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INTRODUÇÃO 

 

Supply Chain Managment ou Gestão da Cadeia Logística, também 

conhecida como gestão da cadeia de suprimentos no Brasil consiste em todas 

as partes ou áreas ligadas de forma direta ou indireta a execução do pedido de 

um cliente, abrangendo deste fornecimento da matéria prima para produção de 

determinado produto até as transportadoras ou formas de distribuição que irão 

entregar o produto ao cliente.De maneira Geral, a cadeia logística padrão 

segue um fluxo que se inicia na aquisição de matéria prima, produção, 

armazenagem e distribuição, fazendo o produto chegar até o cliente final. 

É de extrema importância que as áreas ou elos da cadeia Logística 

estejam totalmente ligados e integrados a fim de reduzir custos e melhorar o 

nível de serviço prestado. 

Não basta apenas produzir, armazenar e distribuir, é necessário 

fazer isso no tempo e quantidades certas. 

Assim a gestão da cadeia logística consiste numa série de 

aproximações utilizadas para integrar eficazmente fornecedores, fabricantes e 

lojas, para que a mercadoria seja produzida e distribuída nas quantidades 

ideais, na localização certa e no tempo correto, com o objetivo de satisfazer o 

nível de serviço e diminuir os custos ao longo do sistema (SIMCHI-LEVI, David; 

KAMINSKY, Philip; SIMCHI-LEVI, Edith – Designing and managing the supply 

chain: concepts, strategies, and case studies. 2ª ed. Nova Iorque: McGraw-

Hill/Irwin, 2003) 

A Gestão da cadeia de suprimentos não envolve apenas 

movimentações de produtos físicos, mas também algo tão quanto importante, a 

o fluxo de informações e capital entre as organizações. 

A comunicação é um fator chave para a manutenção e gestão da 

cadeia logística. Os membros da cadeia logística têm de fazer tudo o que 

estiver ao seu alcance para melhorar as operações da cadeia, pois são essas 

medidas que permitem reduzir os custos e aumentar as receitas 

(FREDENDALL, Lawrence D.; HILL, Ed – Basics of supply chain management) 



A Cadeia Logística ou Cadeia de suprimentos passou por uma 

grande transformação nos últimos 60 anos passando pela visão inicial de 

apenas um sistema de atividades integradas a própria logística, para área 

funcional e estratégica, para serviço com sistema logísticos de informações, até 

que nos anos 90 surge a Gestão da cadeia Logística e hoje na atualizada de 

temos uma cadeia que tem ligação com todas as áreas de organização. 

Na atualidade, a função logística interage basicamente com quatro 

setores das empresas: marketing, finanças, controle da produção e gestão de 

recursos humanos, criando assim uma rede logística (GOMES, Carlos 

Franscisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral – Gestão da cadeia de 

suprimentos integrada à tecnologia da informação). 

Portanto A Gestão da Cadeia de suprimentos é um conjunto de 

etapas de um processo que se define basicamente em; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta 

ou indiretamente no atendimento de um pedido de um cliente não englobando 

apenas fabricantes e fornecedores mas também transportadoras, depósitos, 

varejistas e os próprios clientes. Dentro de uma fabrica, por exemplo, a cadeia 

de suprimentos inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como, 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, 

finanças, serviço de atendimento ao cliente, entre outras. 

O objetivo de toda cadeia de suprimento é maximizar o valor global 

gerado. O valor gerado por uma cadeia de suprimentos é a diferença entre o 

valor do produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de 

suprimentos para atender o seu pedido, que nada mais é do que a diferença de 

custo total da cadeia de suprimento versus a receita gerada pelo cliente. 

Quanto maior a lucratividade mais bem sucedida é a cadeia de suprimentos. 

Para a estruturação de uma cadeia de suprimentos precisa-se 

passar por três fases iniciais de extrema importância, que é onde toda a 

estrutura da cadeia de suprimentos será definida. Estratégia ou projeto da 

cadeia de suprimento, nesta fase a empresa define como funcionará a cadeia, 

quais processos cada estágio deverá desempenhar, decisões a ser tomada 

durante o processo, capacidade, local, fluxo de informações, o próprio 

processo como um todo, entre outros. Planejamento da cadeia de suprimentos, 

neste período se define o conjunto de politicas operacionais da cadeia tais 

como, fluxo da cadeia de suprimento, como será a distribuição, como serão os 

depósitos ou armazéns, terceirização da fabricação politicas de abastecimento 

e reabastecimento, parâmetros de estocagem, locais e áreas a serem 

abrangidas, entre outros fatores. E por fim temos a Operação da Cadeia de 

suprimentos que é a fase de operações propriamente dita, é onde vai ser 

aplicado tudo que foi definido nas etapas anteriores, para garantir que tudo 

esta como foi definido é aplicados medições a fim de controlar e as etapas de 

cada área envolvida. 

