os oito pilares 

são: Gerenciamento de Tecnologia da Informação; Gerenciamento de Fornecedores; 

Eliminação de resíduos; Gerenciamento de relacionamento com o cliente; Gestão de 

logística; Compromisso da alta gerência; Melhoria continua. 

Büyüközkan e Göçer (2018) realizam um estudo de revisão das Cadeias de 

Suprimentos Digital e desenvolve uma estrutura de CSD a partir da literatura existente. 

O modelo aponta características para implantar a integração entre a digitalização e o 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. Os processos são os mesmo do modelo 

SCOR. No entanto, o modelo possui muitas limitações, sendo base de partida para 
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outros estudos relacionados com CSD. O framework, ilustrado na FIGURA 4, é 

composto das principais etapas que visa a avaliação digital para a Cadeia de 

Suprimentos: Digitalização; Implementação de Tecnologia; e Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimento.  

 

FIGURA 4 - ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CSD 

 
FONTE: Büyüközkan; Göçer, (2018), nossa tradução 

 

Frank, Dalenogare e Ayala, (2019) propõem uma estrutura conceitual flexível e 

digital de duas camadas: front-end e tecnologias de base. Tecnologias front-end 

compreende quatro dimensões da indústria 4.0: fabricação inteligente, produtos 

inteligentes, cadeia de suprimentos inteligente e trabalho inteligente. Tecnologias de 

base considera tecnologias que fornecem conectividade e inteligência às tecnologias 

de front-end, como IoT e análise de dados. 

As quatro dimensões da tecnologia front-end são relacionadas a necessidades 

operacionais e de mercado. A dimensão central da camada de tecnologia de front-end 

é a fabricação inteligente (Smart Manufacturing), enquanto as outras dimensões estão 

interligadas a esta. As 'tecnologias de base', que incluem tecnologias que fornecem 

conectividade e inteligência para tecnologias de front-end. Essa segunda camada é a 

CSD

Digitalização

Implementação 
de tecnologia

Gerenciamento 
da Cadeia de 
Suprimentos
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que habilita o conceito Indústria 4.0. As tecnologias de base permitem que as 

tecnologias de front-end sejam conectadas em um sistema de fabricação integrado 

completo. A FIGURA 5 ilustra as camadas propostas pelos autores. A cadeia de 

suprimentos inteligente é considerada pelos autores front-end, pois também 

contribuem diretamente para o desempenho operacional da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Frank; Dalenogare; Ayala, (2019), nossa tradução 

 
Seleme, Zattar e Detro, (2020) apresentam um modelo digital baseado na 

análise dos modelos e processos existentes na literatura incluindo os apresentados 
anteriormente nesta seção. Os autores identificaram diferentes níveis, funções e 
processos.  
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FIGURA 5 - QUADRO TEÓRICO DAS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 
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FONTE: Seleme; Zattar; Detro, (2020) 
 

Em resumo, são cinco aspectos essenciais para alcançar as metas da cadeia 
de suprimentos: as características dos clientes e fornecedores, as incertezas 
ambientais, as considerações de sustentabilidade e a estratégia da organização. E 
seis funções de negócios: finanças, infraestrutura tecnológica, marketing, 
planejamento e desenvolvimento tecnológico, compras e logística. No nível 
estratégico, as funções de negócios devem trabalhar de forma interfuncional para 
definir como alcançar os objetivos da cadeia de suprimentos da maneira mais 
eficiente.  

No nível operacional os autores definiram oito processos da Cadeia de 

Suprimentos para suportar a digitalização. O QUADRO 3 apresenta uma síntese dos 

oitos os processos com suas atribuições. O presente trabalho utiliza os oito processos 

retratados pelos autores para analisar a digitalização da Cadeia de Suprimentos 

(SELEME; ZATTAR; DETRO, 2020).  
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FIGURA 6 - MODELO DE CADEIA DE SUPRIMENTO DIGITAL 
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QUADRO 3 - PROCESSOS DA CSD 

Processos Atribuições 

Gestão de 
relacionamento 

com cliente 

Identificação dos clientes 
Requisitos dos clientes 
Marketing de relacionamento 
Prospecção de clientes 
Estabelecer e manter um relacionamento rentável de longo prazo com os clientes  

Gestão de 
demanda 

Previsão e gestão de vendas 
Antecipação e planejamento de demanda 
Variabilidade de demanda 
Planejamento de recursos conforme a demanda 

Desenvolvimento 
do produto e 

serviços 

Análise das necessidades e comportamento do cliente, para desenvolver novos 
produtos e / ou serviços 
Compartilhamento de projeto de um novo produto 
Mudanças de requisitos de mercado que resultam em novos produtos, 
personalização, variedade de produtos disponíveis 
A compartilhar recursos e conhecimento disponíveis, e mitigar riscos  

Gestão de 
distribuição 

Processamento de pedidos 
Planejamento e execução de entregas 
Atividades que envolvem a aceitação de pedidos, entrada, roteamento, montagem de 
pedidos, programação de produção, estoque e transporte 

Gestão de 
armazenagem 

Fluxo de produto e informação 
Equipamentos e instalações de pessoas 
Estabelece conexões entre organizações 
Aumentar as saídas e, ao mesmo tempo, reduzir os retrabalhos e o desperdício, 
eliminando as atividades sem valor agregado 

Gestão 
financeira 

Fluxo de dinheiro e informações financeiras de curto e longo prazo 
Estoque  
Carta de crédito e promoções 

Gestão de 
fornecimento 

Classificação de fornecedores 
Desempenho de fornecedores 
Informações de desenvolvimento de produto 

Retorno e fim da 
vida  

Proteção ambiental 
Retorno de comercial: devido a defeitos, desempenho inesperado, arrependimento de 
compra ou problemas de instalação 
Retorno de fim de vida: não é funcional 
Retorno de fim de uso: não é útil ao usuário apesar de funcionar 

FONTE: Seleme; Zattar; Detro, (2020) 

 

 O modelo apresentado estabelece novos parâmetros para a utilização de 

ferramentas tecnológicas e disruptivas, elencando como essencial as características 

de desempenho tecnológico e de operação, sustentabilidade e flexibilidade nos três 

níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Dentre as características de 

desempenho tecnológico estão inclusas a integração e a conectividade dentro e entre 

os elos da CSD. 
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2.1.2 Tecnologias da Cadeia de Suprimentos Digital 

 

Entre as principais características da Cadeia de Suprimentos Digital é o uso 

de tecnologias avançada (BUTNER, 2010; WU et al., 2016; GUPTA et al., 2019). As 

tecnologias emergentes podem ser usadas, não apenas, para fins táticos e 

estratégicos, mas também em processos operacionais (FATORACHIAN; KAZEMI, 

2018). Com base na literatura sobre CSD identificou-se as principais tecnologias 

apontadas pelos autores e apresentadas a seguir. 

Internet das Coisas (IoT) incluindo sensores e rastreadores, Big Data, 

armazenagem em nuvem, robótica avançada, inteligência artificial, realidade 

aumentada e fabricação aditiva são responsáveis pelo desenvolvimento das 

operações inteligentes nas CSD (IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019). Essa 

inovação tecnológica pode oferecer novos modelos de negócios e redes colaborativas 

que, consequentemente, oferecem novas oportunidades em termos de melhorias de 

eficiência, redução de custos e crescimento de receita (FATORACHIAN; KAZEMI, 

2018). 

A tecnologia Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é composta por 

dispositivos que possuem a capacidade de ser conectar à internet, permitindo 

comunicações bidirecionais (ISAKSSON; HARJUNKOSKI; SAND, 2018). É 

caracterizada como objetos do cotidiano sendo incorporados à tecnologia que fornece 

recursos de identificação, detecção, rede e processamento para comunicação com 

outros dispositivos e serviços pela Internet (VASS et al., 2018). Alguns autores 

discorrem que a tecnologia IoT se refere a pelo menos a três elementos: tecnologia 

para coleta de dados; tecnologia para transmissão de dados; e tecnologia para análise 

de dados (REAIDY et al., 2015; DWEEKAT et al., 2017; CALATAYUD; MANGAN; 

CHRISTOPHER, 2019).  

A Iot é capacitada em estabelecer conexões entre entidades e processos da 

CS, identificar objetos automaticamente, rastrear o fluxo de produtos em cada estágio, 

fornecer informações completas durante todo o ciclo de vida e prover transparência 

no fornecimento (ABDEL-BASSET; MANOGARAN E MOHAMED, 2018). Sensores, 

processadores e atuadores coletam dados em tempo real sobre as máquinas, 

permitindo não apenas a comunicação entre as máquinas, mas também 

compartilhando os dados em toda a rede da cadeia de suprimentos para manter a 

jusante os parceiros da CS informados sobre vários processos (WU et al., 2016).  
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A IoT permite o acesso fácil a fontes de informações abrangentes (WU et al, 

2016), e a implementação de sensores cria visibilidade dos eventos na CS com boa 

relação custo-benefício (BUTNER, 2010). Os dispositivos IoT são capazes de se 

comunicar com aplicativos de vários fabricantes permitindo a integração de 

dispositivos (SZOZDA, 2017). Em suma, os processos da CS passam ser mais 

integrados com o uso de tecnologias pois é criada uma rede inteligente ao longo da 

Cadeia, na qual máquinas, produtos e sistemas  são conectados (FATORACHIAN; 

KAZEMI, 2018). 

Os Dispositivos inteligentes e sensores como etiquetas de identificação por 

rádio frequência ou RFID (Radio Frequency IDentification), oferecem informações 

antecipadas sobre demanda das diversas empresas da CS. Clientes com demandas 

positivas realizam seus pedidos com antecedência, o que resulta em informações 

antecipadas de sobre a demanda, e consequentemente o gerenciamento de estoque. 

O uso de RFID reduz efetivamente o estoque, evitam estoques em excesso e 

melhoram a precisão dos dados relativos aos estoques (WU et al., 2016). As etiquetas, 

também permitem a medição de parâmetros operacionais, podem alertar os 

funcionários sobre falhas de produtos e processos e melhorar os processos de 

negócios (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018).  

O Big Data descreve uma crescente quantidade de dados estruturados e não 

estruturados provenientes de diferentes fontes e operações de toda a CS (MAKRIS; 

HANSEN; KHAN, 2019). Laney (2001) o definiu e caracterizou por três propriedades, 

sendo elas: volume, variedade e velocidade. Onde volume, corresponde a grandes 

massas de dados e altas escalas, velocidade refere-se a linha de tempo dos dados, 

que deve ser coletado e analisado rapidamente, para manter o valor comercial, e 

variedade, que significa os vários formatos de dados, incluindo dados estruturados, 

semi e não estruturados (CHEN; MAO; LIU, 2014). Alguns autores acrescentam mais 

duas dimensões importantes veracidade e o valor. Para Demchenko et al., (2013) 

veracidade é garantida pela consistência dos dados, pela sua fonte, coleta e métodos 

de processamento, utilizando infraestruturas confiáveis. E o valor, característica de 

grande importância, definindo-se pelo valor agregado que os dados recolhidos podem 

trazer para o processo, atividade ou análise a que se destina.  

O Big Data pode afetar a cadeia de suprimentos, promovendo excelência 

operacional, economia de custos, satisfação do cliente, visibilidade e melhora na 

comunicação entre o gerenciamento da demanda e o gerenciamento da cadeia de 
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suprimentos (MAKRIS; HANSEN; KHAN, 2019). Análise de big data pode ser 

amplamente utilizado em aplicações de previsão de demanda em dados coletados de 

seus consumidores, incluindo um histórico de compras completo, permitindo entender 

e analisar as características do consumidor e prever o comportamento do consumidor 

(IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019). O Big Data é usado não apenas para melhorar 

o relacionamento das empresas com os clientes, mas também para entender melhor 

seus fornecedores e melhorar a estratégia de reposição, otimizando o gerenciamento 

de estoque (MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). 

 A disponibilização de novos dados em todas as operações oferece suporte a 

aplicativos mais horizontais com tomada de decisão descentralizada (ISAKSSON; 

HARJUNKOSKI; SAND, 2018). Em uma era de big data, grandes volumes de dados 

complexos, variáveis e de alta velocidade, requerem tecnologias avançadas para 

capturar, armazenar, distribuir e analisar informações (WU et al., 2016). A computação 

em nuvem fornecendo capacidade de compartilhamento de dados em tempo real em 

toda a cadeia de suprimentos comporta o tratamento de uma massiva quantidade de 

dados (SCHNIEDERJANS et al., 2019).  

A Computação em nuvem (Cloud Computing) pode ser usada por empresas 

sem a necessidade de uma grande reformulação, sua estrutura em nuvem permite o 

amplo acesso (MAKRIS; HANSEN; KHAN, 2019). A computação em nuvem gera 

visibilidade, insights e flexibilidade nas CS, enquanto operem rapidamente e em 

escala (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). As principais áreas em que pode ser utilizada 

de maneira eficiente são no gerenciamento de logística, gerenciamento de banco de 

dados e previsão e planejamento de demanda (MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). 

A Manufatura aditiva, também é reconhecida, como a impressão 3D é o 

processo no qual o material é unido e solidificado através de um design assistido por 

computador para criar um objeto tridimensional. Além disso, os sistemas de fabricação 

reconfiguráveis são projetados para acomodar mudanças rápidas na estrutura 

(incluindo componentes de hardware e software), a fim de se ajustar à capacidade e 

funcionalidade de produção que podem ser alteradas pelo mercado 

(SCHNIEDERJANS et al., 2019). Quando utilizado em CS exige forte colaboração, 

juntamente com altos níveis de participação dispostos a investimento comum 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018), mas sua adoção nas CS ainda é muito limitada 

(MAKRIS; HANSEN; KHAN, 2019). 
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Qualquer peça pode ser impressa por solicitação nas instalações locais, se a 

demanda enfrentar flutuações instantâneas (BERTTRAM; SCHRAUF, 2016). Makris, 

Hansen e Khan (2019) citando apontam sete itens importantes de impacto da 

impressão 3D em futuras cadeias de suprimentos: melhor uso dos recursos; 

descentralização da manufatura; customização em massa; redução da complexidade; 

racionalização da logística e inventário; design do produto; e preocupações legais 

(MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). 

Com as tecnologias IoT, Big Data e Nuvem, vieram os recursos preditivos, por 

simulação, que permitem que as próprias máquinas avaliem situações de forma 

autônoma, e tomem decisões (FATORACHIAN; KAZEMI 2018). O processamento 

inteligente de informações leva a decisões inteligentes da CS, possibilita a remoção 

de problemas por uma organização, como estoque em excesso e subutilizados, além 

de ajudar na decisão do planejamento da capacidade (GUPTA et al., 2019).O uso de 

Inteligência Artificial em CS trouxe uma nova forma de integração nas CS, a 

digitalização pode alinhar as estratégias, bem como projetar novas estratégias 

visando crescimento, lucratividade e competitividade (BIENHAUS; HADDUD, 2018).  
Veículos e aeronaves autônomos são aptos a detectar o ambiente e navegar 

sem a contribuição humana (SCHNIEDERJANS et al., 2019), para tanto são 

necessárias quatro funções interdependentes básicas: navegação, análise 

situacional, planejamento de movimento e controle de trajetória (BÜYÜKÖZKAN; 

GÖÇER, 2018). Bechtsis et al., (2018) argumentam que os veículos autônomos 

promovem o desempenho nas três dimensões da sustentabilidade na CS, econômica, 

ambiental e social, pois beneficia práticas como: aumento dos níveis de produtividade; 

economia de custos de mão-de-obra, menor consumo de energia; redução de 

emissões; e maior segurança da força de trabalho. As aeronaves autônomas, tais 

como os drones, são aeronaves sem piloto a bordo que podem ser controladas 

remotamente ou podem voar autonomamente com base em planos de vôo pré-

programados (BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018). Os autores relatam o uso de drones 

por empresas para entregas com maior velocidade e comodidade. 

A tecnologia blockchain refere-se a uma cadeia de dados digitais incorruptíveis 

de transações que são programados para registrar o valor de qualquer tipo de 

transação, permitindo uma forma segura e transparente de compartilhamento de 

dados (SCHNIEDERJANS et al., 2019). 

O QUADRO 4 apresenta as principais tecnologias identificadas nas CSD.  



38

QUADRO 4 - TECNOLOGIAS CSD

Tecnologia Autores
Internet das Coisas 

Internet of Things (IoT)
Butner, (2010); Farahani; Meier; Wilke, (2016); Reddy; Singh; 
Hariharan, (2016); Wu et al., (2016); Szozda, (2017); Abdel-Basset; 
ManogaraN; Mohamed, (2018); Bienhaus; Haddud, (2018); 
Büyüközkan; Göçer, (2018b); Dossou, (2018); Bicocchi et al., (2019);
Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, 
(2019); Gupta et al., (2019); Ivanov, Dolgui; Sokolov, (2019);
Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019)

Big Data Farahani; Meier; Wilke, (2016); Reddy; Singh; Hariharan, (2016); Wu 
et al., (2016) ; Szozda, (2017) ; Bienhaus; Haddud, (2018); 
Büyüközkan; Göçer, (2018a); Büyüközkan and Göçer, (2018a); Makris; 
Hansen; Khan, (2019); Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019); Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);
Gupta et al., (2019); Ivanov, Dolgui; Sokolov, (2019); Schniederjans; 
Curado; Khalajhedayati, (2019)

Computação em nuvem
Cloud computing

Ivanov; Sokolov, (2012); Farahani; Meier; Wilke, (2016); Reddy; Singh; 
Hariharan, (2016); Abdel-Basset; Manogaran; Mohamed, (2018) ; 
Bienhaus; Haddud, (2018); Büyüközkan; Göçer, (2018); Dossou, 
(2018); Makris, Hansen; Khan, (2019);  Calatayud; Mangan; 
Christopher, (2019);  Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); Gupta et al., 
(2019); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019)

Simulação / Inteligência 
Artificial

Farahani; Meier; Wilke, (2016); Wu et al., (2016); Reddy, Singh and 
Hariharan, (2016); Szozda, (2017); Büyüközkan; Göçer, (2018b);
Dossou, (2018); Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Frank; 
Dalenogare; AyaLA, (2019); Gupta et al., (2019); Ivanov et al., (2019);
Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019)

Veículos e aeronaves 
autônomos

Farahani; Meier; Wilke, (2016); Büyüközkan; Göçer, (2018b);
Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Bechtsis et al., (2018); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, 
(2019)

Manufatura aditiva / 
impressão 3D

Farahani; Meier; Wilke, (2016) ; Szozda, (2017); Dossou, (2018);
Makris, Hansen; Khan, (2019); Calatayud; Mangan; Christopher, 
(2019); Ivanov, Dolgui; Sokolov, (2019);  Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019)

Blockchain Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019); Ivanov, Dolgui; 
Sokolov, (2019)

FONTE: A autora (2019)

O QUADRO 5 apresenta a relação das tecnologias indicadas pelos autores 

indicados e os processos da CSD conforme apresentados por Seleme, Zattar e 

Detro (2020). 
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QUADRO 5 - TECNOLOGIAS POR PROCESSOS 

(continua) 

Operações Tecnologias  Autores  

Gestão de 
relacionamento 
com o cliente 

Simulação  Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Schniederjans; 
Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Big Data  Szozda (2017); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, 
(2019) 

Internet das Coisas Wu et al. (2016) 

