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Atualmente passamos por uma era em que, cada vez mais, os produtos oferecidos aos 
consumidores adquirem um caráter de "commodity". É comum irmos ao supermercado comprar 
um determinado produto e, quando nos deparamos com a falta deste na prateleira, optamos 
imediatamente pela compra de um similar, porém de marca diferente. Obviamente isso não é 
uma regra, pois ainda há casos em que o apelo de marketing faz com que o produto e, 
principalmente, a marca se torne insubstituível, porém a sensação de que "são todos iguais" é 
fato. 
 
Diante deste quadro, como criar um diferencial competitivo em seus produtos? A resposta é 
simples: nos serviços oferecidos aos seus clientes. E quando falamos de serviços podemos dizer 
que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é, estritamente, uma função de serviços capaz de 
criar os diferenciais necessários para que uma empresa ganhe competitividade em relação aos 
concorrentes. 
 
O gerenciamento eficiente e eficaz da cadeia de suprimento pode proporcionar não só benefícios 
de custos, mas também benefícios de valor ao produto oferecido. No que diz respeito a custos, 
podemos citar alguns exemplos em que um modelo de gestão eficiente e eficaz da cadeia de 
suprimentos pode trazer:  
 
Reduções dos custos de compras;  
Reduções de custos de inventários;  
Reduções de ativos logísticos.  
 
Já em relação a valor, podemos citar:  
 
Redução do ciclo de pedido;  
Aumento da eficiência de resposta ao cliente;  
Aumento da disponibilidade de estoques.  
Enfim, o bom gerenciamento da cadeia de suprimentos nada mais é do que a criação de um 
modelo de negócios que foque a eficiente gestão da cadeia de suprimentos, resultando em ganhos 
de custo e valor para a empresa. 
 
Um outro modelo de gestão que, cada vez mais, vem sendo adotado pelas empresas é a 
terceirização das atividades pertinentes à cadeia de suprimentos. A terceirização pode ser definida 
como o ato de delegar a um provedor logístico (Operador Logístico) todas ou parte das atividades 
logísticas da empresa. A razão pela qual grande parte das empresas está adotando este modelo é 
simples:  
 
Redução de custos;  
Melhoria nos serviços ao cliente.  
Em suma, os Operadores Logísticos passam a ter um papel estratégico nas empresas, já que 
passam a ser gestores de uma função igualmente estratégica, que está diretamente ligada ao 
grau de competitividade destas em seu mercado de atuação. 
 
Para que se possa ter uma dimensão da atuação dos operadores logísticos nas empresas, a figura 
abaixo mostra a evolução dos serviços prestados por eles: 
 



 
 
Dessa forma, o modelo de gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa está ligado 
diretamente ao seu ganho de competitividade no mercado. É possível adotar o modelo de 
terceirização ou apenas a atuação eficiente em diferentes atividades da cadeia, como compras e 
gestão de inventário, entre outros. Porém, a visão principal, além de estar voltada para o retorno 
do capital do acionista, deve priorizar as necessidades do cliente. 
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