 

 



Segue abaixo a figura que representa de forma resumida o fluxo 

interno da cadeia de suprimento. 

 

Podemos chamar também de elos da cadeia de suprimentos que 

passam por Produtores, Distribuidores, Varejistas, Clientes e Fornecedores de 

Serviço. 

Os fatores chave para o desempenho da cadeia de suprimentos são; 

Estoque, Transporte, Instalações e Informação, é claro de há os sub fatores 

dentro de cada um, que em conjunto e alinhados fazer a cadeira de 

suprimentos atingir o seu objetivo que é o atendimento ao cliente no menor 

custo e maior qualidade. 

O problema mais comum na cadeia de suprimentos é o velho 

conhecido efeito chicote, o risco de este efeito acontecer é muito maior em 

empresas que olham somente para dentro de suas atividades ou áreas que se 

preocupam somente com sua parte do processo, isso pode aumentar os custos 

ou até mesmo interromper todo o fluxo de das operações. Faz se necessário 

uma integração externa, ou seja, áreas ou empresas passarem a ter uma 

integração externa, esta integração foi proposta por Christopher (WATERS, 

Donald – Logistics: An introduction to supply chain management. Nova Iorque: 

Palgrave Macmillan, 2003. 

Assim temo três níveis de integração. O primeiro nível tem a 

logística como actividades separadas dentro de uma organização. O segundo 

consiste em juntar as actividades como uma única função, através da 

integração interna. A terceira consta na integração externa, onde as 

organizações olham além das suas operações e integram mais a cadeia 

logística. 

Não havendo esta integração, pode acontecer o efeito chicote, que 

nada mais é do que demandas geradas por efeitos sem comprovações reais; 

exemplo: 



A unidade 1 de uma empresa comunica que a procura de um 

produto aumenta cinco unidades a cada semana. Quando chegar o tempo da 

próxima encomenda, a unidade 1 assume que a procura está aumentando, 

então pede dez unidades extra para garantir que é suficiente. O revendedor 

local vê a procura aumentaou em dez unidades, então encomenda quinze 

unidades extra para acompanhar este aumento. O revendedor regional vê a 

procura aumentar em quinze unidades, então encomenda vinte unidades extra. 

Com este movimento a viajar na cadeia logística, uma pequena modificação na 

procura final é amplificada numa maior variação para o primeiro fornecedor. 

Baseando-se nisso serão apresentados os detalhes de cada etapa 

dos processos da cadeia de suprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUTURA ESTRATÉGICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

O Desempenho da Cadeia de Suprimentos 

Para medir o desempenho da cadeia de suprimentos primeiro é 

preciso ter o alinhamento estratégico baseado em três etapas: 

Entender o cliente – faz-se necessário entender as necessidades do 

cliente em cada segmento de atuação. Para entender o cliente deve-se 

identificar as necessidades do segmentos em que os clientes alvo estão 

alocados, geralmente diferentes segmentos de clientes pode variar de acordo 

com diversas características, dentre elas; A quantidade produto necessária 

para cada lote, o tempo de resposta que os clientes estão dispostos a tolerar, a 

variedade de produto necessária, o nível de serviço exigido, o preço do 

produto, a inovação do produto esperado pelo segmento  

Entender a cadeia de suprimento – Existem vários tipos de cadeia 

de suprimentos, cada uma delas é projetada para desempenhar diferentes 

tarefas com sucesso. Deve-se saber para qual tarefa sua cadeia foi designada. 

As principais responsabilidades da cadeia logística é a habilidade de realizar 

algumas atividades básicas tais como; Responder a amplos escopos de 

quantidades exigidas, atender com lead times curtos, manejar uma grande 

variedade de produtos, produzir produtos altamente inovadores, atender o nível 

de serviço mais alto. 