Desenvolvimento 
de produtos 

Manufatura aditiva / 
impressão 3D 

Szozda (2017); Makris; Hansen; Khan (2019); Schniederjans 
et al. (2019); 

Big Data  Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 
Internet das Coisas  Bienhaus; Haddud (2018); Gupta et al. (2019) 
Simulação Büyüközkan; Göçer (2018); Frank et al. (2019) 

Gerenciamento de 
demanda 

Big Data  Wu et al. (2016); Szozda (2017); Büyüközkan; Göçer (2018); 
Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Manufatura aditiva / 
impressão 3D Schniederjans et al. (2019) 

Computação em 
nuvem Makris; Hansen; Khan (2019) 

Internet das Coisas  Wu et al. (2016); Gupta et al. (2019) 
Simulação Szozda (2017) 

Gestão de pedidos 
de distribuição 

Internet das Coisas 
Butner (2010); Szozda (2017); Bienhaus; Haddud (2018); 
Büyüközkan; Göçer (2018); Calatayud; Mangan; Christopher, 
(2019); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Veículos e aeronaves 
autônomos 

Büyüközkan; Göçer (2018a); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Realidade aumentada  Büyüközkan; Göçer (2018a); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Manufatura aditiva / 
impressão 3D Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Big Data  Wu et al. (2016); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, 
(2019) 

Inteligência Artificial  Wu et al. (2016); Bienhaus; Haddud (2018); Calatayud; 
Mangan; Christopher, (2019); 

Computação em 
nuvem  Szozda (2017); Makris; Hansen; Khan (2019) 

Simulação / 
Realidade virtual   Frank et al. (2019) 

Gerenciamento de 
Movimento e 
Capacidade 

Veículos e aeronaves 
autônomos 

Büyüközkan; Göçer (2018); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Manufatura aditiva / 
impressão 3D Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Big Data  Büyüközkan; Göçer (2018); Schniederjans et al. (2019) 

Internet das Coisas 

Butner (2010); Wu et al. (2016); Szozda (2017); Bienhaus; 
Haddud (2018); Büyüközkan; Göçer (2018); Calatayud; 
Mangan; Christopher, (2019); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019); Frank et al. (2019) 

Simulação Wu et al. (2016); Szozda (2017) Frank et al. (2019) 
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QUADRO 5 - TECNOLOGIAS POR PROCESSOS 

 (conclusão) 

Operações Tecnologias  Autores  

Gerenciamento de 
Fluxo Financeiro 

Inteligência Artificial  Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Schniederjans; 
Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Computação em 
nuvem Szozda (2017) 

Gestão de 
Relacionamento 
com Fornecedores 

Internet das Coisas  Szozda (2017); Bienhaus; Haddud (2018) 
Inteligência Artificial  Bienhaus; Haddud (2018) 
Blockchains  Schniederjans et al. (2019) 

Big Data  Bienhaus; Haddud (2018); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Computação em 
nuvem  

Szozda (2017); Bienhaus; Haddud (2018); Calatayud; 
Mangan; Christopher, (2019);  Frank et al. (2019) 

Manufatura aditiva  Büyüközkan; Göçer (2018) 

Devoluções e Fim 
da Vida 

Veículos e aeronaves 
autônomos Bechtsis et al. (2018) 

Internet das Coisas   Calatayud; Mangan; Christopher, (2019) 
FONTE: A autora (2019) 

 

As pesquisas indicam que a tecnologia relacionada pode ser ou foi aplicada no 

processo relacionado ou em mais do que um indicado pelo respectivo autor. 

 

2.2 INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE 

 
Como visto anteriormente, a Cadeia de Suprimento Digital precisa ser 

interconectada e inteligente o suficiente para agir de forma autônoma 

(FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Para tanto, é necessário alto nível de digitalização 

e automação, além de ampla conectividade no ambiente de produção e entre as 

organizações, o que demanda a integração de sistemas corporativos (RASHID; 

TJAHJONO, 2016). As interconexões caraterísticas da CSD, torna viável uma maior 

escala de conexões (GUPTA et al., 2019). Neste capítulo abordaremos a integração 

tecnológica das Cadeias de Suprimentos e como é o desempenho da conectividade 

na mesma. 

A integração entre parceiros é cada vez mais efetiva à medida que a tecnologia 

oferece coleta avançada, processamentos e compartilhamentos de informações nos 

estágios críticos para o desempenho da CS (WU et al., 2016; SZYMCZAK; RYCIUK; 

LEONCZUK, 2018). Embora esteja no centro do GCS, a Tecnologia da Informação 

(TI) tradicional não aborda totalmente a integração nas operações e, para garantir a 

conectividade completa, os sistemas com diferentes interfaces devem ser 
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desenvolvidos para permitir a comunicação entre dispositivos, máquinas e processos 

inteligentes (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). O desafio está em gerenciar e controlar 

efetivamente a heterogeneidade em um contexto dinâmico, preservando a autonomia 

das fontes de dados (BICOCCHI et al., 2019).  

A TI possibilita um compartilhamento de informações eficiente, que por sua vez 

promove a coordenação e cooperação entre os membros da Cadeia de Suprimentos 

(FAWCETT et al., 2011). O compartilhamento da informação é essencial no sucesso 

da CS, pois permite o gerenciamento adequado de informações ao longo da cadeia 

(SZYMCZAK ET AL., 2018). A tecnologia melhora o compartilhamento da informação, 

e consequentemente a integração da Cadeia (FAWCETT et al., 2011; PRAJOGO; 

OLHAGER, 2012; BRANDON-JONES et al., 2014; SZYMCZAK et al., 2018). Para que 

ocorra de forma eficiente é necessário a criação de vínculos em toda a CS dispostos 

a compartilhar informações (FAWCETT et al., 2011; BRANDON-JONES et al., 2014).  

A digitalização permitir modelos de negócios da CS que proporcionam 

melhorias significativas de desempenho, incluindo custos mais baixos, 

desenvolvimento mais rápido de novos produtos, prazos mais curtos de pedidos e 

maior flexibilidade de fornecimento (FAWCETT et al., 2011; PRAJOGO; OLHAGER, 

2012). Para estabelecer um planejamento assertivo e compreender as questões que 

afetam os processos de uma CS é necessário compartilhar informações sobre 

produção, mudanças, condições de mercado, novos projetos, demandas e previsões 

(SZYMCZAK et al., 2018).  

O compartilhamento de informações é considerado a base da colaboração na 

Cadeia de Suprimentos e contribui para a integração (FAWCETT et al., 2011), e está 

relacionado à qualidade e relevância das informações fornecidas (BRANDON-JONES 

et al., 2014). Szymczak et al., (2018) apontam nove variáveis para caracterizar a 

qualidade da informação, são elas: precisão, disponibilidade, pontualidade, 

conectividade interna, conectividade externa, integridade, relevância, acessibilidade e 

frequência de atualização de informações.  

A TI oportuniza uma troca de informações em maior escala e em tempo real, 

facilitando previsões e programações de operações entre os elos (PRAJOGO; 

OLHAGER, 2012). A conectividade melhora a disponibilidade das informações, que 

por sua vez resulta em funções mais integradas (ISAKSSON; HARJUNKOSKI; SAND, 

2018). Os sistemas de informação estão se moldando sob a perspectiva da atual 

tendência da Indústria 4.0 e das suas tecnologias facilitadoras, considerada uma 
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abordagem promissora para fornecer ampla conectividade no ambiente de produção 

e nas Cadeia de Suprimentos (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018).  

Uma Cadeia de Suprimentos Global requer a interconexão entre diversos 

sistemas de informação de múltiplas fontes distribuídas, oferecendo dados, 

informações e conhecimento, interessados em uma visão unificada (BICOCCHI et al., 

2019). Um eficiente instrumento para gerenciar sistemas distribuídos é a Internet 

(D’IGNAZIO et al., 2014). A Internet atua como o centro de conectividade de 

dispositivos inteligentes, máquinas e sistemas (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018).  

A CSD envolve conexão e integração de mundo virtual e mundo físico através 

de objetos inteligentes que constantemente se comunicam e interagem entre si 

(FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Trata-se de integrações digitais, nos quais 

computadores e redes integrados monitoram e controlam processos físicos (ROSSIT; 

TOHMÉ; FRUTOS, 2018).  

A integração aprimorada, pode melhorar fundamentalmente a maneira como os 

produtos são desenvolvidos, projetados e fabricados (FATORACHIAN; KAZEMI, 

2018). Para os autores isso pode, consequentemente, oferecer novas oportunidades 

em termos de melhorias de eficiência, redução de custos e crescimento de receita. A 

digitalização também permite previsões de demanda, compartilhadas diretamente na 

CS, levando a uma adaptação mais rápida com serviços aprimorados 

(SCHNIEDERJANS, CURADO, KHALAJHEDAYATI, 2019). 

Tal conexão e integração de toda a cadeia de suprimentos pode ser obtida com 

a implementação de Sistemas Ciber Físicos (Cyber Physical Systems – CPSs) e com 

o emprego das tecnologias facilitadoras, como Big Bata, a Internet das Coisas 

(Internet of Things - IoT) e armazenamento de dados baseado em Nuvem (Cloud 

Computing) (IVANOV; SOKOLOV, 2012;  REDDY; SINGH; HARIHARAN, 2016;  

TJAHJONO et al., 2017). Os CPSs é o conceito central da nova revolução, integra 

instalações e sistemas, intra e interorganizacionais (WANG et al., 2016; FRANK et al., 

2019). São caracterizados pela descentralização e autonomia de seus elementos, 

além de evoluírem por meio da adaptação e reconfiguração de suas estruturas 

(IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019).  

Os CPSs também possibilitam uma forte integração de sistemas físicos e de 

engenharia resultando em uma coordenação aprimorada entre elementos 

computacionais e físicos. Além disso, permitem a integração humano-tecnológica, por 

meio de uma comunicação eficaz entre tecnologia e pessoas (FATORACHIAN; 
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KAZEMI, 2018). A ideia do compartilhamento de informações e conectividade entre 

empresas evolui para comunicação entre CPSs classificada por (SCHLECHTENDAHL 

et al., 2015) como uma estrutura de malha, onde a conectividade dá-se de forma 

extensiva. 

Os CPSs comunicam homem, máquina e produto de forma inteligente e 

automatizada, são capazes de coletar e processar dados, e assim controlar tarefas  

com a mínima ou nenhuma intervenção humana (BRETTEL et al., 2014). Os CPSs 

possibilitam a integração digital de toda a cadeia de suprimentos, que inclui a 

adaptabilidade ao longo do fluxo e reconfiguração de sua estrutura, requisitos da 

integração digital (ADAMS et al., 2014;  REDDY; SINGH; HARIHARAN, 2016). A 

reconfiguração da Cadeia de Suprimentos é decomposta em três sub-objetivos:  

 Reconfiguração organizacional, necessária para alterar os limites 

estruturais das organizações; 

 Reconfiguração de rede, necessária para minimizar o risco na cadeia de 

fornecimento sob tecnologia digital integrada;   

 Interoperabilidade, que permite a descoberta e a interação nas cadeias 

de suprimentos e é capaz de melhorar o desempenho da cadeia de 

suprimentos na presença de risco.  

O CPS se resume em dois principais princípios: interoperabilidade e 

consciência (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). Segundo os autores a 

interoperabilidade consiste em digitalização, comunicação padronização, 

responsabilidade em tempo real e personalização. A consciência é composta de 

manutenção preditiva, tomada de decisão, autoconhecimento, a auto otimização e 

autoconfiguração.  

Chalyvidis et al. (2013, p. 66) discorre que a “interoperabilidade da cadeia de 

suprimentos trata da capacidade das entidades comerciais colaboradoras de prestar 

serviços uns aos outros, bem como a seus usuários / clientes, definindo etapas e 

mensagens de sincronização para trocar informações e mercadorias, coordenar seus 

processos de negócios e alinhar suas metas de negócios à otimização da cadeia, sem 

perder o senso individual de propósito e os recursos idiossincráticos.” 

Com os avanços de uma conectividade aprimorada, a Internet das Coisas (IoT) 

é um facilitador do CPS e uma ferramenta promissora de uma maior integração e 

controle da CS (ISAKSSON; HARJUNKOSKI; SAND, 2018). As mercadorias podem 

ser monitoradas e rastreadas, o armazenamento pode se manter em níveis otimizados 
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devido à comunicação em tempo real com fornecedores (FRANK et al., 2019). Os 

dispositivos são conectados à internet, que possibilita um número ilimitado de canais 

de comunicação por meio de novas conexões (ISAKSSON; HARJUNKOSKI; SAND, 

2018).  

A IoT comunica o mundo físico e o digital, sincronizando o fluxo de informações 

com o fluxo físico para maior integração da CS (VASS et al., 2018; FRANK et al., 

2019). A internet passa a ser o centro de conectividade de todos os dispositivos 

inteligentes, oferendo maior integração entre os processos (FATORACHIAN; KAZEMI, 

2018). A capacidade do recurso da IoT nas CS é definida com tecnologia incorporada 

à objetos do cotidiano que fornece recursos de identificação em tempo real, atribuindo 

visibilidade (VASS; SHEE; MIAH, 2018). 

A computação em nuvem completa o conceito de Iot, pois fornece o 

armazenamento da volumosa quantidade de dados gerados pelos dispositivos 

(MEDEDJEL; BELALEM; NEKI, 2017). As redes em nuvem permitem a comunicação 

remota de produtos, dispositivos e máquinas, podendo ser acessadas de forma rápida 

e independente do local (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Nas CS são capazes de 

proporcionar maior interconectividade, pois pode ser ofertada comunitariamente, 

conectando tecnologias e acessos as informações de maneira integrada (BRUQUE-

CAMARA et al., 2016). Dessa forma, a análise de fluxo de dado pode ser realizada 

em tempo real, oferendo benefícios como soluções em tempo real, previsões, 

manutenção proativa e automação (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). 

Os sistemas passam a ser gerenciados em plataformas digitais disponíveis em 

nuvem e conectadas a internet, capazes de relacionar informações como 

meteorologia, que influenciam na previsão de entregas por exemplo (FRANK; 

DALENOGARE; AYALA, 2019). As plataformas digitais também podem alcançar os 

clientes rastreando a entrega do produto e atendendo às demandas específicas 

(SZOZDA, 2017). Também podem integrar diferentes fábricas da empresa, 

compartilhando informações em tempo real das atividades operacionais (BIENHAUS; 

HADDUD, 2018; FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). 

Com o uso das tecnologias facilitadoras os parceiros globais da cadeia de 

suprimentos estão voluntariamente reunindo suas operações em fluxos horizontais de 

negócios e compartilhando informações de maneira vertical, economizando custos no 

processamento e na difusão de informações (GUPTA et al.,2019). Tais avanços 

tecnológicos resultam em maior demanda por integração digital horizontal, vertical e 
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ponta a ponta (end-to-end) (STOCK; SELIGER, 2016; WANG et al., 2016). A FIGURA 

7 ilustra as três integrações.

FONTE: Wang et al., (2016), nossa tradução

A integração vertical corresponde a sistemas avançados de tecnologia e 

comunicação, que integram todos os níveis hierárquicos de uma organização 

(FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). Fluxo vertical refere-se às atividades dentro 

dos limites organizacionais, incluindo elementos básicos, como estrutura 

organizacional, fator humano, relações entre departamentos, nível tecnológico e de 

gestão (PÉREZ-LARA et al., 2018). A integração vertical utiliza-se da tecnologia como

componente que permite que todos os níveis organizacionais estejam conectados 

(TJAHJONO et al., 2017).

Por meio da integração de máquinas inteligentes há um sistema auto 

organizado que pode ser dinamicamente reconfigurado para se adaptar a diferentes 

tipos de produtos, e as informações massivas são coletadas e processadas para 

tornar o processo de produção transparente (WANG et al., 2016), que melhora o 

processo de tomada de decisão pois fornece transparência e controle dos processos

(FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). Os sistemas de manufatura em rede 

descrevem a ligação cruzada com base em CPSs, são flexíveis e reagem rapidamente 

a mudanças na demanda do cliente, também permitem personalização em massa 

(STOCK; SELIGER, 2016).

Integração 
vertical

Integração 
horizontal

Integração 
ponta a ponta

FIGURA 7 - ILUSTRAÇÃO DOS TRÊS TIPOS DE INTEGRAÇÃO E SEU 
RELACIONAMENTO
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A integração horizontal, suportada pelas tecnologias emergentes da CSD,

envolve a troca de informações em tempo real sobre ordens de produção com 

fornecedores e centros de distribuição (FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). Fluxo 

horizontal inclui relações externas, estabelece sistemas de integração de 

fornecedores e rede de clientes, sistema de informações e gerenciamento (PÉREZ-

LARA et al., 2018). A Integração Horizontal está relacionada com a conexão entre 

todas as organizações que cooperam entre si de forma eficiente (WANG et al., 2016).

As tecnologias são utilizadas para conectar os processos externos às 

organizações, para tanto as plataformas digitais conectadas a uma nuvem são 

adotadas para atender a esse requisito, integrando os elos da CS (FRANK; 

DALENOGARE; AYALA, 2019). A interligação e digitalização horizontal é sobre as

ligações interorganizacionais e a criação de valor ao longo da Cadeia de Suprimentos

por meio da tecnologia (COZMIUC; PETRISOR, 2018). A digitalização se refere à

troca de dados e os sistemas de informação conectados entre os envolvidos na cadeia 

(WANG et al., 2016). A transparência dentro da cadeia de valor permite a identificação 

de mudanças nas necessidades do cliente e as reflete em todas as outras etapas, 

desde o desenvolvimento até a distribuição (TJAHJONO et al., 2017).

A integração ponta a ponta está relacionada ao processo de criação de valor 

envolvida no ciclo de vida do produto e digitalização inteligente de todas as fases, 

desde de aquisição da matéria prima até o uso e fim do ciclo de vida (STOCK; 

SELIGER, 2016; WANG et al., 2016).

Agrupar suas operações em fluxos de negócios horizontais e compartilhar ao 

mesmo tempo as informações de maneira vertical permitir a visibilidade e a troca de 

informações em tempo real, levam os parceiros da CSD a reduzir custos no 

processamento e disseminação de informações (GUPTA et al., 2019). A facilitação da 

colaboração em tempo real e o aprimoramento da integração nas CSD torna o papel 

da TI ainda mais crítico (WU et al., 2016). Nas Cadeias de Suprimentos Digitais, a

integração tecnológica da informação juntamente com a análise avançada e 

automação dos processos oferece oportunidades para maximizar o excedente da 

Cadeia de Suprimentos (WU et al., 2016; BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018).

A integração de informação refere-se ao grau em que as empresas conectam 

e implantam a tecnologia da informação em benefício do compartilhamento da 

informação entre os parceiros, permite a conexão das atividades facilitando fluxo de 

informação, finanças e de materiais ao longo da CS (WONG et al., 2015). A integração 
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da informação interorganizacional melhora a visibilidade de uma CS e facilita a 

comunicação em as organizações (WONG et al., 2015). A conectividade e a cultura 

do compartilhamento de informações contribuem de forma eficaz para um 

desempenho diferencial (FAWCETT et al., 2011). 

