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Resumo: As empresas e mercados estão globalizados, exigindo das indústrias maior 
flexibilidade e agilidade para competir em mercado local e mundial. Esta necessidade resulta 
em novas formas de relacionamento, as cadeias de suprimentos (SC), que são estruturas onde 
cada elo é responsável por agregar valor através das operações que executa, tendo como 
enfoque o gerenciamento das operações e a logística integrada. Dessa forma, ser uma 
empresa eficaz em uma SC ineficaz não se traduz em retornos, pois a percepção do cliente 
final se concentra no produto ou serviço que recebe, fazendo com que a competição ocorra 
entre SC e não mais entre empresas isoladas (Pires, 2004). As SC reúnem os benefícios da 
produção em escala com os da diferenciação, minimizando o tradicional trade-off apontado 
por Porter (1999) quando não se opta claramente por umas duas formulações básicas de 
estratégia. O objetivo deste artigo é o de analisar as questões estruturais e infra-estruturais 
da estratégia de manufatura aplicada ao contexto das SC, englobando os aspectos de 
formulação e conteúdo da estratégia, e indicando os fatores críticos associados ao seu 
desempenho. 
Palavras-chave: Cadeias de Suprimentos; Estratégia de Manufatura; Gestão de Operações. 
 

1. Introdução 

O processo de globalização dos mercados teve sua origem a partir de 1950, com as 
transformações sociais, econômicas e políticas. De acordo com Hill (1998), a globalização 
pode ser entendida como um conjunto de mudanças convergentes no sentido de um mundo 
mais integrado e interdependente, onde comércio, finanças, mercados, e produção não 
apresentam escopo unicamente local. Em manufatura, especificamente, ela é caracterizada 
pela integração do setor produtivo da fábrica com logística e operações. Esta integração é 
impulsionada, entre outros fatores, pelo alta participação do custo das matérias primas e 
componentes comprados no custo final dos produtos, que segundo Bowersox (1996), chega a 
60% ou 70% do custo total de conversão. Segundo Pires (2004), esta influência tende a 
aumentar a medida que as empresas passam a focar sua produção em componentes de alto 
valor agregado e se concentrarem em suas competências centrais. A importância dos 
fornecedores como uma porcentagem dos custos dos produtos manufaturados e a 
interdependência entre compradores e fornecedores vêm aumentando o desempenho de tais 
empresas através da redução de estoques, melhoria da qualidade, agilidade nos processos de 
transformação e distribuição de seus produtos, formando as redes de valor.  

O grande desafio da competitividade, segundo Marques et al. (2001) apud Fine 
(1999) é que "Nenhuma capacidade é inexpugnável, nenhuma liderança é inalcançável, 
nenhum reino é imbatível. De fato, quanto mais alta a velocidade evolutiva, mais breve o 
reinado. A vantagem sustentável é um conceito típico de uma situação de baixa velocidade 
evolutiva; a vantagem temporária é o conceito predominante nos ambientes de alta 
velocidade evolutiva. E a velocidade evolutiva se encontra em aceleração em quase todos 
lugares".  

Neste sentido, a competição implica no desenvolvimento de um conjunto de 
competências distintas e complementares que garantam vantagem por meio de atividades que 
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agreguem valor aos produtos e serviços nas operações da organização, ao longo de todo o 
processo de transformação da cadeia de suprimentos, estabelecendo uma rede de valor. 

Uma rede de valor pode ser conceituada, segundo Rudberg et al. (2003), como uma 
rede de facilidades, providas por diferentes organizações, em que a utilidade de tempo, de 
lugar ou de forma sejam adicionadas ao produto em vários estágios, de maneira que o valor 
percebido pelo cliente final seja maior do que ele espera pagar. 

Berry (1999) corrobora com este pensamento, quando diz que "os tempos da 
concorrência simples, baseada no preço, estão ficando para trás. Daqui para frente, os 
varejistas deverão se adequar ao modelo de criação de valor para os seus clientes, o que 
implica em maximizar benefícios valiosos, minimizar os custos, e adotar algum diferencial em 
relação aos concorrentes, diferencial esse que esteja em mutação para não ser imitado." 