Realizar o alinhamento estratégico – Se houver qualquer 

incompatibilidade entre o que a cadeia de suprimento realiza e a necessidade 

de seus clientes, faz-se necessário reestruturar afim de apoiar a estratégia 

competitiva ou, a estratégia deverá ser alterada. Alcançar o alinhamento 

estratégico é combinar a responsabilidade da cadeia de suprimento com a 

demanda incerta do cliente. Neste sentido há vários complicadores que 

impactar diretamente no alinhamento estratégico. Produtos e segmentos de 

clientes variados, um dos caminhos para solucionar este problema é criar 

cadeia de suprimento independente para cada tipo ou segmento de produto ou 

serviço. Ciclo de vida do produto, com sua demanda incerta, margens altas e 

tempo reduzido para o aumento de vendas, necessidade de disponibilidade do 

produto no mercado, custo em segundo plano fazendo com que o custo se 

eleve. 



FATORES CHAVE E OBSTÁCULOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

O Estoque 

Estoque é a matéria-prima, os produtos em processamento e os 

produtos acabados dentro de uma cadeia de suprimento. 

As mudanças em suas políticas podem alterar drasticamente a 

eficiência e a responsividade da cadeia. 

Um estoque bem abastecido há uma grande possibilidade de 

atender imediatamente á demanda do cliente; 

No entanto, Aumentará os custos, tornando-os menos eficiente. 

A redução de seu estoque fará com que a empresa seja mais 

eficiente. 

 

O Estoque 

Significa movimento de estoque de um ponto a outro na cadeia de 

suprimento. 

Pode ser feito a partir de várias combinações de meios e rotas, cada 

uma com características particulares de desempenho. 

As escolhas sobre o transporte exercem um forte impacto na 

responsividade e na eficiência da cadeia de suprimento. 

 

As Instalações 

São os locais na rede da cadeia de suprimento onde o estoque é 

armazenado, montado ou fabricado. 

Os principais tipos de instalações são os locais de armazenamento e 

de produção. 

Qualquer que seja a função da instalação, as decisões a respeito da 

localização, capacidade e flexibilidade das instalações influenciam 

significativamente o desempenho da cadeia de suprimento. 

 

 
 

 

 



PLANEJAMENTO E SUPRIMENTO 

 

 Estoque Cíclico 

Segundo Chopra e Meindl (2003), o Estoque cíclico é o estoque 

médio construído na cadeia de suprimento quando uma unidade da cadeia 

produz ou compra lotes maiores do que o necessário para atender à demanda 

do cliente. Quando a demanda é constante, estoques cíclicos e tamanhos do 

lote se relacionam de acordo com a equação:  

Estoque cíclico = tamanho do lote/2 = Q/2 

 

O perfil do estoque cíclico está representado abaixo:  

 

Gráfico perfil do estoque cíclico Fonte: Chopra e Meindl (2003). 

 

Objetivos: 

1. Equilibrar os custos para escolher a quantidade necessária de 

estoque cíclico em uma cadeia de suprimento. 

2. Compreender o impacto dos descontos por quantidades no 

mercado de trabalho do lote e no estoque cíclico. 

3. Planejar esquemas de descontos adequados para uma 

cadeia de suprimentos 

4. Compreender o impacto de promoções comerciais sobre o 

tamanho do lote e do estoque cíclicos. 

 



5. Identificar ações gerenciais que reduzem o tamanho do lote e 

do estoque cíclicos em uma cadeia de suprimentos sem 

aumentos de custos. 

Segundo Lustosa et al. (2006), uma importante propriedade dos estoques é a 

independência que eles criam entre as operações que ocorrem ante e depois 

deles nos processos produtivos e na distribuição dos produtos. Desta forma 

destacam-se algumas de suas principais funções, tais como:   

� Pronto atendimento: Garantir o atendimento da demanda com o menor 

prazo possível. Produtos acabados e materiais em processo que 

antecedem o gargalo são exemplos de estoques com esse tipo de 

função (LUSTOSA et al., 2006).  

� Ganho de escala: São utilizados para permitir maior eficiência de certos 

processos de produção e transporte (LUSTOSA et al., 2006). 

� Proteção: Proteger partes da cadeia de suprimentos da falta de itens, 

muitas vezes provocada pelas flutuações não previstas do suprimento e 

da demanda. Estoques com esse fim são denominados estoques de 

segurança. Podem existir tanto no chão de fabrica para alimentar linhas 

de produção que não podem parar assim como de produtos acabados 

(LUSTOSA et al., 2006).  