O papel da conectividade nas CS é amplamente discutido na literatura, e 

recebe uma atenção especial no que se refere a estratégia empresarial, pois 

influências diretamente nas relações com os clientes e fornecedores (D’IGNAZIO; 

GIOVANNETTI, 2014). Fawcett et al.  (2011,p. 40) definem conectividade como:  

“A conectividade de CS se refere à capacidade de uma empresa de usar a TI 
para coletar, analisar e disseminar as informações necessárias para 
sincronizar a tomada de decisões entre atividades de valor agregado. Quando 
diversas funções e parceiros de CS estão conectados, melhores tomadas de 
decisão e níveis mais altos de coordenação e colaboração são possíveis”. 

Brandon-jones et al., 2014 define conectividade da CS relaciona à infraestrutura 

tecnológica pela qual a informação é transmitida aos parceiros da cadeia de 

fornecimento e compartilhamento de informações, onde a conectividade se e 

compartilhamento de informações relacionadas à natureza, velocidade e qualidade da 

informação transmitida. A conectividade é um exemplo de recurso tecnológico, que 

permite que as organizações dentro de uma cadeia de suprimentos compartilhem 

informações por meio de sistemas compatíveis reduzem o risco (FAWCETT et al., 

2011; BRANDON-JONES et al., 2014). 

A conectividade afeta positivamente o compartilhamento da informação, e com 

isso o comprometimento da alta gestão (GUNASEKARAN et al., 2017). Seus 

resultados interferem no desempenho entre a integração da CS e a estratégia 

competitiva da empresa no mercado global (D’IGNAZIO; GIOVANNETTI, 2014). Pois 

auxilia os gerentes a alinhar estratégias e estruturas com o ambiente para melhorar o 

desempenho (FAWCETT et al., 2011). Com a conectividade melhores são os níveis 

de tomada de decisão, coordenação e colaboração da CS  (FAWCETT et al., 2011). 

Fawcett et al. (2011) argumentam que a conectividade na SC, influencia 

positivamente a lucratividade e o crescimento, e para Gunasekaran et al. (2017) a 

conectividade influencia positivamente o desempenho da CS. Os benefícios de níveis 

altos de conectividade na CS segundo Fawcett et al., 2011 são: 

 Redução de incerteza ambiental; 

 Menores custos de transação; 
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 Maior desempenho operacional; 

 Capacidade de resposta rápida;  

 Soluções rápidas as mudanças ambientais; 

 Maior satisfação do cliente. 

A conectividade da CS em um contexto de uma cultura de compartilhamento 

da informação entre as organização contribuem para um melhor desempenho não só 

da colaboração dinâmica, mas para um melhor uso de recursos (FAWCETT et al., 

2011). Ainda segundo os autores embora a as organizações possuam conectividade, 

ela não garante o compartilhamento proativo de informações, a relutância em 

compartilhar as informações anula os benefícios da conectividade (FAWCETT et al., 

2011; SZYMCZAK et al.; 2018).  

Embora o aspecto tecnológico da integração de informações seja importante, é 

a frequência, a quantidade e a qualidade das informações compartilhadas que 

realmente importam (TOMLINSON; FAI, 2013). O compartilhamento de informações 

exige que as empresas troquem informações estratégicas da cadeia de suprimentos 

e não apenas dados transacionais, como pedidos de materiais ou produtos (GEERTS; 

O’LEARY, 2014). O histórico do ponto de venda ajuda os fornecedores a prever com 

êxito a demanda, o que melhora posteriormente o nível de serviço e a eficiência de 

seus clientes. Da mesma forma, a posição do estoque em tempo real ajuda os 

fornecedores a planejar seus cronogramas de reabastecimento e entrega, e assim, 

melhorar os níveis de serviço e reduzir os custos de estoque (PRAJOGO; OLHAGER, 

2012). 
Um nível de compartilhamento de informações em tempo real melhora os níveis 

de comunicação. A intensidade da comunicação constitui altos níveis de 

comportamento cooperativo entre os parceiros da cadeia de suprimentos, o que leva 

a um alto grau integração dos fluxos de informações estratégicas entre eles 

(DWEEKAT et al., 2017). Se o compartilhamento de informações é limitado, 

interrompido ou as informações são distorcidas, os mesmos resultam em 

anormalidades no funcionamento da cadeia de suprimentos (SZYMCZAK et al., 2018). 

Portanto, a relação entre o compartilhamento da informação e desempenho 

operacional, é mediada pela visibilidade da CS (BRANDON-JONES et al., 2014). 

A conectividade CS e compartilhamento de informações são dois recursos 

críticos para a visibilidade da CS (BRANDON-JONES et al., 2014; DUBEY, ALTAY E 

GUNASEKAN, 2018). Brandon-jones et al., (2014) discorrem sobre o impacto da 
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visibilidade na resiliência e robustez, e Dubey, Altay e Gunasekan (2018) nas relações 

em agilidade, adaptabilidade e alinhamento da cadeia de suprimentos. 

Para Brandon-jones et al., (2014) a visibilidade da Cadeia de Suprimentos é 

uma capacidade derivada da conectividade e compartilhamento da informação, em 

que a conectividade se relaciona à infraestrutura de TI pela qual a informação é 

transmitida à CS e o compartilhamento da informação é relacionado à natureza, 

velocidade e qualidade da informação transmitida. Visibilidade é umas das 

características do atual do gerenciamento da cadeia de suprimentos (BUTNER, 2010).  

As CSD permitem um compartilhamento mais inteligente de informações, e 

consequentemente maior visibilidade entre os membros e facilidade em realizar 

tarefas trabalho intercambiável  (GUPTA et al., 2019). 

Visibilidade da CSD, não significa apenas visibilidade de sua própria cadeia e 

suas próprias remessas, mas também de decisões colaborativas (BUTNER, 2010). 

Em geral, a conectividade e a automação aprimoradas fornecidas pela digitalização 

passou de uma rede conectada entre partes interessadas, para uma conexão 

estendida entre objetos, pessoas e sistemas, que implicam em práticas inovadoras 

para as empresas (SCHNIEDERJANS et al., 2019). 

O impacto da visibilidade nas relações da cadeia de suprimentos, possibilita 

resiliência e robustez em uma cadeia de suprimentos como resultado de desempenho, 

conforme a FIGURA 8 (BRANDON-JONES et al., 2014). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Brandon-Jones et al., (2014) , nossa tradução 
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A resiliência da Cadeia de Suprimentos é definida como a capacidade de um 

sistema retornar ao seu estado original, dentro de um período de tempo aceitável após 

ser perturbado (BRANDON-JONES et al., 2014). A resiliência é considerado um 

impacto positivo na CS, pois implica em reagir e recuperar seu estado original em caso 

de interrupções (BLACKHURST; DUNN; CRAIGHEAD, 2011; BRANDON-JONES et 

al., 2014; BICOCCHI et al., 2019). As CS habilitadas com maior recurso tenológico, e 

assim visibilidade, estas capacidades podem, consequentemente, facilitar a tomada 

de decisões e podem permitir a capacidade de resposta a interrupções e falhas 

(FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). 

Robustez é a capacidade da Cadeia de Suprimentos manter sua função apesar 

de interrupções internas e externas (BRANDON-JONES et al., 2014). Através das 

redes e sistemas inteligentes, pode permitir maior conectividade e robustez 

(FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Em suma o desenvolvimento da resiliência e 

robustez da CS implicam no desempenho operacional e pode reduzir a probabilidade 

e o impacto de uma interrupção da CS (BRANDON-JONES et al., 2014). 

Bicocchi et al., (2019) argumenta que a combinação de resiliência e capacidade 

de resposta atribui agilidade as CS. Segundo os autores capacidade de resposta diz 

respeito a adaptação às mudanças de demanda, oferecer aos clientes produtos 

personalizados, explorar vantagens competitivas, sendo essas temporárias ou 

permanentes. Em suma CS ágeis são capacitadas de adaptação à um contexto 

incerto de negócio, com demanda varáveis e imprevisíveis, apta a personalização, e 

oscilações de suprimentos, necessidade de novos componentes, gargalos e riscos, 

considerando toda a cadeia de valor.   

Embora a visibilidade esteja relacionada com o compartilhamento da 

informação, são coisas distintas. A visibilidade da CS é vista como uma capacidade, 

está relacionada ao fluxo de informações e materiais, como níveis de estoque e de 

demanda dentro da CS, transparências em determinados momentos (BRANDON-

JONES et al., 2014). 

Dubey, Altay e Gunasekan (2018) também compartilham da ideia que o impacto 

da visibilidade nas relações da cadeia de suprimentos, possibilita uma cadeia de 

suprimentos ágil, alinhada e adaptável, ilustrado na FIGURA 9. 
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Fonte: Dubey, Altay e Gunasekan (2018), p. 8, nossa tradução 

 

A agilidade da CS é a propriedade de detectar e responder de forma rápida e 

efetiva às mudanças temporárias e de curto prazo do mercado. A adaptabilidade da 

CS é a propriedade de reconfiguração da CS quando necessário, se ajustando de 

forma flexível e permite mudanças fundamentais a longo prazo. O alinhamento é a 

propriedade de que todos os interesses dos parceiros da CS sejam alinhados por meio 

do compartilhamento da informação, com papéis bem definidos e claros de cada 

integrante (DUBEY; ALTAY; GUNASEKAN, 2018).  

Fawcett et al., 2011 arugumentam que de nada adianta alta conectividade sem 

qualidade dados. Gunasekaran et al., 2017 incluem Big data e análise preditiva à 

conectividade, no que se refere a captura, armazenamento, transparência e 

compartilhamento de dados, havendo uma melhor na visibilidade e desempenho da 

cadeia de suprimentos e organizacional. Segundo dos autores “recursos como 

conectividade e compartilhamento da informação sob efeito do compromisso da alta 

gerência ajudam a assimilação (capacidade) do Big data e análise preditiva, que afeta 

o desempenho da CS e desempenho organizacional”, mostrado na FIGURA 10. 
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Fonte: (GUNASEKARAN et al., 2017), p.2, nossa tradução 

 

A aceitação diz respeito do quão bem as partes interessadas percebem o Big 

Data e a análise preditiva, a rotinização é o quão bem os sistemas são ajustados para 

recebe-lo e a assimilação o quão bem ele se difunde nos processos (GUNASEKARAN 

et al., 2017). A assimilação é a medida que a tecnologia se difunde através dos 

processos. 

A visão baseada em recursos é fundamental para garantir a heterogeneidade 

das diversidade das organizações que compõe uma CS e suas distintas 

competências, considerada uma fonte de vantagem competitiva (CHALYVIDIS et al., 

2013). A CSD global exige interconexões entre diferentes sistemas heterogêneos, um 

dos principais problemas é gerenciar efetivamente os dados de fontes independentes 

e autônomas (BICOCCHI et al., 2019). Segundo os autores, os diferentes sistemas de 

informação oferecem dados, informações e conhecimentos de fontes distribuídas por 

diferentes partes interessadas, onde o objetivo principal é fornecer uma visão 

unificada ou permitir a troca de dados entre elas. A interconectividade das CSD 

permite a coexistência de fontes de dados heterogêneas. 

O Erro! Fonte de referência não encontrada. QUADRO 6 sintetiza as 

características de integração e conectividade apontadas pelos autores. A principal é 

a visibilidade, decorrente do compartilhamento de dados e informações (FAWCETT et 

al., 2011; GUNASEKARAN et al., 2017; BRANDON-JONES et al., 2014; DUBEY; 

ALTAY; GUNASEKAN, 2018; FRAILE et al., 2018). Informações são disponíveis a 

todo momento, possibilitando entender o ambiente no qual a CS está operando (WU 

FIGURA 10 - RELAÇÕES CONECTIVIDADE: DESEMPENHO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
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et al., 2016). Outras características, como já mencionadas anteriormente, são a 

agilidade, adaptabilidade, alinhamento, resiliência, robustez e heterogeneidade. 

 

QUADRO 6 - CARACTERÍSTICAS DE INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE 

Características Autores 

Transparência / 
Visibilidade  

Braunscheidel; Suresh; Boisnier, (2010); Barratt; Barratt, (2011); Liu; Kumar, 
(2011); Fawcett et al., (2011); Gunasekaran et al. (2017); Brandon-Jones et al., 
(2014); Geerts; O’leary, (2014); Geerts; O’leary, (2014); Musa et al., (2014); 
Seethamraju, 2014); Saghiri et al., (2017); Mondragon; Mondragon; Coronado, 
(2017); Dubey; Altay; Gunasekan (2018); Fraile et al. (2018) 

Agilidade 

Liu; Kumar, (2011); Whitten; Green Jr.; Zelbst, (2012); Reichert, (2013); Yan et al., 
(2014); Seethamraju, (2014); Yang; Pan; Ballot, (2017);  Alfalla-Luque; Machuc; 
Marin-Garcia  (2018); BányaI; Illés; BÁNYAI, (2018); Dubey; Altay; Gunasekan 
(2018); Mohammadi; Mukhtar, (2018); BicocchI et al., (2019); Calatayud; Mangan; 
Christopher, (2019); Gupta et al., (2019); Pan, (2019)  

Adaptabilidade 

Levermore; Babin; Hsu, (2010); Liu; Kumar, (2011);  Kwon; Im; Lee, (2011); Makris; 
Zoupas; Chryssolouris, (2011); Whitten; Green Jr.; ZelbsT, (2012); Wu et al. 
(2016); Dubey; Altay; Gunasekan (2018);  Alfalla-Luque; Machuc; Marin-Garcia  
(2018) Statsenko; Gorod; Ireland, (2018); Gupta et al., (2019); Peraković; Periša; 
Sente, (2019); BicocchI et al., (2019) 

Alinhamento Liu; Kumar, (2011); Whitten; Green Jr.; Zelbst, (2012); Dubey; Altay; Gunasekan 
(2018);  Alfalla-Luque; Machuc; Marin-Garcia  (2018) 

Resiliência 
Brandon-Jones et al. (2014); Yang; Pan; Ballot, (2017); Graça; Camarinha-Matos, 
(2017). Dubey; Altay; Gunasekan (2018); Fraile et al. (2018); Statsenko; Gorod; 
Ireland, (2018); Margolis et al., (2018); BicocchI et al., (2019) 

Robustez 
Makris; Zoupas; Chryssolouris, (2011); Kwon; Im; Lee, (2011); Yang; Wen; Wang, 
(2011); Brandon-Jones et al. (2014); Blos; Da Silva; Wee, (2018); Dubey; Altay; 
Gunasekan (2018)  

Heterogeneidad
e 

Huang; Lin, (2010); Li et al., (2010); Fawcett et al., (2011); Lu et al., (2013); 
Borsato, (2014); Archimede; Memon; Ishak, (2017); Yang; Pan; Ballot, (2017); 
Dubey; Altay; Gunasekan (2018); BicocchI et al., (2019) 

 

FONTE: A autora (2019). 

Transparência / Visibilidade: uso da digitalização para disseminar informações 

de modo a criar visibilidade dos próprios processos e da CS como um todo, incluindo 

decisões colaborativas. 

Agilidade: é a capacidade da CS identificar e responder mudanças de curto 

prazo com velocidade e efetividade 

Adaptabilidade: capacidade de se adaptar ao mercado em tempo hábil de forma 

a reconfigurar a CS, se ajustando de forma flexível, para explorar vantagens 

competitivas. Inclui a adaptação às mudanças de demanda, oferecer aos clientes 

produtos personalizados, explorar vantagens competitivas, sendo essas temporárias 

ou permanentes. 

Alinhamento: é a propriedade de que todos os interesses dos parceiros da CS 

sejam alinhados por meio do compartilhamento da informação, com papéis bem 

definidos e claros de cada integrante. 
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Resiliência: capacidade da CS de reagir e recuperar seu estado original após 

falhas e interrupções dentro de um período de tempo hábil.  

Robustez: é a capacidade da Cadeia de Suprimentos manter sua função apesar 

de interrupções internas e externas. 

Heterogeneidade: interconexões entre diferentes sistemas que promovem a 

colaboração sem perder o senso individual.  

Os autores declaram que a integração e a conectividade melhoram o 

desempenho da Cadeias de Suprimentos. De acordo com as características 

apresentadas a interconexão beneficia os processos da CS oportunizando prazos de 

entrega mais curtos, níveis de estoque reduzidos, design mais rápido de novos 

produtos, ciclos mais curtos de pedidos e compras. 

 

2.3 OPERADORES LOGÍSTICOS 

 

Os Operadores Logísticos (OL) são provedores de serviços logísticos, 

geralmente chamados de prestadores de serviços de logística terceirizada (Third Party 

Logistics - 3PL), uma tendência cada vez mais presente nas Cadeias de Suprimentos 

Globalizadas. Desempenham funções como transporte de entrada, transporte de 

saída, armazenamento e logística reversa (MOTHILAL et al., 2012). Os Operadores 

Logísticos possuem canais com parceiros de modo a criar valor agregado na Cadeia 

de Suprimentos e, escolhem parceiros logísticos de longo prazo para promover 

melhorias de desempenho (FAWCETT et al., 2012). 

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) define operador 

logístico como uma pessoa jurídica que possui no mínimo, competências para prestar 

serviços simultâneos em três atividades: armazenagem da mercadoria dos seus 

contratantes, gestão de estoque das mercadorias armazenadas e gestão de 

transporte das mercadorias alo longo da sua cadeia. Por meio de um ou mais 

contratos, utilizando recursos próprios ou de terceiros (ABOL, 2015).  

O conselho de Gestão da Cadeia de Suprimentos, nos Estados Unidos (Council 

of Supply-Chain Management – CSCMP) define como:  
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“A Logística de Terceiros (3PLs) refere-se a uma empresa que fornece vários 
serviços de logística para uso pelos clientes. De preferência, esses serviços 
são integrados ou agrupados pelo provedor. Entre os serviços oferecidos, os 
3PLs são transporte, armazenagem, crossdocking, gerenciamento de 
estoque, embalagem e agenciamento de carga. De uma maneira mais 
simples, o 3PL refere-se essencialmente ao fato de que uma empresa 
terceiriza a parte logística de sua cadeia de suprimentos para um terceiro que 
é conhecido como provedor de logística de terceiros. Geralmente, esses 
serviços acabam integrando partes da cadeia de fornecimento, pois estão 
presentes em uma forma agrupada, de modo que também consistem em 
alguns serviços relacionados à produção / aquisição de mercadorias.” (ABOL, 
2015, p.45, nossa tradução). 

Os OLs não apenas dispõem de recursos tangíveis (por exemplo, redes de 

transporte comuns estendidas, infraestrutura de depósito ou pacotes de serviços mais 

complexos combinando recursos de parceiros), mas também são capazes de 

identificar e usar recursos intangíveis (know-how e informações) de seus parceiros 

(RAUE; WIELAND, 2015). Os principais setores que adotaram os serviços OL incluem 

os que lidam com alto nível de automação e tecnologia, como os setores automotivo 

e de tecnologia da informação (TI), e os de bens de consumo de alta velocidade, como 

farmacêutico e de varejo (MOTHILAL et al., 2012). 

Os OLs oferecem múltiplos serviços agrupados de forma personalizadas em 

vez de apenas funções isoladas de transporte ou armazenamento, visando a diminuir 

custos e melhorar a eficiência (EVANGELISTA et al., 2013; SINGH et al., 2018). Seus 

serviços incluem atividades de gerenciamento de armazenamento e estoque, 

operações de almoxarifado, rastreamento e controle de fluxos físicos e de informações 

na CS, distribuição de mercadorias, consolidação de embarques, sistemas de 

informação, devoluções de produtos, entre outros (EVANGELISTA et al., 2013). 