Este valor é maximizado por meio do desenvolvimento e utilização de competências 
centrais, que além de únicas, devem ser evolutivas para que não haja imitação por parte da 
concorrência. Competência, dessa forma, pode ser entendida como a síntese da capacidade 
que uma unidade empresarial tem para fazer algo (GOBBO, 2001). Para Sampaio & Di Serio 
(2001), o conceito de competência central é simples e intuitivo: é a atividade que agrega 
maior valor, pela percepção do cliente final. 

Segundo Vollmann & Cordon (1996), deve haver o alinhamento de competências 
distintas e complementares dos parceiros envolvidos para que novas competências conjuntas 
possam ser concebidas e desenvolvidas dentro das Cadeia de Suprimentos (CS), dando a elas 
maior efetividade. 

Nesse sentido, um caso prático é descrito por Gobbo (2001), em que é estabelecido 
um modelo dos patamares de transformações em uma relação montadora-fornecedor. Este 
modelo, conhecido como “escada”, descreve a respectiva aquisição e consolidação de 
competências conjuntas, à medida que o relacionamento da parceria se torna mais estreito e 
profundo (figura 1). 

 
 

 
FIGURA 1 – A escada de transformação no relacionamento montadora-fornecedor 
Fonte: Gobbo (2001). 
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Conforme observado no modelo, o primeiro degrau é o operacional, em que o 
fornecedor tem por objetivo o atendimento dos requisitos técnicos e de negócio da montadora, 
sendo do tipo de relacionamento transacional, e competitiva em preço. Com a reestruturação 
da cadeia de suprimentos da montadora, há um aumento de produção para a fornecedora, 
parcialmente devido à redução do número de fornecedores, com o objetivo de se obter 
economias de escala e sinergia, caracterizando assim o segundo degrau no modelo. Nesta fase 
são estabelecidos contratos de curto prazo. Após a estabilização do processo de 
reestruturação, a atividade logística é aprimorada para se obter reduções de custo e estoques. 
Nesta terceira fase, a montadora, em geral, exige do fornecedor investimentos significativos, o 
que demanda no estabelecimento de contratos de longo prazo para assegurar estabilidade nos 
pedidos de peças. O último degrau competitivo é o fornecimento de módulos, possibilitando a 
agregação de valor ao produto e a aquisição de novas competências, como a administração de 
segundas e terceiras linhas de fornecimento e a elaboração em conjunto com a montadora de 
projetos de novos produtos (GOBBO, 2001).   

Embora a rede de valor pode ser estabelecida por meio de diferentes relacionamentos 
entre fornecedor, fabricante e distribuidor, um tipo em especial se destaca em virtude de 
possibilitar ganho em escala com diferenciação por meio das competências centrais, as 
Cadeias de Suprimentos (SC). 

 

2. Cadeias de Suprimentos  

Não existe um consenso com relação à definição do conceito de Cadeia de 
Suprimentos (SC). Para Beamon (1999) trata-se de um processo integrado em que matérias 
primas são transformadas em produtos finais e entregues aos clientes com a participação de 
mais de uma organização neste processo. Para Pires (2004) é um conjunto de empresas 
autônomas ou semi-autônomas, que são responsáveis pela obtenção, produção e entrega de 
um determinado produto ou serviço ao cliente final, razão principal do termo Cadeia de 
Suprimentos se aplicar a todas as atividades anteriores ao fato do suprimento deste cliente 
final.  Lambert et al. (1998), por sua vez, considera SC como sendo uma rede de empresas 
com múltiplos negócios e relacionamentos.  Nesta estrutura, cada elo da cadeia provê 
facilidades, de forma que o produto obtenha valor ao longo da cadeia. Por se tratar de uma 
estrutura virtual, ela implica em socialização dos custos e alta integração horizontal dos 
processos de negócio e da gestão, exigindo o desenvolvimento de competências chave 
(VOLLMAN & CORDON, 1996). Para Kaplan & Norton (1997), a efetividade das empresas 
atuais está baseada em um conjunto de premissas operacionais para competir e operar com 
processos integrados, associando a especialização funcional com a agilidade, eficiência e 
qualidade da integração destes processos. Assim sendo, a efetividade das empresas está 
atrelada ao grau de integração e aderência dos seus processos de negócio dentro da SC nas 
quais estão inseridas. Salles (2003) argumenta que medir conjuntamente a efetividade destes 
processos é o primeiro passo para se ajustar estruturas e sistemas dentro das SC na busca de 
desempenho superior, bem como para se realizar a gestão efetiva destas SC.  