� Antecipação: Atender uma demanda futura prevista, utilizando a 

capacidade de abastecimento atual. São os casos de sazonalidade, 

manutenções programadas, entre outros (LUSTOSA et al., 2006).  

� Especulação: Mitigar os riscos relacionados e ao cambio e variações 

bruscas de preços futuros. Nesse caso o foco é preço dos itens, 

geralmente, commodities (LUSTOSA et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsão de Demanda e decisão de tamanho de lote 

De acordo com Vollmann et al. (2006), a decisão do tamanho do lote 

de pedido é formalmente determinada no modelo do LEC. A equação relaciona 

os principais custos (pedido e manutenção) e o lote do pedido. Apesar de 

simples e fácil visualização o modelo necessita de algumas premissas para que 

possa ser aplicado. Mesmo com essas restrições o modelo fornece 

direcionamentos úteis para as decisões dos pedidos. As premissas são:  

� A taxa de demanda é constante;  

� Os custos não mudam;  

� Capacidades de produção e estoques são ilimitados 

Isso influencia um dos mais importantes fatores da cadeia de 

suprimentos, o estoque de segurança. 

Segundo Vollmann et al. (2006), determinação do ponto de pedido é 

influenciada por quatro fatores principais, tais quais: a taxa de demanda, o 

tempo necessário para repor o estoque (lead time de entrega), incertezas da 

demanda e do lead time e a política de pedidos. Ainda seguindo a linha de 

raciocínio de Vollmann et al. (2006), quando não existem incertezas na 

demanda e nem no prazo de entrega, o estoque de segurança não é 

necessário e o ponto de reposição é de fácil determinação. Por exemplo, se a 

demanda de um item B é x unidades por dia e que o tempo de pedido seja 

exatamente um dia, um ponto de pedido de x unidades é suficiente para cobrir 

a demanda durante o período de ressuprimento. 

Tudo que foi descrito acima seria perfeito se acontecesse, mas na 

pratica é bem diferente. As restrições de demanda fixa e prazo de entregas 

firmes raramente ocorrem em situações reais. As flutuações na demanda e a 

instabilidade dos prazos de entrega dos fornecedores são o que 

freqüentemente acontecem na pratica. São esses dois fatores que fazem com 

que as empresas adotem o chamado Estoque de Segurança. A diferença entre 

o ponto de pedido adotado e a demanda média durante o lead time é o estoque 

de segurança (ES) (CHOPRA; MEINDL, 2003).  

 



 

 

ES = ROP – RL  

 

Onde:  

 

ES: Estoque de segurança ou estoque de reserva 

ROP: Ponto de ressurgimento ou pedido 

R: Demanda média  

L: lead time ou prazo de abastecimento 

Segue abaixo o gráfico ilustrativo da adoção do estoque de 

segurança: 

 

 

LOGISTICA E DITRIBUIÇÃO: 

Para CAIXETA FILHO e MARTINS (2001): “A Logística, na qual o 

transporte é normalmente seu principal componente, é vista como a última 

fronteira para a redução de custos na empresa”. 

 



Muitas vezes a logística no quesito ditribiução é vista como um ralo 

de dinheiro, departamente que gera despesa à empresa, no entanto é uma 

área de grandes oportunidades de redução de custo e alavancagem de 

vendas, quando a espectativa do cliente é atendida, neste caso, cumprindo os 

prazos pré-estabelecidos. 

 

 

Compreendendo a Cadeia de Suprimento 

 

“Uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, 

diretamente ou indiretamente no atendimento de um pedido de um 

cliente.”(Chopra, Meindl 2002). 

“A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e 

fornecedores mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios 

clientes. .”(Chopra, Meindl 2002). 

“A cadeia de suprimento começa com o cliente e sua necessidade 

de obter o produto. ”(Chopra, Meindl 2002) 

“O objetivo de toda cadeia de suprimento é maximizar o valor global 

gerado. ”(Chopra, Meindl 2002) 

“O valor gerado por uma cadeia de suprimento é diferença entre o 

valor do produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de 

suprimento para atender seu pedido. ”(Chopra, Meindl 2002). 

“O valor estará fortemente ligado à lucratividade da cadeia de 

suprimento, que é a diferença entre a receita gerada pelo cliente e o custo total 

no decorrer da cadeia de suprimento ”(Chopra, Meindl 2002) 
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