Singh et al. (2018) observam que o uso de OL aumenta a capacidade logística 

de uma empresa e seu desempenho. Avaliar os OLs com base em suas habilidades 

para realizar as atividades logísticas acima mencionadas de forma eficaz e eficiente 

ajuda as organizações a aumentar o valor de seus produtos, o que fortalece a 

satisfação dos clientes.  

As prestações dos serviços devem atender aos requisitos de desempenho e 

qualidade antes que ocorram discussões de preços (SINGH et al., 2018). Em uma 

revisão da literatura, os autores listaram o gerenciamento criativo, tecnologia, 

infraestrutura, confiabilidade, força de trabalho, estabilidade financeira, capacidade de 

resposta a ocorrências imprevistas, ética, comunicação, qualidade e entrega no prazo 
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como critérios importantes para seleção 3PL. São apontados os seguintes itens de 

avaliação de desempenho de um OL: 

 Taxa de entrega no tempo; 

 Taxa de preenchimento confirmada; 

 Nível de qualidade do serviço; 

 Custo unitário da operação; 

 Taxa de utilização da capacidade; 

 Tempo total do ciclo do pedido; 

 Índice de flexibilidade do sistema; 

 Índice de nível de integração compartilhamento; 

 Índice de pesquisa e desenvolvimento; 

 Gastos ambientais; 

 Índice de satisfação do cliente; 

 Disponibilidade de alta gerência; 

 Previsão de crescimento; 

 Rastreabilidade; 

 Velocidade de serviço; 

 Capacidade de resposta aos requisitos de serviço. 

Em 2018, a ABOL realizou uma pesquisa e apontou 269 empresas brasileiras 

que se enquadram como operadores logísticos. Outro dado relevante é a preocupação 

com o investimento em softwares de gestão de armazenagem, de rastreamento, de 

roteirização e de gestão administrativa, juntamente com modernização das 

instalações e infraestrutura. Eles representam a maior porcentagem dos investimentos 

totais, com 30% (ABOL, 2018). 

A FIGURA 11 mostra o resumo das pesquisas e o crescimento do seguimento 

no país nesses últimos anos. 
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FIGURA 11 - RESUMO DAS PESQUISAS ABOL 2018 

 
FONTE: Abol (2018) 

 

Os operadores logísticos possuem um papel representativo na integração das 

Cadeias de Suprimento (BIANCHINI, 2018), e com base nos dados, uma significativa 

representatividade no cenário nacional. Portanto, a população definida para este 

trabalho são os Operadores Logísticos do Brasil de acordo com a pesquisa realiza 

pela ABOL (2018). 

Identificou-se na literatura definições, características e processos da CSD, e 

ainda características da Integração e Conectividade em Cadeias de Suprimentos. 

Apresentou-se Operadores Logístico e sua representatividade no seguimento.  Assim 

é finalizada a revisão na literatura. 
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3 MÉTODOS DA PESQUISA 
 

Neste capítulo são apresentadas as etapas e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho. 

 Contemplam a classificação da pesquisa, as etapas do processo da revisão 

sistemática da literatura, o método de multicascos com a elaboração e realização das 

entrevistas semiestruturadas. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A classificação da pesquisa, conforme (MATIAS-PEREIRA, 2016), é a 

apresentação de informações referentes à natureza, ao tipo de abordagem do 

problema, aos objetivos e aos principais procedimentos adotados durante o projeto. 

O Erro! Fonte de referência não encontrada. QUADRO 7 resume estas 

informações. 

 

QUADRO 7 - CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Natureza Abordagem Objetivos Procedimentos 

Aplicada Qualitativa Exploratória Pesquisa bibliográfica 
Múltiplos casos 

Entrevista semiestruturada 
FONTE: A autora (2019).  

 

Segundo os critérios para a classificação que são apresentados por (SILVA; 

MENEZES, 2005), esta pesquisa é considerada de natureza aplicada, pois concebe 

conhecimentos para aplicação prática e voltados à solução de problemas específicos. 

A abordagem é qualitativa, porque fornece entendimento e interpretação por parte do 

pesquisador a respeito do contexto, da aplicação e da correlação entre 

interconectividade da cadeia de suprimentos e as novas tecnologias emergentes 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Entre os principais objetivos da análise 

qualitativa estão (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013): 

 Dar estrutura aos dados; 

 Descrever as experiências sob a perspectiva dos indivíduos com 

conhecimento de causa; 
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 Assimilar o contexto em que os dados estão circundados; 

 Compreender e avaliar unidades, categorias, assuntos e padrões; 

 Relacionar os resultados da análise com a teoria fundamentada. 

De acordo com (GIL, 2017), os objetivos assinalam que a pesquisa é de caráter 

exploratório, pois tem por finalidade dar maior conhecimento e embasamento sobre o 

tema, como ocorreu durante a aplicação de entrevista semiestruturada aplicado junto 

a operadores logísticos (indivíduos com experiência prática), envolvendo um 

levantamento e análise bibliográfica. Por fim, os procedimentos adotados foram a 

pesquisa bibliográfica de artigos junto às bases de dados relevantes e um estudo de 

multicascos por meio da construção e aplicação de uma entrevista semiestruturada. 

Para atingir os propósitos e objetivos determinados, foram previstos todos os 

passos para o desenvolvimento da pesquisa no fluxograma da FIGURA 12 de acordo 

com (FONTELLES et al., 2009).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONTE: A autora (2019) 

Definição dos objetivos de 
estudo 

Definição de Integração e 
conectividade na CS 

Determinação de como a 
integração e a conectividade é 

apresentada nas CSD 

Desenvolver o roteiro da 
entrevista semiestruturada 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 6 

FIGURA 12 - ETAPAS DA PESQUISA 

Realiza a entrevista junto as 
Operadores logísticos 

selecionados 

Etapa 5 

Analisar os resultados 
relacionando-os com a teoria 

lver o

entrevi

os re

Dete

Definição e caracterização de 
CSD 

a 

zação inição
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3.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Trata-se da revisão das principais ideias e pesquisas relacionadas à área de 

interesse, fornecendo assim, a base para a redação do Capítulo 2 e embasamento 

teórico para geração de resultados (BRYMAN, 2016). Rever a literatura de maneira 

sistemática, de acordo com Booth, Sutton e Papaioannou (2016) ajuda o autor a ser 

claro, construir confiança no trabalho e pode identificar lacunas de conhecimento. 

Também comunica a importância do tema do ponto de vista de diferentes autores e a 

qualidade dos estudos incluídos.

Engloba a realização de uma análise crítica da literatura por estudos 

semelhantes para responder uma questão-chave, que norteia o objetivo da revisão 

(BRYMAN, 2016; BOOTH, SUTTON E PAPAIOANNOU, 2016): Identificar 

caracteristicas e práticas de integração e conectividade na CSD. Para tanto foram 

necessário duas revisões sistemáticas da literatura, devido à necessidade de

compreensão e repercussão sobre os assuntos Cadeia de Suprimentos Digitais e 

Integração e conectividade na Cadeia de Suprimentos.

A metodologia adotada para realizar a revisão compreendeu os seguintes 

passos (BRYMAN, 2016):

1. Uma declaração do propósito da revisão, discutida no Capítulo 1;

2. Busca por estudos relevantes baseada em palavras-chave (item 3.2.1);

3. Critérios os estudos (item 3.2.2);

4. Sintetizar os resultados apresentados no Capítulo 4 (item 4.1).

3.2.1 Termos de busca

A pesquisa foi baseada em termos de busca sobre os temas relevantes para o 

estudo em questão voltadas à busca em títulos, resumos e palavras-chave dos 

documentos. 

As pesquisas foram conduzidas pela combinação dos seguintes termos 

UADRO 8 e QUADRO 9):
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QUADRO 8 – TERMO DE BUSCA: PESQUISA POR CADEIA DE SUPRIMENTOS DIGITAL

Eixo 1

O
pe

ra
do

r 
B

oo
le

an
o Eixo 2

Termos de busca

O
pe

ra
do

r 
B

oo
le

an
o

Termo de busca

“Digital”

OR AND “Supply Chain”“4.0”
“Technol*”

“Smart”
FONTE: A autora (2019)

QUADRO 9 - TERMO DE BUSCA: PESQUISA POR INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE

Eixo 
O

pe
ra

do
r 

B
oo

le
an

o Eixo 2

Termos de busca

O
pe

ra
do

r 
B

oo
le

an
o

Termo de busca

“Vertical and Horizontal 
Integration”

OR AND “Supply Chain”
“Interoperability”

“Interconnectivity”
“Connecti**”

“Digital Integration”
FONTE: A autora (2019)

Foram relacionados com o termo “Supply Chain” palavras que habitualmente 

são usadas em documentos para reportar a digitalização (QUADRO 8): “Digital”; “4.0”; 

“Smart”; e “Technol*”. O uso do símbolo * retornar todos os termos com o mesmo 

prefixo completados de formas diferentes, como “Technology” e “Technologies”. Na

segunda revisão (QUADRO 9), os termos foram selecionados conforme os recursos 

de integração e conectividade mencionados em estudos do novo modelo digital:  

“Vertical and Horizontal Integration”; ““Interoperability”; “Interconnectivity” “Digital

Integration”; e “Connecti*”. As combinações de termos direcionam a pesquisa a 

documentos que abordam os assuntos de interesse, favorecendo a análise. 
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3.2.2 Seleção da fonte

Na fase procura-se estudos relevantes para a pesquisa. A estratégia de 

pesquisa considerou quais tipos de publicações deveriam ser incorporados. Os

estudos foram gradualmente reduzidos à medida que os itens da pesquisa forem 

examinados como mostra a FIGURA 13.

FIGURA 13 - SELEÇÃO DA AMOSTRA

FONTE: A autora (2019)

Optou-se por utilizar três bases de dados internacionais: Web of Science,

Science Direct e Scopus. A escolha foi definida por essas serem as principais bases 

com periódicos que contemplarem publicações sobre Cadeia de Suprimentos e 

tecnologia. Foram considerados como período de publicação dos estudos os anos de

2010 a 2019 que engloba a maiorias das tecnologias que impactam nos estudos sobre 

os temas.
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Utilizou-se a ferramenta Mendley (Mendeley.com) para junção e análise de 

todos os arquivos das três bases por assunto e para exclusão por duplicidade.

Quanto à determinação do tipo de publicação, foram considerados documentos 

do tipo Artigo e Livro. Foram analisados resumos para verificação de enquadramento 

e leitura completa dos que se enquadraram. Os documentos não pertinentes a 

pesquisa, foram então excluídos.

3.3 MULTICASOS

Segundo Yin (2001), um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida real. Um estudo de caso inicia-se com a formulação

de um problema (GIL, 2017).  Creswell (2010) recomenda que as questões da 

pesquisa sejam conduzidas por “o que” ou “como” para que a pesquisa consiga ser 

aberta e englobar todos os aspectos do conhecimento de interesse. 

Investigação de estudo de caso enfrenta uma situação inédita com proposições 

abordadas na literatura (YIN, 2001). O autor afirmar que a utilização de evidências 

provenientes de duas ou mais fontes, aumenta substancialmente a qualidade de 

estudos de casos, os chamados estudos multicasos ou de casos múltiplos. Portanto, 

os estudos de casos múltiplos investigam conjuntamente determinado fenômeno (GIL, 

2017) 

A apresenta um método de estudo de casos múltiplos desenvolvido por Yin 

(2001), utilizado no presente trabalho FIGURA 14.
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FIRURA 14 – METODO DE ESTUDO DE CASO

FONTE: Yin (2001), adaptado

A utilização de casos múltiplos segue uma lógica de replicação, e não de 

amostragem, onde os casos são escolhidos comedidamente (YIN, 2001; GIL, 2017). 

O protocolo de estudo de caso é composto por aspectos atinentes à pesquisa 

documental, informações preliminares a serem abordadas e um roteiro de entrevista 

semiestruturada. Yin (2001) sugere que o protocolo de estudo de caso contenha não 

só os instrumentos para a coleta de dados, mas também os procedimentos e as regras 

gerais que define a conduta a ser adotada para sua aplicação. O autor declara que o 

protocolo de estudo de caso é particularmente essencial para a utilização em projeto 

de casos múltiplos e como tática para se aumentar a confiabilidade da pesquisa. O 

protocolo, de acordo com Yin (2001), inclui as seguintes seções: 

a) visão global do projeto: informar os propósitos e cenário em que será

desenvolvido o estudo de caso e a literatura referente ao assunto; 
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b) procedimentos de campo: envolve acesso às organizações ou informantes; 

c) determinação das questões: constituem as informações que devem ser 

coletadas, neste caso por meio de uma entrevista semiestruturada;  

d) elaboração do relatório: a maneira como relatório com estado coletados será 

exposto.  

Para esta pesquisa as questões foram submetidas e um piloto foi validado com 

um especialista da área, auxiliando aprimoramento dos instrumentos de coleta, 

principalmente no que se refere ao conteúdo, procedimentos e antecipação das 

questões e problemas a serem enfrentados. 

 

3.3.1 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista é uma das mais importantes e populares ferramentas de informação 

para um estudo de caso (TRIVIÑOS, 1987; YIN, 2001). Denzin (2011) refere-se à 

entrevista como uma conversa, a arte de questionar e ouvir. Os tipos de entrevistas 

de dividem em 3 tipos: estruturados, semiestruturados e não estruturados (GUESt; 

NAMEY; MITCHELL, 2012). A técnica de coleta de informações escolhida para as 

entrevistas deste trabalho de pesquisa foi a entrevista semiestruturada, pois fornece 

uma abordagem em que as perguntas são parcialmente estruturadas, mas os 

participantes têm a liberdade de introduzir novas ideias durante a entrevista 

(GALLETTA, 2013).  

Triviños (1987) afirma que a entrevista semiestruturada para pesquisas 

qualitativa, é um dos meios mais eficaz disponível para que o investigador realize a 

coleta de dados. O autor aponta que entrevista semiestruturada preza pelos aspectos 

importantes a serem abordados e ao mesmo tempo oferece ao respondente liberdade 

e espontaneidade necessárias para enriquecer a investigação. O uso de perguntas 

abertas e tópicos projetados antes da coleta de dados, introduz um certo grau de 

flexibilidade nas respostas (GUESt; NAMEY; MITCHELL, 2012). Existe uma grande 

versatilidade na entrevista semiestruturada, e o arranjo de perguntas pode ser 

estruturado para produzir fluxos de dados consideráveis e muitas vezes 

multidimensionais (GALLETTA, 2013). 

Triviños (1987) discorre também que o entendimento do termo entrevista 

semiestruturada é aquele que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e suposições sobre o assunto de interesse da pesquisa, oferecem amplo 
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campo de interrogativas, fruto de novas suposições que vão surgindo à medida que 

se recebem as respostas do informante. A entrevista semiestruturada pode alternar 

de perguntas totalmente abertas para perguntas orientadas teoricamente à medida 

que a entrevista progride, os dados fundamentados inicialmente fornecem o contexto 

para abordar o conhecimento de dos participantes sobre o assunto de interesse 

(GALLETTA, 2013). 

Os principais meios para a realização de entrevistas semiestruturadas incluem 

conversas presenciais, e-mail, videoconferência e telefone (DENZIN, 2011). A escolha 

da abordagem deu-se baseada na disponibilidade dos entrevistados, sendo utilizadas 

duas entrevistas presenciais e uma por telefone. Os possíveis entrevistados foram 

identificados por meio do site da Associação Brasileira de Operados Logísticos 

(ABOL). Posteriormente, foram enviados e-mails de convite aos profissionais que 

possuíam o conhecimento necessários.  

As etapas preliminares das entrevistas foram seguidas de acordo com as 

instruções de Galletta (2013).  Antes de realização da entrevista, o objetivo da 

pesquisa foi declarado aos entrevistados juntamente com um agradecimento pela 

participação. Os termos da entrevista foram entregues as respondentes, contendo um 

pedido de consentimento de gravação da entrevista, assinado pelos entrevistados. 

Sobre a composição da entrevista semiestruturada, segundo (GALLETTA, 2013) 

as perguntas devem estar claramente conectadas ao objetivo da pesquisa, passando 

de perguntas muito abertas, focadas em experiências concretas, a perguntas mais 

específicas e orientadas pela teoria. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo são apresentados os resultados da revisão sistemática da literatura 

e as informações obtidas na entrevista seguidas de uma análise dos resultados 

obtidos.  

 

4.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

 A partir do protocolo de pesquisa a revisão da literatura foi realizada nas bases 

Web of Science, ScienceDirect e SCOPUS. Foram aplicadas duas pesquisas, uma 

destinada a identificar artigos sobre Cadeia de Suprimentos Digitais e outra para 

identificar artigos que versem sobre Interconectividade em CS, como mostrado no 

subitem 3.2.1. Os resultados dos conjuntos de artigos da pesquisa são apresentados 

no QUADRO 10. 

QUADRO 10 - RESULTADO DA REVISÃO DA LITERATURA 

Pesquisa Web of 
Science SCOPUS ScienceDirect Duplicados Total 

Dentro do 
contexto da 

pesquisa 
CSD 78 94 40 64 148 26 
Interconectividade 241  283   97 83  538  119 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

As pesquisas duplicadas foram removidas. Para estes artigos, realizou-se a 

leitura completa de títulos, resumos e palavras-chave, selecionando aqueles de 

acordo com o contexto da pesquisa. Os 26 trabalhos encontrados na pesquisa de CSD 

foram lidos na integra, a fim de buscar características e práticas de integração e 

conectividade em Cadeias de Suprimentos Digitais. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS E PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE 

ENCONTRADOS NA LITERATURA 

 

Com a revisão da literatura de CSD foram encontradas as características de 

interconectividade em Cadeias de Suprimentos Digitais indicadas pelos autores da 

amostra, apresentadas no QUADRO 11. 
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QUADRO 11 - CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS NA LITERATURA DE INTERCONECTIVIDADE 
EM CSD 

Características Autores 

Transparência/Visibilidade Butner, (2010); Bicocchi et al., (2019); Gupta et al., (2019); 
Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Colaboração em tempo real 

Wu et al., (2016); Abdel-basset; Manogaran; Mohamed, 
(2018); Büyüközkan; Göçer, (2018); Calatayud; Mangan; 
Christopher, (2019); Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, 
(2019) 

Agilidade Bicocchi et al., (2019); Calatayud; Mangan; Christopher, 
(2019); Gupta et al., (2019) 

Adaptável 
Gupta et al., (2019); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Reddy; 
Singh; Hariharan, (2016); Wu et al., (2016); Gupta et al., 
(2019); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019) 

Resiliência Bicocchi et al., (2019) 
Heterogeneidade Bicocchi et al., (2019) 

FONTE: A autores (2020) 

  

Colaboração em tempo real diz respeito a capacidade de resposta entre 

organização. É uma característica decorrente da visibilidade e informações 

compartilhadas quase que imediatas. Como, por exemplo, uma demanda inesperada. 

As práticas de integração e conectividade identificados nas pesquisas são 

apresentados no QUADRO 12. 