É importante ressaltar que a busca pela integração nas SC está em concordância com 
as prioridades competitivas de manufatura, descritas no trabalho de Ferdows & De Meyer 
(1990): custo, qualidade, desempenho de entregas e flexibilidade, representadas como “cone 
de areia”, no qual cada prioridade forma a base para se atingir desempenho em outras 
prioridades. Os autores salientam que ações tomadas com o objetivo de melhorar o 
desempenho em uma prioridade podem com freqüência favorecer o fortalecimento das 
demais. Como exemplo pode-se citar o caso de que medidas que reforcem a qualidade 
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favorecem com que o desempenho de entregas seja melhor pois as peças defeituosas, em 
menor número, diminuem a quantidade de produtos retornados pelos clientes. Dessa forma, 
no caso da SC, de acordo com  Morgan & Monczka (1995), esta integração entre os parceiros 
tem como objetivo melhoria no desenvolvimento de produtos, qualidade e desempenho nas 
entregas através da utilização de competências e tecnologia dos parceiros envolvidos na SC. 
Estes fatores, em conjunto com as pressões para a diminuição do tempo para desenvolvimento 
dos produtos, obrigam com que as empresas: 

- Estabeleçam rapidamente a eficiência da SC para novos produtos/projetos; 

- Coordenem eficientemente o fluxo dos produtos/informações ao longo das SC;  

- Identifiquem contextos ambientais que requeiram modificações nos arranjos 
cliente-fornecedor. 

A gestão das SC, por sua vez, recebe o nome de SCM (Supply Chain Management) , 
que é definido pelo GSCF (Global Supply Chain Fórum) como a integração dos principais 
processos de negócio, desde o cliente final até o fornecedor primário, para prover produtos, 
serviços e informação que agreguem valor para os clientes e outros stakeholders (LAMBERT 
et al., 1998). Para Cooper, Lambert & Pach (1998) trata-se da logística que extrapola os 
limites da empresa. No entanto, o termo é bem mais abrangente, e engloba não somente 
logística, mas também integração de processos, estruturas, sistemas e estratégias, no sentido 
de se obter sinergia entre os parceiros, para a geração de valor agregado nos produtos 
entregues ao cliente final (ARAVECHIA, 2001, apud VOLLMAN & CORDON, 1996).  
Adicionalmente, o termo tem sido expandido para englobar também o processo reverso de 
retorno de produto usado para a sua origem, para que seja dada a devida disposição final  
(BAATZ, 1995).  

Um dos fatores críticos no SCM é o desenvolvimento de competências que 
possibilitem a integração das atividades e processos das SC (SCAVARDA & HAMACHER, 
2004 apud LUMMUS et al., 1998). O SCM tem como foco a utilização dos processos, 
tecnologia e competências no intuito de se aumentar a competitividade (FARLEY, 1998), 
bem como para a coordenação de manufatura, logística, distribuição e transporte de materiais 
dentro de uma SC (LEE & BILLINGTON, 1992).  

Neste sentido, parece haver uma tendência nas SC de que a governabilidade exercida 
pelo elo dominante seja o detentor do know-how e do conhecimento do negócio (e muitas 
vezes do capital), direcionando os demais parceiros para determinar quais são e de que forma 
serão realizadas as atividades operacionais. Conforme Sampaio & DI Serio (2001), isso pode 
ser observado nas montadoras de automóveis, como no caso da VW, em sua fábrica de 
caminhões e ônibus de Resende, em que todo o processo da montagem é executado pelos 
fornecedores, sendo a VW detentora do projeto, coordenação e controle de qualidade. Assim, 
a competência das novas unidades industriais esta migrando da produção de seus automóveis 
para aquelas que possibilitem que elas se tornem futuras organizações de marketing e vendas, 
desenvolvendo novos produtos e controlando a cadeia de valor agregado, onde a qualidade e o 
tipo de informação é um fator crítico de sucesso, e não somente as operações do negócio 
principal. 

