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Diante da atual complexidade do ambiente do mercado, a busca por mecanismos que auxiliem no 
ganho de competitividade se torna ainda mais importante. O domínio da cadeia de suprimento 
traz justamente este diferencial competitivo ajudando a manter níveis de estoque mais adequados 
enquanto auxilia na redução de custos operacionais e também auxilia na melhoria do nível de 
serviço.  
 
A gestão do negócio por meio da visão integrada da cadeia de suprimentos (ou supply chain 
management) visa o domínio do fluxo de materiais e informações para se obter uma organização 
eficiente e sem gorduras, que, nas organizações, geralmente são associadas a níveis de estoque 
elevados, baixa taxa de utilização de máquinas e ferramentas e baixa eficiência na utilização de 
recursos. Isto é conseguido por meio do planejamento em vários níveis considerando toda a 
cadeia de suprimentos.  
 
A implementação de uma estratégia de supply chain management também tem como objetivo 
quebrar barreiras internas e eliminar os silos empresariais, fazendo com que a organização 
trabalhe de forma mais eficiente. Nesta nova visão da gestão empresarial, o planejamento da 
demanda, das capacidades, dos recursos e dos suprimentos passam a ser realizados de forma 
integrada, permitindo a utilização otimizada dos recursos empresariais.  
 
A tecnologia tem se apresentado como um agente transformador fundamental neste contexto. É 
por meio dela que se torna possível a implementação de uma estratégia de supply chain 
management. Ou seja, a tecnologia se apresenta como um catalisador do processo 
transformacional do negócio, passando da visão departamental para a visão da cadeia de valores 
integrada.  
 
Por outro lado, para cumprir seu papel de catalisador no processo de transformação empresarial, 
a tecnologia precisa ser robusta no que se diz respeito a integração do ambiente de negócios. 
Tipicamente os ambientes de negócios são heterogêneos (vários ambientes e ferramentas 
computacionais) e a flexibilidade da ferramenta tecnológica para a integração dos processos de 
negócio se torna um fator fundamental na escolha do parceiro tecnológico correto. Outro fator 
importante é a aderência e a abrangência aos processos de negócios em todos os níveis de 
planejamento.  
 
O domínio da cadeia de suprimentos é portanto uma variável estratégica que auxilia na redução 
de gorduras por toda a organização e pode trazer um diferencial competitivo vital para o negócio.  
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