 

QUADRO 12 - PRÁTICAS ENCONTRADOS NA LITERATURA DE INTEGRAÇÃO E 
CONECTIVIDADE EM CSD 

(continua) 
Processos 

da CS Práticas  Autores 

G
es

tã
o 

de
 re

la
ci

on
am

en
to

 c
om

 c
lie

nt
e 

Integração ao sistema do 
cliente 

Dolgui et al., (2019); Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; 
Dalenogare; Ayala, 2019, Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-
Daya; Hassini; Bahroun, 2017, Farahani; Meier; Wilke, 
2017 

Envio de informações em 
tempo real 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);  Ivanov; Dolgui; 
Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); 
Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, 
(2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

Obtenção e análise da 
informação do pedido do 
cliente com colaboração de 
tecnologias 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019); Ivanov; Dolgui; 
Sokolov, (2019);  Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); 
Frank; Dalenogare; Ayala, (2019) 

Capacidade de resposta aos 
clientes  

Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; Dalenogare; Ayala, 
2019, Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, 2017, Farahani; Meier; Wilke, 2017 
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QUADRO 12 - PRÁTICAS ENCONTRADOS NA LITERATURA DE INTEGRAÇÃO E 

CONECTIVIDADE EM CSD 

(continua) 

Processos 
da CS Práticas  Autores 

G
es

tã
o 

de
 

re
la

ci
on

am
en

to
 

co
m

 c
lie

nt
e Marketing de 

relacionamento 
Szozda, (2017); Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019); 
Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Prospecção de novos 
clientes 

Szozda, (2017); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); 
Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019); Ivanov; Dolgui; 
Sokolov, (2019);  Frank; Dalenogare; Ayala, (2019) 

G
es

tã
o 

de
 d

em
an

da
 

Conhecimento sobre 
variabilidade do mercado 

Wu et al., (2016); Szozda, (2017); Büyüközkan; Göçer, 
(2018b); Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; 
Dalenogare; Ayala, 2019, Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-
Daya; Hassini; Bahroun, 2017, Farahani; Meier; Wilke, 
2017 

Antecipação e planejamento 
de demanda 

Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; Dalenogare; Ayala, 
2019, Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, 2017, Farahani; Meier; Wilke, 2017 

Análise de recursos 
necessário para atender a 
demanda prevista  

Gawankar; Gunasekaran; Ivanov; Dolgui; Sokolov, 
(2019); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); Buyukozan; 
Goçer, (2018); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); 
Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

Retorno ao cliente de uma 
nova demanda 

Szozda, (2017); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); 
Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019) 

Conhecimento da demanda 
ao longo da Cadeia 

Wu et al., (2016); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019) 

Reorganização de 
processos e operações para 
atender diferentes 
necessidades 

 Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); Calatayud; Mangan; 
Christopher, (2019); 

Simulação de tendências e 
cenários  

Gunasekaran; Kamble, (2019); Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, (2017); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019) 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
o 

pr
od

ut
o 

e 
se

rv
iç

os
 

Capacidade de analisar a 
viabilidade de um novo 
produto/serviço 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019); Ivanov; Dolgui; 
Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019); 
Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, 
(2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

Identificação de melhoria no 
produto/serviço existente Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) 

Compartilhamento de novos 
projetos pela Cadeia 

Szozda, (2017); Büyüközkan; Göçer, (2018a); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019). Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Nova reconfiguração da 
cadeia 

REDDY; SINGH; HARIHARAN, (2016); Wu et al., (2016); 
Gupta et al., (2019); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); 
Frank; Dalenogare; Ayala, (2019) 

Capacidade de 
entendimento de mercado 

Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; 
Ayala, (2019); Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; 
Hassini; Bahroun, (2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 
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QUADRO 12 - PRÁTICAS ENCONTRADOS NA LITERATURA DE INTEGRAÇÃO E 

CONECTIVIDADE EM CSD 

(continua) 

Pr
oc

es
so

s 
da

 
C

S 
 

Práticas Autores 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
o 

pr
od

ut
o 

e 
se

rv
iç

os
 Nível de coleta, análise e 

precisão de informações 
sobre do 
perfil/comportamento do 
mercado 

Buter (2010); Wu et al. (2016); Szozda, (2017) 

Adaptação de processos e 
operações às necessidades 
dos clientes 

 Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; 
Ayala, (2019); Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; 
Hassini; Bahroun, (2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

G
es

tã
o 

de
 a

rm
az

en
ag

em
 

Conhecimento e visibilidade 
armazéns 

 Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019); Ivanov; 
Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, 
(2019); Mirkov; Bakic; Djapic, (2019); Buyukozan; Goçer, 
(2018); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); Farahani; 
Meier; Wilke, (2017) 

Fluidez da informação 
fornecedores, fabricantes e 
clientes 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);   Ivanov; 
Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, 
(2019); Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, (2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

Capacidade de gerenciar os 
ativos 

Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; Dalenogare; Ayala, 
2019, Mirkov; Bakic; Djapic, 2019, Buyukozan; Goçer, 
2018 Ben-Daya; Hassini; Bahroun, 2017, Farahani; Meier; 
Wilke, 2017 

Automação das 
movimentações  

Büyüközkan; Göçer, (2018a); Schniederjans; Curado; 
KhalajhedayatI, (2019) 

G
es

tã
o 

de
 d

is
tri

bu
iç

ão
 

Conhecimento e visibilidade 
do fluxo do produto pela 
Cadeia de Suprimentos 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);  Ivanov; 
Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, 
(2019); Mirkov; Bakic; Djapic, (2019); Buyukozan; Goçer, 
(2018); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); Farahani; 
Meier; Wilke, (2017) 

Roteirização 
Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; Dalenogare; Ayala, 
2019, Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, 2017, Farahani; Meier; Wilke, 2017 

Fluidez da informação 
fornecedores, fabricantes e 
clientes 

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);  Ivanov; 
Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, 
(2019); Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; Hassini; 
Bahroun, (2017); Farahani; Meier; Wilke, (2017) 

Automatização de entrada e 
saída de pedidos 

Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Frank; Dalenogare; 
Ayala, (2019); Buyukozan; Goçer, (2018); Ben-Daya; 
Hassini; Bahroun, (2017); Bechtsis et al., (2018); 
Farahani; Meier; Wilke, (2017); Dossou; Nachidi, (2017) 

Previsão e planejamento de 
entrega (prazos) 

 Buter (2010); Wu et al. (2016); Szozda, (2017); 
Buyukozan; Goçer, (2018) 
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QUADRO 12 – PRÁTICAS ENCONTRADOS NA LITERATURA DE INTEGRAÇÃO E 

CONECTIVIDADE EM CSD 

(conclusão) 

Processos 
da CS Práticas  Autores 

G
es

tã
o 

fin
an

ce
ira

 

Transações financeiras 
(cobranças, faturamento 
e liquidação de contas) 

Szozda, (2017)Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019) Calatayud; 
Mangan; Christopher, (2019); Schniederjans; Curado; 
Khalajhedayati, (2019) 

Análise e 
compartilhamento de 
riscos e custo com 

parceiros  

Gawankar; Gunasekaran; Kamble, (2019);  Ivanov; Dolgui; 
Sokolov, (2019); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, (2017); Frank; 
Dalenogare; Ayala, (2019)  

Compartilhamento 
colaborativo de dados 

financeiros 

Dolgui et al., (2019); Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Ben-Daya; 
Hassini; Bahroun, (2017); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019)  

G
es

tã
o 

de
 fo

rn
ec

im
en

to
 

Compartilhamento 
informações a questões 

operacionais e 
estratégicas 

Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019, Frank; Dalenogare; Ayala, 2019, 
Buyukozan; Goçer, 2018 Ben-Daya; Hassini; Bahroun, 2017 

Integração ao sistema 
do fornecedor 

Calatayud; Mangan; Christopher, (2019); Frank; Dalenogare; 
Ayala, (2019) 

Compartilhamento de 
riscos, custos e ganhos 

de iniciativas de 
melhoria 

 Ivanov; Dolgui; Sokolov, (2019); Ben-Daya; Hassini; Bahroun, 
(2017) 

Seleção de 
fornecedores 

Szozda, (2017); Bienhaus; Haddud, (2018); Calatayud; Mangan; 
Christopher, (2019); Frank; Dalenogare; Ayala, (2019)  

Customização 
(acomodar solicitação 

de mudança) 
 Ivanov; Dolgui; Sokolov, 2019 

 

FONTE: A autores (2020) 

 

4.3 RESULTADOS DO MULTICASO 

 
O estudo de Multicasos foi dirigido a 3 operadores logísticos, como 

caracterizado no subitem 2.3, e que de forma geral representam a maior gama da 

malha ferroviária nacional para das operações logísticas e um operador multimodal 

de global. As empresas são nomeadas como A, B e C e os resultados apresentados 

a seguir. 
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4.3.1 Visão global da pesquisa 

 

As pesquisas foram realizadas com 3 operadores logísticos com o propósito 

de identificar o uso das inovações tecnologias em relação a integração e 

conectividade. Com a finalidade de confrontar os elementos encontrados na literatura 

que informam as características e práticas de integração e conectividade. 

A empresa A trata de um operador logístico nacional de movimentação de 

contêineres nos três segmentos: reefer (com refrigeração para perecíveis), dry (cargas 

em geral) e isotank (líquidos). Possui estrutura própria composta por 16 locomotivas, 

mais de 3 mil contêineres e 2,4 mil vagões, equipamentos, armazéns e terminais. A 

empresa faz parte de um dos mais importantes grupos econômicos do Brasil e sua 

estratégia está centrada na elaboração e implantação de soluções customizadas que 

integram diferentes modais, terminais multimodais e armazéns.  

A empresa B é uma multinacional com 380 mil funcionários em mais de 220 

países e territórios em todo o mundo, realizando por ano mais de 1,5 bilhões de 

entregas. Tem cerca de 6 500 instalações e mais de 450 hubs, terminais e armazéns. 

Divide-se em muitas filiais pelo mundo e oferece um leque diversificado de serviços. 

A empresa C é uma das maiores operadoras de ferrovia do Brasil, 

administrando 14 mil quilômetros de ferrovias em 9 estados brasileiros. Oferece 

serviços logísticos de transporte ferroviário, armazenagem, gestão de estoque e 

transbordo dos portos brasileiros. Possui infraestrutura de mais de mil locomotivas e 

28 mil vagões. A empresa C atua como fornecedor da empresa A. 

 

4.3.2 Procedimentos de campo 

 

Os Operadores Logísticos foram selecionados de acordo as informações da 

Associação Brasileira de Operados Logísticos (ABOL). Primeiramente realizou-se 

contato telefônico com os representantes da área interessada. Posteriormente, foram 

enviados e-mails formalizando o convite aos profissionais.  

 

 

 

 



73 

4.3.3 Questões da entrevista semiestruturada 

 

Após o contato inicial e apresentações, o início da entrevista dividiu-se em duas 

partes: primeiramente apresentar aos entrevistados as tecnologias de interesse e uma 

relação das práticas, ambas decorrentes da literatura revisada; posteriormente aplicar 

três questões suficientemente amplas, mas diretas para estimular o participante a 

discorrer sobre os assuntos de interesse da pesquisa. As perguntas e objetivos são 

apresentados no QUADRO 13.  

QUADRO 13 - PERGUNTAS ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Perguntas 
1. Com base nas tecnologias apresentadas e possíveis aplicações, quais 

destas são utilizadas? 

2. Em quais processos e qual a finalidade do uso das tecnologias 
apresentadas? 

3. Há indícios de melhora nos processos em que as mesmas foram 
aplicadas?  

FONTE: A autora (2019) 

 

A primeira pergunta visa identificar quais ferramentas digitais são adotadas 

pelas empresas. A segunda pergunta procura entender como são aplicadas, em quais 

processos e para quais finalidades. E por fim, a última pergunta induz os entrevistados 

a discorrer sobre suas percepções com a implantação da tecnologia. O intuito é 

verificar se houve ou não melhorias e entender como as operações e processos foram 

afetadas com seu uso. 

 

4.3.4 Relatório e análise de resultado das entrevistas de Multicaso 

 

O resultado da pesquisa é apresentado por processos indicados por meio da 

revisão de literatura e apresentado no item 2.1.1 QUADRO 3. A interface no 

agrupamento das tecnologias é apresentada no QUADRO 5, também identificadas na 

literatura e que tem grande impacto em conectividade e integração. 

Uma matriz de relação foi elaborada afim de facilitar a compreensão e análise 

dos elementos pesquisados.  
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As siglas sobre utilização das tecnologias são: 

 U: Utilizado 

 PA: Projeto em andamento 

 PF: Projeto Futuro 

 D: Descartado 

 

- Processos de Gestão de relacionamento com cliente 

QUADRO 14 - PROCESSOS DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE 

   Tecnologias 

G
es

tã
o 

de
 re

la
ci

on
am

en
to

 c
om

 c
lie

nt
e 

Aspectos de análise Empresas 

B
ig

 d
at

a 

Io
T 

C
lo

ud
 

Ve
íc

ul
os

 
au

tô
no

m
os

 

M
an

uf
at

ur
a 

ad
iti

va
 

Si
m

ul
aç

ão
 

B
lo

ck
ch

ai
n 

Integração ao sistema do 
cliente 

A - - - - - - - 
B - - U - - - - 
C - - - - - - - 

Envio de informações em 
tempo real 

A PA PA PA - - - - 
B U - U - - - - 
C PA PA PA - - - - 

Obtenção e análise da 
informação do pedido do 

cliente com colaboração de 
tecnologias 

A U U PA - - - - 

B - - - - - - - 
C U U - - - - - 

Capacidade de resposta aos 
clientes  

A PA - PA - - PF - 
B - - - - - - - 
C U U PA - - U PA 

Marketing de relacionamento 
A U - - - - - - 
B  PF  - - -  -  D  - 
C U   -  -  - -   PF  - 

Prospecção de novos 
clientes 

A U - PF - - - - 
B  PF  - PF -  - PF -  
C  U  - U  -   -  PF -  
FONTE: A autora (2020) 

 

A empresa A aponta a importância da tecnologia para atrair a confiança dos 

clientes, pois trata-se de uma empresa onde o principal modal de transporte é o 

ferroviário e há uma cultura de desconfiança por parte dos clientes do uso das 

ferrovias.  

A organização possui um sistema que fornece uma visão geral das 

informações de mercadoria, permitindo autonomia e transparência sobre o pedido do 

cliente. Os vagões são equipados com sistema de GPS (Global Positioning System), 
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que possibilita a identificação em tempo real dos locais das cargas. Além disso, a 

empresa faz uso de sensores, identificadores por Rádio Frequência (RFID - Radio 

Frequency Identification) e câmeras de detecção de imagem, capacitados de 

identificar a entrada e saída dos contêiners nos terminais. 

Tais informações são disponíveis no sistema para controle das unidades e 

repassadas aos clientes por troca de planilhas. Atualmente, a organização destina 

pessoas para o levantamento de relatórios solicitados pelos clientes e, em média, 

entre 4 e 5 horas diárias são voltadas ao levantamento dos relatórios para clientes, 

que recebem informações por e-mail ou telefone. 

A evolução desse sistema é um projeto em andamento. Sua nova versão 

permitirá que os clientes visualizem todas suas operações históricas, assim como as 

em andamento, direto no sistema de forma automática, sem a necessidade de uma 

equipe para disponibilizar as informações. Será possível acompanhar em tempo real 

a localização da cargas, entrada e saída de contêiner, a movimentação de registro de 

ocorrência e os tempos operacionais. Baseando-se em parâmetros e no histórico, o 

sistema conseguirá realizar cálculos de previsão mais assertivos. 

Nessa versão, a simulação e o planejamento autônomo ainda não será 

comtemplado devido à complexibilidade, mas faz parte dos planos futuros da 

companhia. Com um cálculo correto das capacidades e uma simulação assertiva da 

demanda, alinhado ao recebimento de informações em tempo real, o comercial 

conseguirá agir em caso de espaços vazios disponíveis para a comercialização. E 

ainda, o próprio sistema calculará prazos e fretes, possibilitando uma resposta 

imediata ao cliente que estará acessando o sistema.  

Atualmente, a equipe do comercial e de marketing fazem uso de um Big Data 

externo que direciona o comercial na prospecção de clientes e na realização ações 

de marketing. No entanto, a análise ainda é manual e uma equipe é destinada 

somente para analisar cenários, sem uso de simulação. A atribuição dessas 

informações tratadas no sistema também é responsabilidade da equipe. 

O maior foco da empresa B está na armazenagem. O Sistema de 

Gerenciamento de Armazém (Warehouse Management System - WMS da 

organização comunica-se com o Sistema de Gestão Integrado (Enterprise Resource 

Planning - ERP) do cliente, que possui visibilidade em tempo real por meio de gráficos 

das operações. A programação de produção da empresa B é planejada de acordo 

com as informações disponibiliza mensalmente pelo cliente. Quanto a análise de perfil 



76 

dos clientes para gestão e ações de marketing, foi desenvolvido um sistema de 

previsão de cenários baseado nas informações do cliente associadas às informações 

do meio de atuação. A implementação definitiva do sistema foi descartada, pois 

observou-se que os resultados obtidos eram próximos das previsões já realizadas, 

que não justificaria o investimento. A organização prevê um projeto de uso de Big Data 

em Nuvem para simulação de vendas e prospecção.   

A empresa C possui uma plataforma básica de acesso dos clientes. Essa 

plataforma digital que fornece o histórico de operações dos clientes e informações dos 

pedidos. Assim como a empresa A, a empresa C é equipada de sensores e 

localizadores capazes de enviar informações imediatas dos contêiners, mas essas 

informações ainda não são disponibilizadas automaticamente aos clientes. Para isso, 

há um projeto em andamento, com processos já mapeados, para que o recebimento 

das informações pelos clientes ocorra de forma continua e tempo real.  

A organização também faz uso de simulação para projeção dos inconstantes 

cenários propondo soluções otimizadas. A simulação também é usada para atribuição 

de prazos ao cliente, baseando-se no histórico e nas informações obtidas pelos 

sensores. O uso de simulação era utilizado até então somente para apoio da gestão 

interna. Após três anos de aprimoramento, os dados com revisões mais assertivas de 

acompanhamento são disponibilizados aos clientes.    

Já a gestão do abastecimento do cliente ainda é conduzida de forma manual. 

A empresa C visa um projeto futuro de sistematizar a operação. Para tanto os 

processos foram todos mapeados e as ferramentas para essa integração e 

recebimento de informação elencadas.  

Por fim, a empresa C está investindo em um projeto para utilização da 

tecnologia blockchain nos contratos com os clientes. Seus fatores de autenticação 

avisam quando dados são trocados, o que traz segurança ao processo e garante um 

fluxo de informação. O histórico das operações é mantido e criptografado, podendo 

ser acessados a qualquer momento, além do rastreamento mais ágil dos contratos. 
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Análise de resultados - Processos de Gestão de relacionamento com cliente 
 

As tecnologias permitem que as empresas entendam melhor as preferências 

dos clientes e, com isso, melhorem seus relacionamentos (FARAHANI; MEIER; 

WILKE, 2017). As empresas entrevistadas citam as seguintes tecnologias utilizadas 

no relacionamento com seus clientes, na sequência, da mais citada para menos 

citada: Big Data; Nuvem (Cloud); Simulação; Iot; e Blockchain. Veículos Autônomos e 

Manufatura Aditiva não são apontados pelas empresas na operação de Gestão de 

Clientes.  

Butner (2010) e Wu et al. (2016) discorrem que a implantação de sensores 

com conexão à internet cria visibilidade dos eventos, pois coletam e compartilham 

dados em tempo real, permitindo o acesso fácil a fontes de informações abrangentes. 

