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Ao lidar com a gestão da cadeia de fornecimento, empresas de diversos setores de atividade 
enfrentam três armadilhas muito comuns. 
 
A primeira é se concentrar nas “partes” da cadeia, aproveitando pouco as oportunidades de 
otimização do todo. Essas organizações tendem a adotar, frente aos problemas, respostas 
táticas sem coordenação, impulsionadas mais por conflitos internos e externos do que pela 
sinergia e pela colaboração. 
 
A segunda armadilha é se concentrar nos aspectos corretos, mas de forma desencontrada. 
Embora essas empresas sejam capazes de seguir firmes em direção a novos objetivos, ao 
longo do tempo, os clientes, fornecedores e funcionários acabam ficando confusos sobre seus 
verdadeiros valores. 
 
A terceira armadilha é se concentrar nos aspectos corretos, mesmo quando eles tornam os 
aspectos errados. Essas organizações não se adaptam facilmente à mudança porque as 
relações funcionais são definidas de maneira muito rígida e executadas de acordo com planos 
estáticos. 
 
As abordagens tradicionais de monitoramento do desempenho da cadeia de fornecimento não 
são capazes de evitar essas armadilhas. Isso é possível, entretanto, para as empresas que 
adotam a gestão de desempenho da cadeia de fornecimento ou SCPM (da sigla em inglês para 
Supply Chain Performance Management). 
 
Antes de tudo, é importante reconhecer que o desempenho da cadeia de fornecimento não é 
apenas um processo de mensuração. As métricas são necessárias, mas não suficientes. 
 
Em vez disso, SCPM é um ciclo que consiste em identificar os problemas, entender as causas 
profundas, atacar os problemas por meio de ações corretivas e validar as informações 
continuamente : 
 

 
 
O ciclo de SCPM segue o de melhoria da qualidade introduzido por especialistas como Doming 
e Juran na década de 1970. O ciclo começa com a criação de um sistema ou processo que 
identifique desempenhos excepcionais (tanto ruins como bons). A capacidade para definir 
métricas, assim como para atualizar essas definições na medida em que as condições do 
ambiente mudam, é uma característica desejável de qualquer ciclo de SCPM. 



Uma vez que as exceções tenham sido identificadas, os usuários devem compreender as 
causas potenciais, as ações alternativas disponíveis e o impacto que essas ações teriam. Isso 
deve permitir a pronta adoção das medidas necessárias para corrigir as exceções. 
 
No entanto, uma vez que as respostas tenham sido definidas, é somente por meio da execução 
eficaz e no prazo certo dessas medidas que as empresas conseguem obter melhorias de 
desempenho. Essas respostas devem então ser documentadas, e o sistema atualizado, com 
dados e informações relativas tanto às ocorrências como às soluções das exceções de 
desempenho. As ações podem, em alguns casos, resultar em novas definições de exceções, 
regras de negócio e processos corporativos. Assim, estabelece-se um processo contínuo de 
validação e atualização no ciclo SCPM. 
 
No controle do processo estatístico, a tarefa mais desafiadora é muitas vezes a identificação 
das causas de condições que escapam ao controle. No SCPM, isso também acontece. Uma vez 
que as exceções tenham sido identificadas, os gestores devem ser capazes de identificar quais 
são as causas profundas dessas exceções. 
Além disso, a comunicação, com pessoal qualificado, tanto dentro como fora das organizações, 
é um passo fundamental. Um SCPM de sucesso requer formação das pessoas no que diz 
respeito às necessidades e abordagens da gestão de desempenho, a criação de um ambiente 
colaborativo, e da responsabilidade das pessoas certas. 
 
O que é necessário para fazer o SCPM – Há três aspectos cruciais para alcançar melhorias 
contínuas e sustentáveis na cadeia de fornecimento. Primeiro, estimular o desenvolvimento de 
uma organização voltada para o desempenho. Organizações desse tipo criaram e promovem 
uma cultura que soluciona os problemas de cadeia de fornecimento de modo holístico e pró-
ativo. 
 
O segundo e terceiro aspectos cruciais para dar apoio ao SCPM se unem na implementação 
rápida e sustentável de um sistema robusto e capaz de crescer. Isso, sem contar que, a menos 
que a organização seja voltada para o desempenho, e tenha a meta de ser “adaptável”, os 
investimentos em tecnologia trarão benefícios mínimos. Somente a implementação e a 
utilização apropriadas das tecnologias serão capazes de contribuir para que organizações 
voltadas para o desempenho gerem valor real e mensurável, que crie e dê sustentação a sua 
vantagem competitiva. 
 
A implementação rápida e sustentável é importante por duas razões. Primeiro, permite que 
organização se concentre em áreas que precisam de melhorias e gere resultados rapidamente. 
Há numerosas histórias de horror sobre empresas que tentaram obter mudanças radicais por 
meio de projetos massivos e de muitos anos. Muito freqüentemente, essas empresas não 
conseguiram os benefícios que buscavam porque a complexidade dos projetos barrou o 
progresso ou porque o ambiente competitivo fez com que os pressupostos do projeto original 
se tornassem irrelevantes. 
 
