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Resumo: Serão apresentadas no pôster as perspectivas 

de SCM vs. logística mais populares entre gestores de 

SCM brasileiros, o envolvimento da SCM com as áreas 

funcionais, e a importância dos principais tópicos, 

técnicas e ferramentas característicos tanto de logística 

como de SCM. 

 

1. Introdução 
O conceito de Supply Chain Management (SCM), 

denominado Gestão de Cadeia de Suprimentos [1 e 2], é 

entendido de formas distintas e nem sempre corretas por 

acadêmicos, executivos e consultores, fenômeno natural 

em uma área de conhecimento em construção. A falta de 

consenso já foi alvo de diversas publicações 

internacionais recentes [3, 4 e 5], mas pouco se sabe 

sobre a opinião dos gestores de SCM brasileiros.  

Sendo assim, o objetivo é apresentar e analisar as 

diferentes definições e visões em torno dos conceitos de 

SCM no Brasil, e apresentar a importância de tópicos 

característicos de cada termo. As quatro perspectivas de 

SCM vs. logística [4] encontradas na literatura são 

apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – As quatro perspectivas de SCM vs. logística. 

 

2. Metodologia 
O método utilizado é o de pesquisa descritiva tipo 

survey on-line, de corte transversal [6], com amostra 

não probabilística da população de interesse. Os 

respondentes do questionário foram 106 profissionais 

experientes da área de SCM e logística das principais 

empresas brasileiras.  

A web foi escolhida como o meio apropriado para 

coleta de informação, pois os profissionais de SCM 

estão acostumados a enviar e receber mensagens pela 

internet; assim, a web pareceu ser o meio mais receptivo 

do que o levantamento de correio tradicional. A unidade 

de análise foi a percepção dos profissionais quanto ao 

conceito de SCM vigente em sua empresa.  

3. Resultados 
A perspectiva de união, com 69,8% das escolhas, é a 

mais popular entre executivos de SCM brasileiros. Além 

disso, a área de SCM envolve não apenas a função 

logística, mas também outras áreas funcionais, tais 

como compras, produção, vendas e finanças.  

Os itens característicos da logística com maiores 

médias foram transporte, serviço ao cliente, gestão da 

demanda, gestão de estoques, e armazenagem. Dentre os 

itens característicos da SCM, os considerados com 

maior importância foram compras, preocupações 

ambientais, Sistema Integrado de Gestão (ERP), 

tecnologia da informação e contratos.  

 

4. Conclusões 
A pesquisa mostrou que a SCM representa grande 

importância para as empresas brasileiras, já que a 

perspectiva de união, abordagem considerada ampla e 

complexa, é a mais popular entre os executivos, 

resultado alinhado com a visão internacional de SCM.  

Além disso, a SCM está interligada com a maior 

parte das áreas funcionais das empresas pesquisadas, 

também gerando como consequência alta importância 

para os empreendimentos.  
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