Dessa forma, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM – Supply Chain 
Management) tem despertado maior atenção como alternativa estratégica para se competir em 
ambiente globalizado (SALLES, 2003), razão pela qual o processo de formulação de uma 
estratégia e seu conteúdo se torna fundamental dentro do SCM. 
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3. Estratégia 

O principal conceito de estratégia foi desenvolvido em 1965, por Ansoff, e em 1971, 
por Andrews (PLATTS, 1990). Este modelo se baseia na análise ambiental, no intuito de se 
identificar as ameaças e oportunidades de mercado, e mapeamento interno para se identificar 
os pontos fortes da organização para melhor aproveitamento das oportunidades que o mercado 
oferece, bem como para se identificar os pontos fracos da organização para que esta possa 
traçar planos de ação com a finalidade de fortalecer as debilidades internas frente as ameaças 
que o mercado apresenta (PORTER, 1999).  

Para Porter (1999), uma empresa que deseja atingir desempenho superior no setor em 
que atua deve buscar obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes e, para alcançá-la, 
deve adotar uma estratégia eficaz, o que significa desempenhar atividades diferentes ou de 
forma diferente que os rivais. A eficiência operacional é uma importante fonte da diversidade 
da rentabilidade entre os concorrentes pois afeta as posições de custos relativas e os níveis de 
diferenciação, mas não é suficiente para garantir vantagem competitiva porque pode ser 
facilmente imitada. Já a estratégia não, pois envolve um conjunto tão sinérgico e convergente 
de atividades diferenciadas e complementares, que torna a organização única no conjunto de 
serviços oferecidos. 

Diferentemente da perspectiva analítica e racional de Porter, existe a abordagem 
baseada em contingências, como o modo empreendedor (Mintzberg, 1973), em que um líder 
forte controla a organização. Além destas duas perspectivas, existe a abordagem adaptativa, 
em que o mercado dita os caminhos da organização (Mintzberg, 1978), situação em que a 
estratégia passa a ser formulada como resposta a uma situação no intuito da empresa adaptar-
se a ela. Mintzberg introduziu o conceito de estratégia realizada como sendo um padrão 
composto por uma seqüência de ações. Quinn (1978), conciliou ambos os extremos 
apresentando um processo lógico incremental, ou seja, a estratégia lida mais com o 
desconhecimento que com a incerteza e dessa forma os comprometimentos em relação a uma 
ação devem ser postergados para o momento mais tarde possível, pois há diminuição do risco 
por se ter maior conhecimento envolvido (PLATTS, 1990). Dessa forma, o processo de 
planejamento formal da estratégia requer: a obrigatoriedade de se olhar periodicamente para o 
futuro, a comunicação rigorosa sobre as metas, questões estratégicas de alocação de recursos 
em perspectivas de curto, médio e longo prazos, além de uma base para o aprimoramento do 
desempenho das ações de curto prazo pela criação e utilização de um modelo informacional 
adequado aos diferentes horizontes de tempo.  

A maioria da literatura sobre formulação estratégica se aplica a estratégia de negócios. 
É importante identificar os diversos níveis de estratégias conforme o modelo exibido na 
Figura 2, que demonstra uma abordagem top-down que, de acordo com Slack et al. (1997), é 
uma forma de se compreender as esferas estratégicas. Dentro deste contexto, conforme Porter 
(1986), a estratégia corporativa compreende o universo da empresa como um todo, 
englobando todas as suas unidades de negócio espalhadas pelo mundo. Já a estratégia de 
negócios, ou competitiva, compreende o universo da unidade de negócios e a funcional 
compreende as diversas áreas funcionais de uma empresa, entre as quais a de manufatura. 
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FIGURA 2 – Hierarquia das estratégias 
Fonte: Hayes & Wheelwright (1984). 