Em segundo lugar, uma implementação rápida e sustentável permite que a organização evolua 
a partir do sucesso inicial. Uma vez que os projetos-piloto e implementações iniciais se 
espalham pela empresa e pelos parceiros, a organização institucionaliza a capacidade de 
evoluir e se adaptar a condições em permanente transformação. Dessa maneira, elas se 
tornam capazes de maximizar os retornos totais provenientes de uma solução de SCPM. 
 
Um sistema de gestão robusto e com capacidade crescimento é a plataforma para a melhoria. 
Deve estar baseado nas exceções e permitir aos usuários prevenir problemas, solucionar 
questões críticas, captar conhecimento e assegurar que as melhorias sejam sustentáveis. Deve 
ser, também, capaz de lidar com um número crescente de usuários e uma quantidade também 
crescente de informação, por conta da expansão das linhas de produto, do aumento dos 
integrantes da cadeia de fornecimento, da ampliação geográfica e assim por diante. Ao mesmo 
tempo em que deve ser personalizado e fácil de usar, deve assegurar altos níveis de segurança 
e privacidade. 
 



A tabela abaixo mostra como o SCPM pode alavancar melhorias no desempenho das pessoas, 
dos processos e dos sistemas. 
 

Áreas Problemas comuns Como o SCPM ajuda 

Pessoas 
Falta de comunicação, colaboração e 
responsabilização reduzem velocidade da 
tomada de decisões. 

• Notificação de exceções proativa, 
segura e personalizada. 
• Informação contextualizada. 
• Tomada de decisão e resolução de 
problemas de forma colaborativa. 

Processos 
Processos desalinhados e em conflito com 
objetivos colaborativos. 

• Estabelecimento, validação e 
modificação de regras de negócio ao 
longo de toda a organização. 
• Alinhamento e gestão de processos 
que permeiem toda a organização. 
• Captação de decisões e conhecimento. 

Sistemas 
Informações cruciais armazenadas em 
sistemas díspares. 

• Informações relevantes dos diversos 
sistemas normatizadas e no tempo 
adequado. 
• Informações e tendências de forma 
agregada, sincronizada e correlacionada. 
• Desagregação flexível de informações 
para rápido diagnóstico. 

 
Como o SCPM leva as melhorias de desempenho contínuas e sustentáveis. 
 
Desenvolver ou comprar, eis a questão – Na medida em que a necessidade de gestão do 
desempenho da cadeia de fornecimento se tornou mais clara nos últimos anos, as empresas 
descobriram que possuem um número crescente de opções entre as quais escolher. Não mais 
forçadas a assumir o esforço e os riscos de desenvolver e manter aplicativos customizados, 
elas podem selecionar entre aplicativos SCPM pré-existentes e os configurar de forma a 
atender às suas necessidades. 
 
Do SCPM à gestão do negócio – O SCPM está sendo utilizado hoje por organizações líderes 
para gerenciar o desempenho de sua cadeia de fornecimento interna, assim como a cadeia de 
fornecimento externo, ou seja, a rede de fornecimento. 
 
Para além da cadeia de fornecimento, o valor potencial é significativo quando a abordagem é 
aplicada em outras áreas funcionais de um empreendimento, como desenvolvimento de 
produtos, gestão do ciclo de vida dos produtos, gestão financeira, suporte, vendas e 
marketing, gestão de relacionamento com o cliente e até mesmo planejamento estratégico. 
 
De certo modo, a evolução do SCPM para gestão do negócio é semelhante ao que aconteceu 
no movimento da qualidade. Deming foi o primeiro a liderar o movimento pela necessidade e 
importância do controle de qualidade, mas ele reconheceu que a mesma abordagem poderia 
ser aplicada à gestão em geral. Enquanto a Motorola criava o programa Seis Sigma de 
melhoria da qualidade, era a GE que adotava essa abordagem como princípio geral da filosofia 
de gestão da empresa. 
 
Da mesma forma, o ciclo SCPM não se aplica apenas à cadeia de fornecimento, mas a todos os 
aspectos da empresa, assim como a cadeia de fornecimento vista de maneira ampla. 
 
Por fim, ao gerenciar o desempenho de uma grande variedade de processos dentro e fora dos 
limites da empresa, a organização chegará a uma nova visão, a de gestão do desempenho do 
negócio ou EPM (da sigla em inglês para Enterprise Performance Management). 
 



Não espere para entrar em ação – Em um ambiente de negócios que requer maior capacidade 
de resposta e foco nos resultados finais, o SCPM é vital para obter vantagem competitiva e 
melhorias sustentáveis no negócio. 
 
O SCPM permite que as companhias identifiquem exceções de desempenho, entendam 
problemas e alternativas, atuem em problemas e oportunidades de alto impacto, e validem 
continuamente ações que se estejam relacionadas a objetivos e resultados. 
 
Ao adotar tais sistemas, as empresas ganham cada vez mais capacidade de resposta e serviço 
ao cliente, reduzem custos de estoque e busca de fornecedores, e aumentam a utilização de 
ativos de produção e distribuição. Os benefícios são atraentes e o caminho para o sucesso já 
foi aprovado. O momento de atuar na gestão do desempenho da cadeia de fornecimento é 
agora. 
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