Observa-se que o uso de tecnologias IoTs são utilizadas nas empresas A e C para 

gestão de mercadorias, trazendo confiabilidade na concepção das informações. No 

entanto, o input das informações no sistema é parcialmente realizado de forma manual 

e, portanto, suscetíveis a erros. O sistema integrado que recebe essas informações 

atribui visibilidade das operações, torne-se mais ágil à exportação e compartilhamento 

do conhecimento entre as unidades quase em tempo real e, consequentemente, 

melhora a capacidade de resposta a eventos.  

Em contrapartida, esse volume de informações é armazenado em servidores 

físicos de acesso somente à rede da empresa. A conectividade limita-se a 

organização, que para atender as necessidades do cliente sobre informações do 

pedido, direcionada uma equipe. Mediante alto nível de tecnologias adotadas e 

funções sistêmicas avançadas disponíveis no mercado, as organizações ainda 

optaram por destinar recursos humano para tal função. Existe uma resistência na 

abertura dos dados para os clientes, que em poder da informação tornam-se mais 

críticos a eventuais problemas. Porém, é do entendimento das organizações que não 

há outro caminho.  

Segundo Makris, Hansen e Khan, (2019) a urgência e confiabilidade de que o 

cliente possua acesso às informações reflete na sua satisfação, e consequentemente, 

no interesse de manter um relacionamento comercial com a organização. Para tanto, 

projetos em andamento visam dar mais autonomia ao cliente, que conseguirá obter 

informações de seu interesse de forma rápida e sem intervenções de terceiros.    
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A empresa B, apesar de fazer pouco uso das tecnologias nas operações de 

gestão com o cliente, dispõe de um acesso compartilhado das informações, tanto 

cliente-empresa, quanto empresa-cliente. A tecnologia Cloud é utilizada para manter 

o cliente informado em tempo real. O uso eficiente do gerenciamento e 

compartilhamento de dados em nuvem promovem maior integração de informações 

(MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). 

Todas as organizações utilizam e/ou projetam o uso de Big Data para as 

ações de marketing e venda, prospecções de cliente e previsões de cenários. Já a 

análise de dados é realizada em grande parte de forma manual. Segundo 

Gunasekaran et al., (2017) Big Data e análise preditiva contribuem com a 

conectividade no que se refere à captura, armazenamento, transparência e 

compartilhamento de dados, havendo melhor visibilidade e desempenho. As 

tecnologias IoT, Big Data e Nuvem suportam recursos preditivos, que avaliam 

situações de forma autônoma e tomam decisões de maneira mais assertiva e veloz 

(FATORACHIAN; KAZEMI 2018). 

Todos os entrevistados reconhecem os benefícios e as necessidades de 

sistemas de simulação, principalmente na tomada de decisão e capacidade de 

resposta ao cliente. Apesar disso, são tratados como projetos futuros, sem uma 

perspectiva próxima de investimento. As organizações discorrem sobre a 

complexibilidade do desenvolvimento dos sistemas e da confiabilidade das 

informações.  
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- Processos de Gestão de demanda 

QUADRO 15 - PROCESSOS DE GESTÃO DE DEMANDA 

   Tecnologias 

G
es

tã
o 

de
 d

em
an

da
 

Aspectos de análise Empresa 

B
ig

 d
at

a 

Io
T 

C
lo

ud
 

Ve
íc

ul
os

 
au

tô
no

m
os

 

M
an

uf
at

ur
a 

ad
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va
 

Si
m

ul
aç

ão
 

B
lo

ck
ch

ai
n 

Conhecimento sobre 
variabilidade do mercado 

A U -  - - -  - - 
B D - D - - D - 
C  - -  - - -  - - 

Antecipação e planejamento de 
demanda 

A U - -  - - PA - 
B U - U - - D - 
C  - -  - - -  - - 

Análise de recursos necessário 
para atender a demanda 

prevista  

A PF - PF - - PF - 
B U - - - - - - 
C U -  - - - U - 

Retorno ao cliente de uma nova 
demanda 

A PF - PF - - PF - 
B  - -  - - -  - - 
C  - -  - - -  - - 

Conhecimento da demanda ao 
longo da Cadeia 

A U U - - - - - 
B U - - - - - - 
C  - -   - -   -  - - 

Reorganização de processos e 
operações para atender 
diferentes necessidades 

A  - -   - -   - PF - 
B  - -   - -   -  - - 
C  - -   - -   - U - 

Simulação de tendências e 
cenários  

A  U U PF -   - PF - 
B  - -   - -   - D - 
C  - -   - -   - U - 

FONTE: A autora (2020) 

 

A empresa A utiliza um Big Data para compreensão do perfil do cliente e a 

variabilidade do mercado. Os dados são comprados de uma startup do ramo e é com 

base nesses dados e no histórico de venda que a equipe de Marketing realiza o 

planejamento mensal da demanda. A organização conta também com uma consultoria 

de previsão de safra e cenários que auxilia no planejamento anual da demanda. 

Futuramente, a empresa planeja um planejamento por simulação, onde serão 

previstos todos os cenários possíveis e as melhores alternativas de decisão. 

O planejamento da demanda é compartilhado com seu principal fornecedor por 

sistemas integrados. O surgimento de nova demanda é informado em tempo real. O 
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fornecedor recebe as informações da fatura assim que ocorre o reconhecimento do 

embarque pelos sensores. 

Outro projeto futuro visa a simulação da grade de trens alinhada com o 

planejamento da demanda comercial, que permitirá o cálculo de capacidade de 

volume com a capacidade dos terminais, e assim, a realização de toda simulação de 

frotas. Atualmente, um simulador ferroviário ainda em teste já está sendo utilizado 

para o planejamento trimestral da demanda. Trata-se de uma simulação simples para 

projeções ferroviárias, onde o alinhamento com a demanda comercial é realizado 

também pela equipe de Marketing. 

O objetivo é desenvolver um aplicativo que atuará de forma autônoma. O cliente 

informará a carga, data e navio, e o aplicativo, com base no planejamento da demanda 

e no conhecimento do volume disponível a ser comercializado, dará o valor da tarifa. 

Assim, quanto menos espaços disponíveis, maior a tarifa. Será possível avaliar 

também, com antecedência, datas com tarifas reduzidas. Além de fornecer maior 

autonomia ao cliente em trocar datas e escolher melhores tarifas, será possível a 

introdução de pedidos de última hora, com urgência, pelo próprio cliente.  

A empresa B implementou Forecast para a análise de perfil dos clientes 

externos para gestão e prospecção, uma análise preditiva baseada em estatística para 

estimar situações de incerteza. O sistema relaciona informações históricas dos 

clientes com dados de mercado e bolsa de valores para entender e prever melhor o 

comportamento do mercado. Em comparação com as informações disponibilizadas 

pelos clientes, a plataforma era mais assertiva. Apesar dos ótimos resultados, o 

projeto foi descartado sem entrar em produção, pois entendeu-se que não havia 

sentido fazer uma análise da análise, já que seu principal cliente realiza tal operação.  

As informações do Forecast realizadas pelo cliente são compartilhadas com a 

empresa B trimestralmente, que compila essas informações e planeja a demanda. Um 

projeto futuro é organizar os dados como um Big Data em Nuvem para entender 

melhor o previsto e realizado. 

A empresa C utiliza modelos de simulação em análise de dados históricos para 

prever sazonalidades e cenários. O planejamento de operação mensal, por exemplo, 

é realizado de acordo com a simulação de vários cenários e a equipe comercial utiliza 

essas informações para prever o cenário ideal de atendimento. Tal sistema está sendo 

migrado para um modelo de simulação que otimize e escolha um cenário ótimo.  
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Modelos com projeções futuras que não utilizam previsão histórica, mas sim 

conhecimento de recurso e capacidade, são capazes de apontar decisão ótimas, por 

exemplo, em novas demandas de emergência. A simulação também é utilizada para 

definição do plano estratégico de 5 anos para definir quais ações serão adotadas pela 

companhia. 

 

Análise de resultados - Processos de Gestão de demanda 
 

Verifica-se que a principal tecnologia utilizada é o Big Data, seguido do uso de 

simulação. A análise de Big Data amplamente é utilizada em aplicações de previsão 

de demanda, dados coletados de seus consumidores, incluindo um histórico de 

compras completo, permitindo entender e analisar as características do consumidor e 

prever seu comportamento (IVANOV ET AL., 2019). O Big Data melhora a 

comunicação entre o gerenciamento da demanda e o da cadeia de suprimentos 

(MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). 

WU et al, (2016) dicorrem que o uso de sensores e dispositivos podem oferecer 

oportunidades para recuperar informações antecipadas sobre demanda de várias 

empresas da cadeia de suprimentos. No entanto, a Iot é pouco utilizada, pois a 

empresa A cita sua utilização para conhecimento da demanda ao longo da operações.  

Os três entrevistados citam essa relação direta do planejamento de demanda 

com o planejamento de operações. Segundo Schniederjans, Curado, Khalajhedayati, 

(2019), a digitalização permite que as informações de demanda sejam compartilhadas 

diretamente com os atuadores nas fábricas, levando a um tempo de troca mais curto 

e a um nível de serviço aprimorado.  

A empresa A faz uso de simulação, mas reconhece a necessidade e os 

benefícios de um processo automático com informações em tempo real e com 

capacidade de decisão e reconfiguração das operações para atender novas 

demandas. Para isso, projetos futuros implicarão em maximizar a capacidade de 

venda, assertividade de produção, diminuição recursos e atendimento de 

emergências do cliente.  (BICOCCHI et al., 2019) apontam especificamente a 

digitalização para melhorar a capacidade de adaptação às mudanças na demanda e 

de oferecer aos clientes uma personalização, de forma a explorar rapidamente 

vantagens temporárias ou permanentes para manter a competitividade, alinhada com 

a capacidade de reagir a interrupções. 
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Um ponto a se observar é o compartilhamento dessa informação com clientes 

e fornecedores. A empresa B é depende das informações dos seus clientes para seu 

planejamento. A tentativa de tornar a operação tecnológica e independente fracassou, 

pois não houve interesse por parte do cliente. Já a empresa A é dependente da 

capacidade do seu fornecedor, portanto, compartilha não só o planejamento, mas 

também as informações de demanda em tempo real. A quantidade de dados 

armazenados e divulgados também melhorou tanto a precisão preditiva quanto a 

facilitação de soluções prescritivas (SCHNIEDERJANS, CURADO, 

KHALAJHEDAYATI, 2019) 

A empresa C faz amplo uso de sistemas de simulação para esse processo. 

Além de utilizar informações do cliente e fornecedores de forma integrada, baseia-se 

em capacidades. Diferente das outras empresas, que focam em simulação visam 

preditiva, a empresa C usa a simulação com o foco em otimização.  

 

- Processo de Desenvolvimento do produto e serviços  

QUADRO 16 - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E SERVIÇOS 
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Capacidade de analisar a 
viabilidade de um novo 

produto/serviço 

A U - - - - - - 
B U - U - - - - 
C U - U - - - - 

Identificação de melhoria no 
produto/serviço existente 

A PF -   - - PF   
B U - U - - -  U 
C U - - - - U - 

Compartilhamento de novos 
projetos pela Cadeia 

A U -  PF - - - - 
B - - - - - - - 
C U - - - - - - 

Nova reconfiguração da cadeia 
A PA - - - - PF  - 
B - - - - - - - 
C U - - - - U -  

Capacidade de entendimento 
de mercado 

A U - - - - PF - 
B U - - - - D  

C U - - - - - - 

Adaptação de processos e 
operações às necessidades 

dos clientes 

A PF - - - - PF  - 
B - - - - - - - 
C PA - - - - PF  - 

FONTE: A autora (2020) 
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A empresa A utiliza as informações sobre seus clientes e de operações para 

identificar e implantar melhorias nos processos, e assim, proporcionar melhores 

serviços. Possui também um projeto futuro de um aplicativo, baseado em Big Data e 

simulação, para o próprio cliente selecionar a opção de serviço do seu interesse. O 

atendimento é realizado por simulação, na qual são apresentadas as opções com os 

respectivos prazos e valores. Com o aplicativo, a empresa conseguirá também fazer 

uma análise maior do perfil dos clientes e, assim, projetar novos serviços, melhorando 

o atendimento e prospectando novos nichos de mercado.  

A empresa B utilizada uma plataforma integrada em nuvem que visa a melhoria 

contínua dos processos, serviços prestados e até mesmo a implantação de novos 

processos e serviços. A plataforma atua em prol de melhorias operacionais diárias e 

engajamento do time, recebendo ideias trazidas pelos próprios colaboradores e 

analisadas pelos gestores. A plataforma possui um modelo de blockchain, onde todos 

os dados são salvos e analisados. 

Dentro da área de inovação, a empresa C trabalha com diferentes projetos de 

startup e universidades que possam atender a melhorias. A opção por trabalhar com 

esse modelo é pela facilidade em adaptação e atendimento, pois fornecedores 

grandes e multinacionais possuem certa burocracia, e às vezes o processo não 

caminha como a empresa havia planejado. A área de projeto e inovação da empresa 

C trabalha tendo acesso a diferentes possibilidades em projetos de desenvolvimento 

de startups, universidades, projetos de pesquisa, entre outros, e fazem uso de todo 

esse ecossistema para avaliar o que está mais apto para atender suas necessidades. 

A simulação é utilizada na empresa C para avaliar o desenvolvimento dos 

novos serviços ou a otimização de um serviço já existente e as reconfigurações 

decorrentes deles. O input dos dados é manual e relaciona-se com os outros aspectos 

da organização, como estratégia de negócio e custos. O sistema lista com base no 

histórico as vantagens e desvantagens do novo serviços e melhorias. O objetivo é que 

em um futuro próximo essa simulação torne-se autônoma e tenha capacidade de 

decisão. 

 

Análise de resultados - Processo de Desenvolvimento do produto e serviços 
 

As inovações tecnológicas permitem uma integração aprimorada, que pode 

melhorar, em termos de eficiência, a maneira como os produtos e serviços são 
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desenvolvidos, projetados e fabricados (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). Para esse 

processo, o uso de Big Data seguido de simulação são os mais mencionados. 

Computação em Nuvem e Blockchain são pouco citados. Iot, Veículos autônomos e 

Manufatura Aditiva não são utilizados para tal processo.  

Por se tratarem de prestadores de serviços, não há relato de melhoria ou 

introdução de novos produtos. Observa-se que a maior preocupação das 

organizações está em melhorar continuamente processos e serviços. Para tanto, o 

uso de informação do histórico de cliente e operações são analisados pelas empresas 

A e C visando identificar melhorias e otimizar processos, e assim, oferecer melhores 

serviços.  

A empresa A explora o uso de tecnologia para se conectar ao cliente e melhorar 

sua experiência com a organização, trazendo maior autonomia na escolha dos 

serviços prestados. Os benefícios esperados pela empresa vão de acordo Fawcett et 

al., (2011), redução da incerteza ambiental, custos de transação mais baixos e uma 

resposta mais rápida às mudanças. O próprio cliente simula suas necessidades e 

escolhe a opção que melhor se adequa às suas necessidades, logo, o processo se 

torna mais rápido e eficiente. Os benefícios da conectividade incluem 

desenvolvimento mais rápido de serviços, ciclos de atendimento de pedidos mais 

curtos e uma capacidade de resposta rápida, que ajudam a garantir a satisfação do 

cliente. (FAWCETT et al., 2011). O uso do aplicativo também monitora o 

comportamento do cliente, que permitirá uma análise de tendência de perfil, e com 

isso, a criação de novos serviços e melhorias dos serviços existentes.  

A empresa B optou pela estratégia de analisar as ideias dos seus 

colaboradores e clientes internos. As ideias são registradas na plataforma em nuvem, 

como um brainstorming, onde as diversas unidades possuem acesso. A intensidade 

da comunicação contribui para altos níveis de comportamento cooperativo, o que leva 

a simetria dos fluxos de informações estratégicas (PRAJOGO; OLHAGER, 2012). Os 

processos e serviços são melhorados continuamente, com base nos especialistas da 

área. A tecnologia blockchain por trás do sistema garante a disseminação das ideias 

sem pluralidade e bonificação das melhores ideias, assim como as melhores práticas 

de implantação. 

A empresa C investe em simulação para o desenvolvimento dos novos serviços 

e melhorias de processos, pois visa implantar tecnologia para melhoramento contínuo 

e autônomo ao nível de reconfiguração. Mas para alcançar um alto padrão de 
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simulação e decisão são necessários grandes investimentos financeiros, sem levar 

em conta a dificuldade de desenvolvimento. A organização opta por se conectar com 

novos fornecedores como estratégia de inovação e melhoria. Com acesso a um amplo 

de leque de projetos e tecnologias, a equipe de inovação consegue soluções rápidas 

e eficientes a baixo custo.  

 

- Processo de Gerenciamento de distribuição 

QUADRO 17 - PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Todas as locomotivas da empresa A e C são equipadas com GPS e sensores. 

O GPS é atrelado a uma série de vagões possibilitando sua identificação e 

posicionamento via Google Maps de cada contêiner, bem como as chegadas nos 

terminais. Câmeras de detecção por imagem nos terminais realizam a vigilância em 

tempo real e são capazes de identificar a numeração de cada contêiner, alimentando 

o sistema com os dados de chegada, saída e tempo de permanência nos terminais.  
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A U U PF - - - - 
B D D - - - - - 
C U U - - - - - 

Roteirização 
A U U - U - - - 
B - - - - - - - 
C U U - U - U - 

Fluidez da informação 
fornecedores, 

fabricantes e clientes 

A U U - - - - - 
B U - - - - - - 
C U - - - - - - 

Automatização de 
entrada e saída de 

pedidos 

A U U PF - - - - 
B - - - - - - - 
C U U - - - PA - 

Previsão e 
planejamento de 

entrega  

A U U - U - PF - 
B - - - - - - - 
C U U U U - PA - 
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Em regiões de difícil acesso, o monitoramento é realizado via drone e para 

auxiliar a antecipação acontecimentos, essas informações são enviadas diretamente 

ao sistema de segurança. Parte das locomotivas são autônomas, os trajetos possuem 

mapeamento do relevo, permitindo a alteração de velocidade em determinados locais 

do percurso. O maquinista torna-se um supervisor que intervém no caso de um 

possível acidente. Para a identificação da presença humana na locomotiva, faz-se 

necessário que o maquinista aperte o botão chamado “homem morto” regularmente. 

Para os contêiners tipo reffer (refrigerados) é utilizado um aplicativo de 

monitoramento de temperatura, pois as cargas desse tipo são valiosas. Leituras 

periódicas são realizadas a cada três horas para verificar o funcionamento do 

equipamento de refrigeração e especificações de temperatura. Antes do uso do 

aplicativo, a leitura de temperatura era realizada operacionalmente e atribuídas 

manualmente no sistema. Com a implantação do aplicativo, o registro das informações 

é realizado direto no sistema e em caso de inconformidades, como situações de 

temperatura fora do padrão de especificação, um alerta é disparado.  

Sensores de temperatura atribuídos à locomotiva reconhecem a flambagem 

dos trilhos. A resistência dos trilhos é comprometida quando a temperatura está acima 

do limite aceitável. Nessas situações os sensores transmitem um sinal à locomotiva, 

que deve diminuir a velocidade ou até mesmo parar. 