 

3.1 Estratégia de Manufatura 

A estratégia de manufatura, segundo Pires (2004), pode figurar em dois níveis: 
corporativo ou geral (sob a perspectiva de negocio), e como uma das áreas funcionais. A 
estratégia de manufatura é apoiada por áreas de decisões, que visam a obtenção de objetivos 
que estejam alinhados a estratégia de negócios.  Hayes e Wheelwright (1984) definem quatro 
estágios no desenvolvimento do papel da estratégia de manufatura: 1) Interna e minimizando 
o impacto negativo da função de manufatura; 2) Externamente neutralizante, ou seja, 
mantendo paridade com os concorrentes; 3) suporte interno, ou seja, apoiando a estratégia de 
negócios; e 4) competências de manufatura para moldar a estratégia em termos de tipos de 
produtos e como os mercados são endereçados. 

Juntos, esses níveis formam uma “hierarquia na qual a estratégia do negócio é uma 
parte importante do ambiente no qual as estratégias funcionais operam, e a estratégia 
corporativa é um elemento importante do ambiente no qual a estratégia do negócio se 
encaixa” (Slack et al., 1997).  

Segundo a perspectiva de Skinner (1969) e Wheelwright (1978), Hayes e 
Wheelwright (1984), o processo de formulação da estratégia pode ser formalizado e depende 
do desdobramento da manufatura em um numero de áreas de decisão , assim como da 
definição de critérios de desempenho quantificáveis para que seja possível com que os 
objetivos explícitos de manufatura sejam alcançados. Platts (1990) afirma que tais critérios de 
desempenho devem estar ligados aos requerimentos de mercado. Esta consideração está 
alinhada ao trabalho de Hill (1980) sobre a definição de um modelo que considere 
necessariamente critérios qualificadores e ganhadores de pedido na formulação da estratégia. 

As prioridades competitivas de manufatura, de acordo com Skinner (1969) são: 
custo, qualidade, entrega e flexibilidade. Ele, no entanto, indica a existência de trade-offs 
entre tais objetivos, além da prioridade flexibilidade poder ser decomposta em outros 
objetivos para efeitos de se medir desempenho. Com base nas pesquisas de Nakane (1986) foi 
concebido o modelo do cone de areia, que trata-se da aquisição de competências cumulativas, 
ou seja, para se alcançar flexibilidade, deve-se primeiro resolver questões nesta ordem: 
ligadas à qualidade, confiabilidade nas entregas e custo, sendo uma pré-requisito da outra.  
Paralelamente, Jaikumar (1986) percebeu que as empresas norte-americanas estavam 
adotando a automação como ferramenta de apoio a este processo. Ferdows & De Meyers 
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(1990) utilizaram o modelo de cone de areia, indicando que existe uma contingência entre as 
prioridades (embora não tivesse claramente negado a existência dos trade-offs). Hill (1998) e 
Platts & Gregory (1990) sugeriram que os quatro objetivos básicos podem ser moldados de 
acordo com a empresa. Medidas e objetivos nesta área se tornam parte dos objetivos de 
manufatura desta empresa. De acordo com Hayes &  Wheelwright (1984), há a necessidade 
de se definir objetivos adicionais já que eles serão utilizados para a aquisição de novas 
competências, tais como conhecimento e liderança, em uma combinação de tecnologias.  A 
competência, no entanto, não requer possuir sua base na tecnologia, podendo ser uma 
combinação de habilidades gerenciais e da forma como os processos de negócio são 
executados. Assim, conclui-se que os objetivos de manufatura são alcançados através de um 
modelo de ações aplicadas a um conjunto de áreas de decisão.  Entre os autores há alto nível 
de concordância em que as áreas de decisão sejam agrupadas em dois grandes grupos: 
decisões estruturais (localização da fabrica, tamanho e tipo de processo produtivo) e infra-
estruturais (organização, medições de desempenho, estilo de gerenciamento, etc).  

