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RESUMO 

As empresas contam com o auxílio da Tecnologia da Informação (TI) para 

impulsionar e fortalecer a criação e o desenvolvimento de processos, produtos e 

serviços. Diante desse cenário o sistema de gestão de cadeia de suprimentos ou 

Supply Chain Management (SCM) visa integrar todos os processos e agentes 

logísticos da organização, dentre eles estão os fornecedores, prestadores de serviço 

e consumidores. O presente estudo buscará analisar possíveis soluções em TI com 

base no SCM para uma empresa de e-commerce. 

 

INTRODUÇÃO 

Empresas apresentam diversos desafios em seu cotidiano, dentre eles estão 

atividades que devem ser executadas com excelência e a constante procura por 

redução de falhas ao longo dos processos. Portanto possuir banco de dados e sistema 

informatizado de acordo com as necessidades da empresa propicia uma gestão mais 

eficaz. Para O’ Brien (2012) a Tecnologia da Informação (TI) é capaz de auxiliar todos 

os tipos de negócios e aprimorar a produtividade e a eficácia de seus processos 

administrativos, a tomada de decisão gerencial e a colaboração de grupos de trabalho, 

reforçando suas posições competitivas em um mercado de mudanças rápidas. Diante 

do advento da internet e das inovações tecnológicas provenientes do final do séc. XX 

e início do séc. XXI, novos modelos de negócio surgiram, um desses modelos 

denominados de e-commerce ou comércio eletrônico. Esse atual tipo de 

empreendimento conta com a comodidade do consumidor em poder comprar os 

produtos desejados por meio de um computador ou celular com acesso à internet. 

Porém, apesar das facilidades provenientes de tal tecnologia, novos desafios, tais 

como a gestão de estoque mostraram-se presentes dentro das empresas de comércio 

eletrônico.  

Levando-se em consideração esses aspectos, os sistemas de informação como 

o SCM (sistema de informação de cadeia de suprimentos) podem vir a facilitar a 

gestão de estoques, já que para Ballou (2004) um dos principais custos está destinado 

ao estoque, que segundo o autor representa de 20 a 40% do seu valor por ano. Sob 

outra perspectiva, Arnold (1999) afirma que os estoques representam de 20 a 60% 

dos ativos totais de uma empresa. “O objetivo básico da gerência de estoque é obter 

máxima rotatividade satisfazendo, ao mesmo tempo, os compromissos com o cliente” 

(BOWERSOX e CLOSS, p. 41).  



OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é analisar possíveis soluções em TI com base no Supply 

Chain Management (SCM) para uma empresa de e-commerce.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa será desenvolvida tendo como base conteúdos bibliográficos: livros, 

artigos, teses, etc. (SEVERINO, 2007). Como consequência, será elaborado um 

estudo de caso de um e-commerce localizado na cidade de São Paulo. Para Gil (2002) 

o estudo de caso tem diferentes propósitos, tais como: descrever a situação do 

contexto em que está sendo feita determinada investigação, explorar situações da 

vida real cujos limites não estão claramente definidos, formular hipóteses e 

desenvolver teorias. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Laudon e Laudon (2011), o surgimento da internet em um sistema 

internacional de comunicação, reduziu consideravelmente o custo de operação em 

escala global. Dessa maneira a internet contribuiu para que empresas pudessem 

repensar em novos modelos de negócios, além de alcançar clientes e fornecedores 

que até então eram de difícil acesso. Para Turban et al. (1999) a inexistência da loja 

física modificaria produtos, processos e relacionamentos. A economia digital aproxima 

clientes e torna mais dinâmica a cadeia de suprimentos. Portanto, uma nova estrutura 

no comércio, reformula estratégias de atuação dos modelos de negócios (AFUAH e 

TUCCI, 2001). 

 O propósito principal dos softwares SCM é o compartilhamento de informações 

e comunicações de maneira veloz e acessível aos integrantes da cadeia (LAUDON e 

LAUDON, 2011). A utilização eficiente desses programas pode resultar em benefícios, 

como: agilidade e precisão no processamento de pedidos, melhor controle de estoque, 

rapidez na comercialização do produto no mercado, redução dos custos de insumos 

e transação e boas relações estratégicas com os provedores. Dessa forma os 

empreendimentos da empresa no atendimento das demandas dos compradores e das 

necessidades dos sócios comerciais serão otimizados. Entretanto, a implantação da 

ferramenta SCM é um desafio complexo e árduo da TI nas operações empresariais. 

Por isso alcançar metas de valor para negócios e metas e objetivos relevantes para o 



cliente é um grande obstáculo para maioria das empresas (O´BRIEN e MARAKAS, 

2012, p. 278). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará analisar uma solução para processo de solicitação de 

requisição de materiais através de pedidos que, atualmente, ocorrem de forma 

manual. O estudo encontra-se na fase de revisão bibliográfica. 
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