Além da ferrovia, a empresa A possui uma pequena parcela e a demanda é 

conduzida pelo rodoviário. Toda a frota de caminhões possui GPS monitorado a todo 

instante e em tempo real. Qualquer movimento fora de rota um alerta é emitido e no 

caso de maiores desvios o caminhão é bloqueado. A velocidade também é 

supervisionada e caso exceda o limite o motorista recebe de imediato um aviso. Após 

três avisos caminhão é bloqueado. Os caminhões também são equipados com mapa 

de calor contra roubos. 

A empresa B iniciou um projeto de acompanhamento de rodoviário da frota do 

seu cliente, dessa forma a organização receberia informações em tempo real das 

mercadorias e conseguiriam se planejar quanto ao recebimento. O projeto foi 

descartado, pois entendeu-se que o investimento era alto para receber informações 

com pouca relevância. O projeto de utilizar carros elétricos também foi adotado pela 

organização para deslocamento entre unidades, visando maior economia e 

sustentabilidade. Mas a viabilidade do projeto não foi satisfatória sendo este, então, 

abandonado. 
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Outro projeto abandonado pela empresa B foi o rastreamento de frotas por 

sensores entre os Centros de Distribuições (CDs). O intuito era o recebimento de 

informação em tempo real, posicionamento de frota e questões de segurança com o 

uso de sensor de temperatura. O projeto tornou-se inviável devido ao fato do cliente 

já possuir a tecnologia. Em contrapartida, o acesso a essas informações pela empresa 

B não era de forma instantânea, mas dependente do seu cliente.  

A empresa C utiliza as informações dos rastreadores em tempo real para 

informar toda movimentação de contêiners aos armadores (donos dos contêiners 

transportados). O armador tem o registro por EDI do posicionamento de cada status 

do contêiner: vazio, cheio, em trânsito na ferrovia e descarregado. O setor de 

planejamento da empresa também faz uso de simulação diretamente, buscando 

avaliar questões de investimentos que serão feitos e como a malha se comporta com 

essas alterações.  

O sistema atual, utilizado pela empresa C, está em evolução. O objetivo é usar 

a análise de dados baseados em histórico para o planejamento da grade de trens com 

informações precisas de capacidade de volume e capacidade dos terminais. Tal 

sistema conseguirá responder questões como: quantidade de contêiners vazios para 

alocação; quantidade contêiners vagos necessários na frota; quantidade de vagões 

disponíveis; disponibilidade de espaço; dias e horários precisos da abertura dos 

terminais. Como o trânsito é muito extenso, há uma dificuldade com o sistema atual 

no cálculo assertivo de tempo de chegada.  

Um projeto futuro voltado aos muitos processos de chegada no terminal precisa 

evoluir na questão tecnológica. Nesta etapa o trem é fracionado e devido aos seus 

muito vagões, há dificuldade em melhoria sobre a descarga, além do tempo, que 

precisa ser otimizado.  Atualmente, a empresa usa ferramentas de simulação e de 

otimização, mas que não atende todas das necessidades. Um projeto futuro visa 

receber a informação em tempo real e tomar decisão de forma autônoma do cenário 

ótimo.  

 

Análise de resultado - Processo de Gerenciamento de distribuição 
  

O uso das tecnologias Iot e Big Data se sobressaem nesse processo. O uso de 

veículos autônomos também é utilizado, visando um transporte seguro. As tecnologias 

Cloud e Simulação são pouco utilizadas, mas sua importância é reconhecida pelos 
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entrevistados, que mencionam projetos em andamento e futuros. Redes em nuvem 

permitem a comunicação remota de produtos, dispositivos e máquinas, podendo ser 

acessadas de forma rápida e independente do local (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018), 

além de fornecer o armazenamento dos volumosos dados gerados pelos dispositivos 

(MEDEDJEL; BELALEM; NEKI, 2017).  

A tecnologia Iot é destacada nesse processo principalmente para o uso de 

rastreamento e monitoramento de frotas e mercadorias. As empresas A e C usam 

sensores para informar em tempo real o posicionamento da locomotiva e suas 

condições de trânsito. O que traz visibilidade e confiabilidade aos processos, além de 

uma resposta rápida aos eventos. Como visto na literatura, a Iot é uma ferramenta de 

integração e controle,  pois, incorporada a objetos, fornece recursos de identificação 

em tempo real, atribuindo visibilidade (VASS; SHEE; MIAH, 2018; ISAKSSON; 

HARJUNKOSKI; SAND, 2018; FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). A ferramenta 

também é aplicada para segurança da qualidade da mercadoria e para as condições 

de transporte. Enquanto o Big Data, neste processo, é enfatizado para geração de 

conhecimentos. Os dados são analisados para planejamento e otimização de rotas e 

capacidade de distribuição.  

O uso da tecnologia de veículos autônomos é implantado para avaliar 

antecipadamente as conformidades de via, proporcionando conhecimento e 

possibilitando uma antecipação de resposta a eventos. A tecnologia também 

proporciona segurança mantendo a qualidade de tráfego e limite de velocidade.   

(BECHTSIS et al., 2018) discorrem que os veículos autônomos promovem economia 

nos custo, aumento de produtividade e segurança de trabalho.  

A empresa C visa um planejamento por simulação com base na análise dos 

dados históricos. A grade de trens e a capacidade de distribuição nos terminais 

passará a ser planejada e a otimização ser realizada por simulação, tornando 

processo ágil e adaptável, melhorando capacidade de resposta e tomada de decisão. 

Os recursos preditivos por simulação são possibilitados pelo uso IoT e Big Data, pois 

avaliam situações por informações introduzidas por tais tecnologias (FATORACHIAN; 

KAZEMI, 2018).  
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- Processo de Gestão de armazéns 

QUADRO 18 - PROCESSO DE GESTÃO DE ARMAZÉNS 
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Conhecimento e visibilidade 
armazéns 

A  - PF - - - - - 
B PA U PA PA - PA - 

C - - - - - - - 

Fluidez da informação 
fornecedores, fabricantes e 

clientes 

A  - - - - - - - 
B - U U - - - - 
C U - - - - - - 

Capacidade de gerenciar os 
ativos 

A  U U PF - - U - 
B - U - PA - - - 
C U U U - - - - 

Automação das 
movimentações  

A  - U U U - PF - 
B - PA PA PA - PA - 
C U U U U - PF - 

FONTE: A autora (2020) 

 

A utilização da câmera de detecção por imagem utilizada nos terminais pela 

empresa A também é empregada para realizar de forma automática o registro de 

ocorrência (RO). Como a empresa trabalha em todos os turnos e as ROs são abertas 

todos os momentos, a organização introduziu a tecnologia para melhorar a visibilidade 

das ocorrências, pois havia um atraso entre o registro de ocorrência e a tratativa. 

Assim, com implantação da tecnologia, o registro da ocorrência bem como sua 

tratativa ocorrem com maior velocidade. Antes as ocorrências eram identificadas e 

registradas por um funcionário e muitas ocorrências passavam despercebidas ao olho 

humano. Com a implantação das câmeras houve um aumento significativo na 

identificação de uma ocorrência. 

As câmeras de identificação por imagem são capazes de identificar avarias nos 

contêiners, sinalizadas em tempo real. O sistema é inteligente o suficiente para 

reconhecer os padrões aceitáveis dos contêiners. A comunicação eficiente do sistema 

faz a leitura por sensores e o próprio sistema fornece a tratativa. Padrões foram 

definidos e o sistema possui capacidade de decisão com base nos padrões atribuídos. 
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 Dentro os principais benefícios com adoção dessas práticas estão: a 

velocidade de comunicação entre setores e esses com o terminal; diminuição de 

papéis; diminuição tempo operacional; nível de conhecimento da equipe; e 

ressarcimento. Se uma avaria (contêiner fora do padrão) não é sinalizada no prazo 

especificado, não há ressarcimento. Outro problema grave é que as dimensões 

padrões do contêiner são exigência para alocação no transporte por navios. Antes, 

sem o uso dos sensores de identificação, uma avaria como um contêiner abaulado, 

por exemplo, não era reconhecida com antecedência, estendendo o problema até o 

navio, onde era impedido de embarcar. Tais informações hoje são compiladas e 

transferidas ao fornecedor ferroviário por EDI.   

Nos terminais, as operações da locomotiva são integradas a sistemas, os silos 

são todos automatizados, assim como o sistema de estufagem. Práticas de 

planejamento de distribuição e layout cargas ainda são realizadas, em sua maioria, 

de forma operacional. No projeto futuro, além da simulação de cenários e tarifas, o 

aplicativo será capaz de simular e organizar layouts de cargas no cenário ótimo.   

A empresa B possui um projeto em andamento onde a ideia é trazer a 

tecnologia visando maior produtividade para dentro do cenário logístico de transito de 

máquinas. As máquinas sensorizadas e automatizadas, como empilhadeiras e 

paleteiras, emitirão em tempo real as informações de localização e funcionamento. 

Além de evitar colisões, a tomada de decisão de melhor rota e armazenagem ficará 

por conta do próprio sistema, capacitado de simulação.   

Os pallets em seus armazéns são equipados com etiquetas RFIDs, que 

permitem não só identificar e rastrear o produto, como o registro de informações de 

data de fabricação, validade, quantidade, entre outras. O sistema de gestão de 

armazéns (Warehouse Management System – WMS) da empresa B comunica-se com 

ERP do cliente. Dessa forma o cliente tem visibilidade em tempo real das operações. 

As avarias também são informações em tempo real por uma notificação de qualidade 

de forma integrada na plataforma. Toda avaria no recebimento ou expedição de carga 

é retirada e uma notificação gerada para que todos possam ter visibilidade, não 

somente na operação, mas os próprios gestores. 

O controle de estoque da empresa C é realizado por sistemas, sem uso de 

alta tecnologia. As informações como saldo de estoque de seus produtos e 

acompanhamento da armazenagem em silos são compartilhadas com os clientes, o 

que traz maior integração e comunicação. Há um investimento em simulação de 
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layouts dos armazéns, visando um melhor aproveitamento de suas instalações e 

otimização das movimentações. A empresa entende que é mais vantajoso maximizar 

a utilização dos recursos de instalações existentes do que investir em novos.  

 

Análise de resultado - Processo de Gestão de armazéns 
 

As tecnologias mais mencionadas, como Big Data, Iot, Cloud, Veículos 

autônomos e Simulação. Iot nesse processo de conectam as outras tecnologias, em 

especial com Veículos Autônomos, gerando coordenadas e conhecimento. Big Data 

está relacionada as informações geradas por dispositivos e gerenciados em Cloud. A 

tecnologia Big Data também dá suporte a simulação, que nesse processo é 

principalmente voltada a otimização de recursos. 

Iot são ferramentas capacitadas de reconhecer padrões e gerar informações 

completas para estabelecer durante todo o ciclo de vida do produto e prover 

transparência no fornecimento (ABDEL-BASSET; MANOGARAN E MOHAMED, 

2018). A tecnologia Iot é utilizada pela empresa A para identificação de avarias de 

contêiners. A implantação da tecnologia trouxe visibilidade as ocorrências e 

colaboração em tempo hábil as tratativas, com o conhecimento detalhado da avaria 

pelo fornecedor em tempo real. A principal contribuição das tecnologias foi impedir 

que o problema se entendesse ao longo do processo, trazendo economia e agilidade. 

O compartilhamento de informações é considerado a base da colaboração na Cadeia 

de Suprimentos e contribui para a integração (FAWCETT et al., 2011) e está 

relacionado à qualidade e relevância das informações fornecidas (BRANDON-JONES 

et al., 2014). 

O projeto da empresa B trará um armazém digitalizado. Com o uso de Iot os 

veículos autonomos se delocam pelo armazém, reconhecendo e transmitindo 

informações em tempo real, geridas em Cloud. A precisão dos veículos autônomos 

em realizar tarefas fornecerá segurança e velocidade. Sensores, processadores e 

atuadores coletam dados em tempo real sobre as máquinas, permitindo a 

comunicação entre as máquinas e o ambiente (WU et al, 2016). O processamento 

inteligente de informações leva a decisões inteligentes de planejamento da 

capacidade (GUPTA et al., 2019). 

A empresa C, como fornecedora, recebe as informações da empresa A. A 

organização reúne todas suas informações, constituindo um Big Data. Tais 
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informações são controlas por sistema a fim de fornecer visibilidade. A tecnologia de 

simulação é utilizada para otimizar espaços de layouts dos armazéns e com isso, a 

empresa ganha em tempo e custo. O Big Data é usado não apenas para melhorar o 

relacionamento de as empresas com os clientes, melhorar a estratégia de reposição, 

otimizando espaços (MAKRIS; HANSEN; KHAN, 2019). 
A empresa B já possui seus pallets equipados com RFID o que gera visibilidade 

dos armazéns, das transações dos pallets e inventário em tempo real. A integração 

com sistema do cliente estreita os laços de colaboração. Dispositivos RFID reduzem 

efetivamente o estoque, evitam estoques em excesso e melhorar a precisão dos 

dados como inventário (WU et al., 2016).  As etiquetas, também permitem a medição 

de parâmetros operacionais, podem alertar os funcionários sobre falhas de produtos 

e processos e melhorar os processos de negócios (FATORACHIAN; KAZEMI, 2018).  

  

- Processo de Gestão financeira 

QUADRO 19 - PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA 

   Tecnologias 

 

Aspectos de análise Empresa 

B
ig

 d
at

a 

Io
T 

C
lo

ud
 

Ve
íc

ul
os

 
au

tô
no

m
os

 

M
an

uf
at

ur
a 

ad
iti

va
 

Si
m

ul
aç

ão
 

B
lo

ck
ch

ai
n 

G
es

tã
o 

fin
an

ce
ira

 

Transações financeiras 
(cobranças, faturamento e 

liquidação de contas) 

A  PA  U  PA - -  PF - 
B  -  -  U - - -  -  
C -   - -  - -  - PA 

Análise e 
compartilhamento de riscos 

e custo com parceiros  

A  PA  U  PA - - - - 
B  D  -  - - -  -  - 
C U  -  - - -  -  - 

Compartilhamento 
colaborativo de dados 

financeiros 

A PA U PA - - - - 
B -  -  -  - -  -  - 
C -   -  - - -  -  - 

FONTE: A autora (2020) 

 

As transações financeiras da empresa A ocorrem todas de forma eletrônica e 

automática garantindo a confiabilidade. Assim que o link de monitoramento do 

contêiner é gerado, como visto anteriormente, a nota de faturamento do contêiner e o 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) são emitidos automaticamente 

utilizando EDI. Com a realizado o pagamento a compensação é automática no 
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sistema. No projeto futuro da plataforma integrada em nuvem da empresa A, o cliente 

terá acesso direto as notas, informações de inadimplência e histórico de transações. 

A empresa B descartou um projeto de análise de dados de mercado 

contratado de uma empresa terceirizada. O sistema confrontava dados históricos 

demanda, informações de clientes e dados de mercado global, para avaliar os 

melhores investimentos e quais estratégias a serem seguidas. O projeto era 

conflitante com os dados do cliente, e foi abandonado. Sobre as transações financeira 

das organizações, estas são realizadas por um sistema disponível em nuvem. Todas 

as unidades espalhadas da empresa B pelo mundo acessam o mesmo sistema, 

fornecendo visibilidade das transações financeiras de forma geral. A plataforma 

comunica-se com o sistema dos clientes e o envio de faturamentos é feito de forma 

automática por EDI (Eletronic Data Interchange). 

 A empresa C possui um robusto sistema integrado com a Receita Federal, com 

faturamento automático. Capacitado de identificar divergências internas e de 

parceiros, em casos onde é reconhecida a divergência, o sistema não fatura. Para 

gestão comercial de contratos até o faturamento a empresa está implantando a 

tecnologia blockchain. O objetivo é alcançar transações segurança com um registro 

incorruptível do histórico de contratações e cobranças. 

 

Análise de resultado - Processo de Gestão financeira 
 

As tecnologias Iot, Big Data, Cloud e Blockchain são mencionadas nesse 

processo. Basicamente, a Iot gera comunica um evento para geração de fatura, Big 

Data é usado para uma análise financeira, Cloud para transações e Blockchain para 

segurança e estruturação de dados. Essa inovação tecnológica pode oferecer novos 

modelos de negócios e redes colaborativas que, consequentemente, oferecer novas 

oportunidades em termos de redução de custos e crescimento de receita 

(FATORACHIAN; KAZEMI, 2018) 

Observa-se que gestão financeira é um processo importante para as todas as 

empresas, pois impactada toda a organização, fornecedores e clientes. Lidar com 

valores corretos é prescritível e o uso de sistemas são menos suscetíveis a erro. 

Schniederjans; Curado; Khalajhedayati, (2019) aponta a tecnologia blockchain como 

um controle de dados digitais incorruptíveis de transações que são programados para 
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registrar transação, permitindo uma forma segura e transparente de compartilhamento 

de dados. Razões pelos os quais a empresa C está investindo nas tecnologias.  

A tecnologia de IoT é apontada como um gatilho para gerar informação de 

faturamento, que traz maior velocidade e agilidade ao processo. A visibilidade da 

carga em trânsito e as informações de faturamento integram o processo a rotina do 

cliente e do fornecedor. Tais informações são armazenadas em um Big Data, que 

associadas as outras informações geram um histórico rico das transações realizadas 

pelas organizações. 

A tecnologia Big Data é utilizada pelos profissionais para alcançar insights de 

negócios e maximizar os lucros (MAKRIS ; HANSEN; KHAN, 2019). A empresa A usa 

esses dados para transmitir ao seu fornecedor quais as melhores estratégias 

financeiras a serem tomadas. A transparência desse histórico de transações fornece 

visibilidade e agilidade na integração com os clientes, que por sua vez, farão uso da 

tecnologia para simular e prever valores.  

A tecnologia Cloud é reconhecida na literatura por fornecer controle e 

segurança as transações comerciais. As informações de diversas fontes são reunidas 

e armazenadas na ‘nuvem’, gerando conhecimento da informação pois seu acesso  é 

independente do local (IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019). A tecnologia em nuvem 

se mostrou essencial para integração das informações financeiras na empresa B, pois 

tantos os dados gerados, quando dados de transações realizadas, são incorporadas 

automaticamente aos sistemas por nuvem. Dessa forma, o controle orçamentário de 

todas as unidades é reunido e armazenado na nuvem, fornecendo conhecimento das 

transações e segurança. No entanto, o uso dessa tecnologia é inexplorado pelas 

outras duas empresas, que armazenam suas informações em servidores físicos.    
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- Processo de Gestão do fornecimento 
 

QUADRO 20 - PROCESSO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO 

   Tecnologias 

  

Aspectos de análise Empresa 
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Compartilhamento informações 
a questões operacionais e 

estratégicas 

A U U U - - - - 
B - - - - - - - 
C - - - - - - - 

Integração ao sistema do 
fornecedor 

A U U - - - - - 
B - - - - - - - 
C U - - - - - - 

Compartilhamento de riscos, 
custos e ganhos de iniciativas 

de melhoria 

A - U - - - - - 
B - - - - - - - 
C - - - - - - - 

Seleção de fornecedores 
A - - - - - - - 
B - - - - - - - 
C U - U - - U - 

Customização dos serviços de 
acordo com a demanda  

A U U U - - U - 
B - - - - - - - 
C U U - - - U - 

FONTE: A autora (2020) 

 
A empresa A utiliza dispositivos para informar seu fornecedor em tempo real 

surgimento de uma nova demanda. Assim que ocorre o despache de mercadoria, é 

gerado o faturamento por EDI. O fornecedor também toma conhecimento em tempo 

real sobre problemas no fornecimento da linha e avarias decorrente da mesma. Dessa 

forma o fornecedor pode realizar a tratativa em tempo hábil, sem maiores prejuízos. 