Um outro ponto a ser considerado é que a literatura sobre estratégia de manufatura 
enfatiza o conteúdo da estratégia e não o processo de sua formulação (Leong et al., 1989). 
Segundo a perspectiva de Skinner (1969) e Wheelwright (1978), Hayes e Wheelwright 
(1984), o processo de formulação da estratégia pode ser formalizado e depende do 
desdobramento da manufatura em um numero de áreas de decisão , assim como da definição 
de critérios de desempenho quantificáveis para fazer com que os objetivos explícitos de 
manufatura sejam alcançados. Platts (1990) afirma que tais critérios de desempenho devem 
estar ligados aos requerimentos de mercado, assim como devem estar os critérios 
qualificadores e vencedores (HILL,1980), sendo que ambos devem ser considerados no 
processo e conteúdo da formulação da estratégia de manufatura. 

 
4. Características da Estratégia de Manufatura Aplicadas às SC 

A necessidade de se gerenciar SC é uma extrapolação de aplicação de conceitos e 
métodos que têm sua origem no trabalho de Skinner (1969), que discute como configurar e 
organizar as operações de manufatura dentro de uma entidade organizacional bem definida. 
Os trabalhos subseqüentes, na década de 70, seguem os passos da “fábrica focada” e das 
“economias de escala” (RUDBERG et al., 2003). Mesmo com o início da globalização, a 
idéia de “produção em escala” prevalece, pois as empresas buscam manufaturar em seus 
países de origem e exportar para clientes internacionais.  

A partir da década de 80, começa a surgir a necessidade de se gerenciar organizações 
com diversas fábricas, embora a preocupação ainda seja com os aspectos de escolha da 
melhor localização geográfica (SHI & GREGORY, 1998). Com o crescimento da 
globalização, a partir dos anos 90, e o estabelecimento de fábricas com base internacional, as 
pesquisas em estratégia de manufatura passam a considerar as redes de empresas como inter-
relacionadas, onde cada elo afeta os demais e não pode ser gerenciado isoladamente 
(RUDBERG et al., 2003). 

A preocupação na gestão estratégica de manufatura para as SC se divide em duas 
principais dimensões: configuração (DUBOIS, 1993; FERDOWS, 1997), e coordenação das 
operações das SC (GAILBRAITH, 1990; PORTER, 1999), embora ambas tenham que ser 
consideradas conjuntamente quando da formulação da estratégia para SCM. 

Dentro da configuração da SC há a necessidade de se definir claramente o que cada 
empresa lucrará com a cooperação. Não havendo isto, a colaboração e sinergia dentro da 
cooperação não se desenvolvem. Em segundo deve-se estabelecer a forma de organização da 
cooperação, principalmente no tocante à questão das responsabilidades. Uma das 
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características de uma SC é que ela freqüentemente se baseia na confiança do relacionamento 
e não necessariamente em instrumentos legais. Na formação da SC deve estar estabelecida, 
inclusive, a forma da dissolução da cooperação. As fases e processos do ciclo de vida das SC 
são: 

- Identificação de oportunidades dentro do processo produtivo para aqueles itens 
que têm um grau de importância alto na cadeia de valor.   

- Busca de parceiros, como modelo de integração das melhores competências e 
recursos. 

- Formação, que é a criação da SC em si, sem, porém criar uma nova 
organização formal. 

- Operação, que é o gerenciamento da SC e; 

- Dissolução/re-configuração, que é a encerramento da cooperação ou então o 
rearranjo da rede ou integração de novos parceiros.  

Neste sentido, aspectos como dispersão geográfica, logística, número de parceiros, 
governabilidade da SC e estrutura devem ser considerados dentro da dimensão de 
configuração. (RUDBERG et al., 2003). 