Os dados históricos de transações e clientes também são compartilhados com 

o principal fornecedor, assim como o planejamento da demanda, por meio sistemas 

integrados. Metas colaborativas da empresa também são estipuladas em conjunto. 

São previstas metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais e para uma 

década. Trata-se de metas orçamentárias, de ordens de produção, tempo de 

permanência nos terminais e de operação de veículo em linha. São realizadas 

reuniões semanais para a discussão do andamento das metas.   
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A empresa C possui uma plataforma digital de compartilhamento com os 

fornecedores, onde todo fornecedor deve se cadastrar. Dentro da plataforma é 

possível acessar contratos, todo o histórico do fornecedor e monitorar o nível de 

serviço. Todo o processo com o fornecedor é digital, desde o momento da requisição 

de compra até a entrega final. A seleção de fornecedores também é digital, por um 

ranking de critérios de informações fornecidos pela plataforma. A empresa faz uso de 

simulação para analisar risco de contratados com fornecedores. 

 

Análise de resultados - Processo de Gestão do fornecimento 
 

A gestão de relacionamento com o fornecedor é um dos processos mais 

mencionados na literatura no que diz respeito à integração colaborativa. As 

tecnologias possuem o poder de selecionar fornecedores, aviso de ocorrência, 

compartilhar informações de produção e demanda, de forma a alterar as estruturas de 

fornecimento da CS de maneira ágil (BUYUKOZKAN; GOCER, 2018; FRANK; 

DALENOGARE; AYALA, 2019; IVANOV; DOLGUI; SOKOLOV, 2019). No entanto, 

observa-se pouco investimento tecnológico. Também não há perspectivas de projetos 

futuros. O Big Data é tecnologia com maior menção, procedido de Iot, Cloud e 

Simulação.  

A empresa A faz uso de Big Data, Iot e Cloud para compartilha informações em 

tempo real com seu fornecedor, trazendo visibilidade e agilidade, visto que o 

compartilhamento de informações em tempo real otimiza as operações, permitindo a 

tomada de decisões. A empresa A também consegue solicitar o auxílio ao seu 

fornecedor caso seja necessário, seja esse uma nova demanda ou um problema. O 

que gera flexibilidade, pois permitem respostas rápidas e econômicas a mudanças 

nos requisitos levando a um melhor desempenho (DUBEY ET AL. 2017; 

FATORACHIAN; KAZEMI, 2018). 

O planejamento de metas e estratégias em conjunto é essencial para obtenção 

de resultados. A relacionamento colaborativo com o fornecedor auxilia no 

acompanhamento da operação, na gestão orçamentária e em melhorar o 

relacionamento com clientes. O que traz alinhamento e resiliência ao processo. A 

resiliência é considerado um impacto, pois implica em reagir e recuperar seu estado 

original em caso de interrupções (BLACKHURST; DUNN; CRAIGHEAD, 2011; 

BRANDON-JONES et al., 2014; BICOCCHI et al., 2019). O alinhamento é a 
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propriedade de que todos os interesses dos parceiros sejam alinhados por meio do 

compartilhamento da informação, com papéis bem definidos e claros de cada 

integrante (DUBEY; ALTAY; GUNASEKAN, 2018).    

A plataforma digital da empresa fornece integração e controle de fornecimento. 

A simulação é usada para a melhor decisão. A tecnologia fornece segurança e 

robustez ao processo, que consegue manter suas funções mesmo havendo 

problemas com o fornecimento (BRANDON-JONES et al., 2014). 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CAPÍTULO  

 

No QUADRO 21 são apresentadas características de interconectividade 

percebidas nas entrevistas de acordo com as tecnologias.  

 

QUADRO 21 - CARACTERÍSTICA DE INTERCONECTVIDADE POR TECNOLOGIA - ENTREVISTA 

 Tecnologias 

Características 
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Visibilidade X X X X  X X 
Colaboração em tempo real X X X   X  
Agilidade X X  X  X X 
Adaptabilidade X X  X  X  

Alinhamento  X     X  

Resiliência X X X X  X  

Robustez       X 
Escalabilidade X X    X  

Heterogeneidade   X    X 
Segurança  X X  X  X X 

FONTE: A autora (2020) 

 

Em seguida, no QUADRO 22 é apresentado um resumo das utilizações das 

tecnologias de acordo com as práticas de interconectividade.  
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QUADRO 22 - PRÁTICAS DE INTERCONECTVIDADE POR TECNOLOGIA – ENTREVISTA 

(continua) 

  Tecnologias 

 

Aspectos de análise 
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Integração ao sistema do cliente     X         
Envio de informações em tempo real X   X         

Obtenção e análise da informação do pedido do 
cliente com colaboração de tecnologias X X           

Capacidade de resposta aos clientes  X X       X   
Marketing de relacionamento X             
Prospecção de novos clientes X X           

G
es

tã
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de
 d

em
an

da
 Conhecimento sobre variabilidade do mercado X             

Antecipação e planejamento de demanda X   X         
Análise de recursos necessário para atender a 

demanda prevista  X         X   

Retorno ao cliente de uma nova demanda               
Conhecimento da demanda ao longo da Cadeia X X           
Reorganização de processos e operações para 

atender diferentes necessidades           X   

Simulação de tendências e cenários  X X       X   
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Capacidade de analisar a viabilidade de um novo 
produtos/serviços X   X         

Identificação de melhoria no produto/serviço 
existente X   X     X X 

Compartilhamento de novos projetos pela Cadeia X             
Nova reconfiguração da cadeia X         X   

Capacidade de entendimento de mercado X             
Adaptação de processos e operações às 

necessidades dos clientes               

G
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Conhecimento e visibilidade do fluxo do produto 
pela Cadeia de Suprimentos X X           

Roteirização X X   X   X   
Fluidez da informação fornecedores, fabricantes 

e clientes X X           

Automatização de entrada e saída de pedidos X X           
Previsão e planejamento de entrega (prazos) X X X         
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 Conhecimento e visibilidade armazéns   X           

Fluidez da informação fornecedores, fabricantes 
e clientes X X X         

Capacidade de gerenciar os ativos X X X     X   
Automação das movimentações  X X X X       
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QUADRO 22 - PRÁTICAS DE INTERCONECTVIDADE POR TECNOLOGIA – ENTREVISTA 

(conclusão) 

  Tecnologias 

 

Aspectos de análise 
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 Transações financeiras (cobranças, faturamento 
e liquidação de contas)   X X         

Análise e compartilhamento de riscos e custo 
com parceiros  X X           

Compartilhamento colaborativo de dados 
financeiros   X           
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 Compartilhamento informações a questões 

operacionais e estratégicas X X X         

Integração ao sistema do fornecedor X X           
Compartilhamento de riscos, custos e ganhos de 

iniciativas de melhoria   X           

Seleção de fornecedores X   X     X   
Customização dos serviços de acordo com a 

demanda de cada cliente ou nichos específicos 
(acomodar solicitação de mudança) 

X X X     X   

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Abaixo está listada um resumo dos resultados das tecnologias mencionadas nas 

entrevistas. 

 

Iot (Internet of things) – Empresas A, B e C: 

 Controle do pedido de cliente, rastreando a mercadoria em tempo real; 

 Uso de sistemas GPS (Global Positioning System) possibilita a identificação 

em tempo real de veículos e posicionamento de cargas; 

 Informações de status de contêiner: vazio, cheio e em transito; 

 Identificadores por Rádio Frequência (RFID - Radio Frequency Identification) e 

câmeras de detecção de imagem, capacitados de identificar a entrada e saída 

dos contêineres nos terminais e mercadorias nos armazéns; 

 Reconhecimento de padrões de objetos por câmeras de vídeos; 

 Abertura e movimentação de registro de ocorrência em tempo real; 

 Informar em tempo real clientes e fornecedores, localização de cargas; 

 Coordenadas de trajeto de veículos autônomos, impedindo colisões; 

 Informações em tempo real de veículos autônomos; 
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 Controle de temperatura, como por exemplo, especificações de mercadorias 

congelas e temperatura da malha ferroviária; 

 Vigilância de terminais com identificação de entrada e saída de veículos;  

 Vigilância de controle de limite de velocidade permitido; 

 Vigilância contra roubos com sistemas de detecção de calor; 

 Registro automático de informações como data de fabricação e validade; 

 Controle de estoque; 

 Inventário em tempo real; 

 Gatilho de conclusões de eventos para iniciação um processo, como por 

exemplo, emissão de uma nota de faturamento de uma carga despachada; 

 Informar nova demanda. 

 

Big Data – Empresas A, B e C: 

 Conhecimento de pedidos de cliente em andamento; 

 Análise estratégica operações históricas do cliente; 

 Cálculo de previsões mais assertivos; 

 Prospecção de clientes e na realização ações de marketing; 

 Planejamento de demanda; 

 Planejamento de capacidade de recursos; 

 Base de dados para simulações de cenário; 

 Compreensão de perfil do cliente e a variabilidade do mercado; 

 Análise de vendas; 

 Disseminação de informações para clientes e fornecedores; 

 Análise de histórico de transações econômicas; 

 Base de dados para simulação de valores. 

 

Computação em Nuvem (Cloud Computing) – Empresas A, B e C: 

 Integração de sistemas de cliente e fornecedores; 

 Armazenagem de informações geradas por dispositivos Iot; 

 Armazenagem e compartilhamento dos volumosos dados (Big Data); 

 Disseminação da melhoria continua entre unidades dispersas; 

 Suporte para sistemas de simulação, como por exemplo, gestão de serviço de 

fornecedores; 
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Veículos e aeronaves autônomos – Empresas A e C: 

 Precisão em realizar trajetos e tarefas, como deslocamento em armazéns e 

trajeto da locomotiva; 

 Monitoramento de locais de difíceis acessos, via drone; 

 Identificação e reconhecimento de ambientes; 

 Averiguação de inventário, via drone e RFID. 

 

Simulação – Empresas A, B e C: 

 Planejamento de demandado; 

 Projeções de cenários; 

 Previsões de safras; 

 Atribuição de prazos; 

 Planejamento e otimização de grades de locomotivas; 

 Planejamento e otimização de rotas; 

 Planejamento e otimização de espaços e capacidades de recursos; 

 Análise de níveis de serviços; 

 Escolhas de fornecedores. 

 

Blockchain – Empresas B e C: 

 Segurança e estruturação de sistemas; 

 Integridade na integração dos dados, com registro completos, evitando 

pluralidade de informações, com identificações de datas, períodos e origens; 

 Segurança e conhecimento de transações. 

 

Observa-se que a visibilidade e a obtenção da informação em tempo real 

decorrentes do uso das tecnologias impactam nas demais características, 

principalmente na integração, conectividade e visibilidade por meio do conhecimento 

gerado pelo compartilhamento da informação. 

A tecnologia Iot é a mais utilizada. Em muitos casos a tecnologia é aplicada em 

combinação com outra, como no caso de veículos autônomos, que faz uso de 

dispositivos para sua orientação. As informações geradas pela tecnologia Iot muitas 

vezes são geridas em nuvem e alimentam Big Datas. Por sua vez, a tecnologia Big 
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Data é mencionada em alguns processos vinculado ao uso de simulação. Os dados 

são aplicados para previsões e planejamentos. 

A tecnologias Cloud é citada em muitos projetos futuros, visando substituir os 

servidores físicos. Suas principais aplicações foram mencionadas em integração de 

plataformas sistêmicas e na dispersão do acesso a informação. A tecnologia 

Manufatura Aditiva não é aplicada por nenhum dos entrevistados, um resultado 

inconclusivo, já que os entrevistados são prestadores de serviço.  

Confiabilidade e segurança foram as principais características apresentadas 

por veículos autônomos e Blockchain. Veículos autônomos fornecem segurança de 

trânsito e ainda são utilizados para explorar lugares de difícil acesso e para 

conhecimento de inventario. O Blockchain com sua estrutura incorruptível é utilizado 

para transações seguras e estruturação de registros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Global é caracterizado por 

extensas conexões que requerem conectividade. O cenário atual é determinado pelo 

uso de inovações tecnológicas na indústria e na Cadeia de Suprimentos. Esta 

pesquisa explorou o conceito da Cadeia de Suprimentos Digital baseado nas 

principais inovações tecnologias para uma análise da interconectividade dentro desse 

contexto. 

A interconectividade sempre esteve presente como um fator de importância nas 

Cadeias de Suprimentos, e é considerada pelos autores uma das principais 

competências da Cadeia de Suprimentos Digital. Portanto, esse trabalho apresentou 

o estudo das características e práticas de interconectividade em CSD. Visto que, a 

partir da Revisão Sistemática da Literatura, identificou-se uma escassez de trabalhos 

sobre o tema. 

Como resultados da revisão de literatura foram identificados: definições 

diferentes sobre a digitalização das Cadeias de Suprimentos ao longo de dez anos; 

catorze características da CSD; oito processos que contemplam o novo modelo; e 

sete principais tecnologias mencionadas na literatura, Internet of Things, Big Data, 

Cloud Computing, Veículos / Aeronaves Autônomas, Manufatura Aditiva / Impressão 

3D e Blockchain. Contemplando o primeiro e segundo objetivo específico da pesquisa: 

1- Caracterizar o que são Cadeias de Suprimentos Digitais e seus elementos; 2- 

Identificar operações de Cadeia de Suprimentos Digitais. 

A análise dos documentos foi encontrada as características e práticas de 

integração e conectividade em Cadeias de Suprimentos Digitais, correspondendo ao 

terceiro e quarto objetivos específicos. Identificou-se na literatura 6 características de 

integração e conectividade em Cadeia de Suprimentos Digital: Visibilidade, 

Colaboração em tempo real, Agilidade, Resiliência, Reconfiguração e 

Heterogeneidade. E 38práticas que foram agrupados de acordo com os 8 processos 

apresentados por Seleme, Zattar e Detro, (2020). 

Um estudo de múltiplos casos, com aplicação entrevista semiestruturada foi 

realizada em três Operadores Logísticos de representatividade em Cadeias de 

Suprimentos. A finalidade das entrevistas eram de assimilar o uso das tecnologias em 

casos reais, procurando entender suas utilidades e impactos. As características 
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encontradas na literatura foram confirmadas pelos entrevistados e, ainda, 

característica de segurança foi acrescentada pelos entrevistados. 

As interconexões inteligentes por meio das tecnologias estudadas viabilizam, 

principalmente, a transparência.  Essa visibilidade é relata tanto na literatura como 

pelos entrevistados com benéfica aos processos da CS. Conhecimento de mercado, 

de demandas, das capacidades disponíveis, realizações de atividades, mudanças, 

entre outros eventos, passam a ser compilados e informados em tempo real, 

possibilitando uma tomada de decisão ágil e relacionamentos colaborativos mais 

estreitos. As reconfigurações da estrutura da Cadeia de Suprimentos tornam-se mais 

ágeis e adaptáveis as necessidades de demandas, assim como novos produtos e 

serviços. 

Sobre o uso das ferramentas, a tecnologia Iot é a principal ferramenta para 

controle de atividades operacionais, como localização de frotas e mercadorias, cargas 

e descargas de veículos, entradas e saídas de armazéns, reconhecimento de padrões 

e direcionamento de frota. Foi perceptível o interesse nesse tipo de tecnologia, pela 

agilidade e precisão das informações, mas principalmente pelos valores de aquisição.  

Em nível estratégico de planejamento Big Data e Simulação foram os mais 

mencionados. Analisar os dados resultam em melhores previsão de demandas, 

espaços e cenários. No entanto, o uso de simulação é limitado, os entrevistados 

apontaram os altos custo de implantação de simulação um empecilho. Em sua 

maioria, as organizações fazem de uso de Big Data para uma análise manual. 

Um ponto incoerente nas entrevistas é o uso de tecnologia para operações 

manuais. Como exemplo, o uso de tecnologias Iot, de identificação automática de 

eventos e padrões, a tecnologias fornece com precisão e em tempo real as 

informações, mas a coleta e o input dessas informações nos sistemas é realizada de 

operacionalmente por funcionários. 

Sobre Cloud Computing é constatado um preconceito na aderência da 

tecnologia. As organizações demonstraram confiar a armazenagem de seus dados 

em servidores físicos, mesmo com os custos de manutenção. A imigração para dados 

em nuvem não é um interesse primordial das organizações, que visam projetos futuros 

de pouco processos. 

Não há conclusão para a tecnologias de Manufatura Aditiva / Impressão 3D. 

Nada pode-se constatar sobre suas aplicações, por se tratarem de prestadores de 

serviços, o uso da tecnologia não se fazia necessária.  
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Conclui-se que as tecnologias possuem de fato as características mencionadas 

e são vantajosas para os processos da Cadeia de Suprimentos. No entendo, as 

tecnologias não alteram somente processos, mas a cultura das organizações. Alterar 

a visão da organização para um novo modelo de implantação tecnológica nos 

processos da Cadeia de Suprimento faz-se necessário para o alcance efetivo das 

suas aplicações. Outro ponto considerado é que as suas aplicações são mais 

vantajosas quando aplicadas em conjuntas, de forma com que a informação se 

propague de maneira continua e automática.  

Para se considerar toda uma Cadeia de Suprimentos Digital, os elos dessas 

cadeias precisam de nível tecnológico, para que os benefícios sejam atingidos. Em 

território nacional, não há incentivo para investimento nesse nível tecnológico. O que 

demandaria também toda uma reorganização de infraestrutura nas organizações e 

altos investimentos.  

 

5.1  TRABALHOS FUTUROS 

 

A digitalização impacta e transforma a maneira como as Cadeias de 

Suprimentos operam. A literatura sobre o tema aponta expectativas de vantagens da 

CSD, mas ainda há a necessidade de uma análise mais aprofundada do 

funcionamento da CSD, a fim de gerar conhecimentos e teorias na área. Portanto, 

como trabalhos propostos, são sugeridas mais pesquisas sobre aplicações de casos 

reais em CSD de diferentes segmentos, em território nacional e internacional. Existe 

também uma carência na compreensão do uso das tecnologias de formas mais 

especificas nos processos das Cadeias de Suprimentos, assim como uma rotina de 

utilização. 

Como colocado anteriormente, nada pode-se constatar sobre as aplicações 

tecnologia de Manufatura Aditiva / Impressão 3D, sugerida então, como trabalho 

futuro. Outras tecnologias, não mencionadas no trabalho, também suportam a Cadeia 

de Suprimentos Digital. A gama de tecnologias emergentes vem se apresentando 

cada vez mais extensa, mas ainda são pouco citadas pela literatura de Cadeia de 

Suprimentos. Portanto, outros os componentes e tecnologias da Cadeia de 

Suprimentos Digital podem ser explorados. 

Além disso, outros pontos de estudo da CSD podem ser aprofundados, para o 

melhor entendimento, como qualidades, custos, desempenho, entres outros 
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relevantes a área de Logística e Cadeia de Suprimentos. Como observado nessa 

pesquisa, os estudos de CSD estão longe seu potencial explorado e requerem 

atenção. 
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