Já com relação à dimensão de coordenação das operações, os modelos estratégicos 
devem incorporar tanto critérios qualificadores quanto diferenciadores, definindo indicadores 
do desempenho operacional nas diferentes prioridades competitivas de manufatura (custo, 
qualidade, confiabilidade, agilidade, flexibilidade e desempenho nas entregas), conforme os 
modelos de Skinner (1969), Hill (1998) e Ferdows e De Meyer (1990). Esta abordagem é 
justificada pelo fato de que estas prioridades são compartilhadas pelos elos em maior ou 
menor grau, e servem como base de avaliação para se adequar o fluxo de fornecimento com as 
expectativas de demanda. Uma abstração de proposta de modelo estratégico para 
governabilidade operacional é ilustrado na figura 3. A figura representa a participação de 
diferentes parceiros na SC, sendo que cada um deles possui prioridades de manufatura 
compartilhadas, embora com preocupações operacionais diferentes, bem como distintos 
critérios de desempenho considerados qualificadores e diferenciadores (vencedores) para cada 
uma destas prioridades, tanto para as operações da SC como para o desempenho de cada 
organização individualmente. Embora agilidade possa ser considerada uma prioridade 
competitiva ela é o parâmetro pelo qual os demais critérios devam ser medidos e as ações 
tomadas, isso em função da importância que a agilidade adquire nas operações das SC. 
Embora esta abstração não tenha a pretensão de ser um modelo a ser adotado, ela tem o 
objetivo de salientar a importância de se considerar aspectos específicos de desempenho e 
operações de cada organização, bem como levar o gestor a se preocupar com a estruturação de 
uma base comum para estabelecimento da estratégia para a coordenação das operações de SC, 
bem como para definição de indicadores de desempenho específicos (para cada empresa) e 
gerais (compartilhados na SC), com seus limites e sua subordinação em dimensões 
qualificadoras e vencedoras de desempenho, para as quais podem ser planejadas e tomadas 
ações com base em resultados mensuráveis. 
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FIGURA 3 – Abstração de modelo para a coordenação estratégica das SC 
Fonte: Adaptado de Skinner (1969); Hill (1989); De Meyer (1990). 

 

Dessa forma, as estratégias para de SCM devem considerar duas dimensões em sua 
formalização: a configuração e coordenação das operações das SC, tanto no processo de 
formulação quanto do estabelecimento do conteúdo da estratégia aplicada às SC. 

 

5. Conclusões  

Este artigo procurou inicialmente apresentar uma discussão sobre a importância do 
desenvolvimento de competências centrais como fator de competitividade, bem como em que 
fatores tais competências de baseiam, especialmente para a gestao efetiva de manufatura e sua 
formulação estratégica, com base nos conceitos de diferentes pesquisadores. 

Em seguida foi feita uma revisão bibliográfica das Cadeias de Suprimentos (SC) e da 
Gestão das Cadeias de Suprimentos (SCM), enfocando suas características e requerimentos no 
tocante a sua gestão. 

Posteriormente foi feita uma análise do conceito de estratégia competitiva e de 
estratégia de manufatura, bem como de seus principais conceitos e critérios de desempenho. 
Para isto foram analisadas diferentes perspectivas de autores da área, e de seus conceitos 
aplicados à estratégia de manufatura. 

E por fim o artigo procurou demonstrar os importantes fatores para a formulacao de 
uma estrategia para a gestao da coordenação das SC, por meio da utilização dos elementos da 
estratégia de manufatura. Neste intuito, foi ilustrado um exemplo por meio de uma abstração 
de modelo, que tem por objetivo salientar a importância da preocupação com a formalização 
de meios que permitam a medição de desempenho, e que possam servir de base para o 
processo decisório e para a adoção de ações que propiciem uma gestão integrada das 
operações das SC, sem no entanto criar conflitos com as estratégias particulares de cada 
organização envolvida na rede de valor. 

O artigo nao tem a pretensão de estabelecer conceitos completos sobre modelos 
estratégicos de coordenacao e execução das operacoes das SC (pois este objetivo demandaria 
um aprofundamente e complementação de aspectos de SCM nao considerados neste artigo, 
além de uma aplicação prática em SC real). O objetivo principal é o de salientar a importância 
de se discutir a questão das estratégias das SC em sua forma e conteúdo, sendo esta uma área 
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vasta em possibilidades para pesquisas e contribuições em futuros trabalhos. 
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