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A abordagem do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) tem 

se tornado uma fonte para as empresas construírem uma vantagem 

competitiva sustentável nesse ambiente competitivo mais complexo e 

turbulento. Embora o foco atual de pesquisa emm GCS seja as grandes 

empresas, a discussão sobre a implantação dessa abordagem para as 

PMEs tem ganhado mais espaço. Assim esse artigo tem como objetivo 

principal fazer uma revisão da literatura com o propósito de analisar 

como as PMEs têm lidado com a abordagem do gerenciamento de 

suprimentos. Através da discussão, pode-se apontar os principais 

fatores facilitadores (utilização de tecnologias de informação, a ampla 

comunicação entre as empresas, o apoio das grandes organizações, o 

alinhamento entre o planejamento empresarial e a GCS) e inibidores 

(o foco no curto prazo, a limitação de tempo, recursos e conhecimento 

e a não superação de uma perspectiva tradicional competitiva) para a 

implantação da GCS por PMEs no Brasil. 

 

Palavras-chaves: Gestão da Cadeia de Suprimentos, Pequenas e 

Médias Empresas 
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1. Introdução 

Parece certo afirmar que ambiente o competitivo no qual as empresas estão inseridas hoje não 

é o mesmo do passado. Diversos autores têm caracterizado o ambiente atual como dinâmico, 

turbulento, com mudanças rápidas e imprevisíveis, incerto e complexo (DREJER, 2004; 

BECHTOLD, 1997; LÓPEZ, 2005; MASON, 2007). D’Aveni (1995) chama esse novo 

ambiente de hipercompetitivo, que é definido como o ambiente caracterizado por movimentos 

estratégicos rápidos e agressivos, no qual as organizações constroem e derrubam as vantagens 

dos concorrentes de forma acelerada. 

Nesse novo ambiente mais complexo e competitivo, a abordagem do Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos tem se tornado uma importante maneira de construir uma vantagem 

competitiva sustentável. O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) ou Supply Chain 

Management (SCM) pode ser definido como o gerenciamento das relações dentro da cadeia 

de suprimentos que engloba desde os primeiros fornecedores de matéria – prima até os 

clientes finais (BALLOU, 2006 p. 27). A grande mudança de paradigma trazida por essa 

abordagem é que a competição ocorre agora entre cadeias e não mais entre empresas 

individuais (LAMBERT e COOPER, 2000). Dentro de cada cadeia as palavras–chaves são 

integração, cooperação e confiança (PRATER e GHOSH, 2006). 

Embora o foco atual das pesquisas em GCS seja as grandes empresas, a discussão sobre a 

implantação dessa abordagem para as pequenas e médias empresas (PMEs) tem ganhado mais 

espaço. Além das grandes empresas serem dependentes de diversas PMEs, que atuam 

geralmente como um auxiliar ou fornecedor de primeira ou segunda camada da grande 

empresa (TAKKAR, KANDA e DESHMUKH, 2008, TOWER e BURNES, 2008), a 

sobrevivência das PMEs tem dependido principalmente de sua habilidade em aumentar a sua 

produtividade a um custo menor, em menos tempo e com mais qualidade e a chave para isso é 

o gerenciamento efetivo da cadeia de suprimentos (TAKKAR, KANDA e DESHMUKH, 

2008). Carneiro, Araújo e Cardoso (2003) também apontam que a concorrência tem feito com 

que as empresas tenham que reduzir custo, tempo de entrega, estoque e preços ao mesmo 

tempo em que devem aumentar a customização, a flexibilidade e a agilidade, de forma que o 

GCS assume importância estratégica para as PMEs. 

Assim, este artigo tem objetivo analisar como as Pequenas e Médias Empresas têm lidado 

com a abordagem do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 

2. Características das pequenas e médias empresas 

Existem diversas classificações para as micro, pequenas e médias empresas, que podem ser 

dadas tanto pelo número de empregados quanto pelo faturamento. As principais 

categorizações utilizadas são aquelas estabelecidas pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas), pela Resolução GMC nº 59/98 do MERCOSUL e pelo 

Estatuto da Microempresa de Pequeno Porte (Lei 9. 841/99). 

Para o presente artigo, utiliza-se a classificação do SEBRAE (2005) para consideração das 

PMEs, ou seja, aquelas que possuem menos de 500 funcionários, tendo em vista que este 

critério foi utilizado na maior parte dos artigos consultados para a revisão da literatura (ver 

figura 01). 
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Figura 01 – Classificação de Empresas (SEBRAE) 

Fonte: SEBRAE (2005). 

A discussão sobre a GCS para as PMEs está intimamente ligada às diferenças entre as 

pequenas e grandes empresas.  As PMEs, em comparação com as grandes empresas, não 

diferem somente com relação ao seu tamanho mas também na forma como são gerenciadas, 

trazendo implicações sobre como essas empresas gerenciam sua cadeia de suprimentos. 

Diversos artigos fazem a distinção entre as PMEs e as grandes empresas com base nos seus 

pontos fortes e fracos. Coviello e McAuley (1993) ao fazerem uma revisão da literatura sobre 

internacionalização de PMEs destacam a forte influência do proprietário ou do gerente nas 

PMEs e os recursos (gerenciais, financeiros, humanos, de informações, etc.) limitados. 

Embora coloquem que a limitação de recursos seja uma crença que está presente na maioria 

dos artigos, os autores afirmam que eles podem ser superados através dos relacionamentos em 

rede. 

Wyner e Mason (1998) destacam o papel do proprietário-gerente nas PMEs. Para esses 

autores, a cultura organizacional é reflexo da atitude, dos valores, das crenças e habilidades do 

gerente – proprietário. Além disso, a maioria dessas organizações não tem planos estratégicos 

escritos, mas somente um mapa mental que está na cabeça do proprietário na forma de um 

final preferido, ou seja, de como ele gostaria que a empresa estivesse em poucos anos. 

Embora a falta de um plano escrito possa resultar na falta de estratégia, ele também dá 

flexibilidade para que a empresa ajuste sua estratégia de acordo com as mudanças no 

ambiente (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 

Para O’Gorman (2001) a vantagem competitiva das PMEs está na diferenciação, ou seja, no 

serviço customizado ao cliente, ao invés de fatores como preço e custo, como ocorre com a 

grande empresa. Além disso, o autor cita outras características como a dependência de alguns 

poucos clientes e o número limitado de concorrentes. Dangayach e Deshmukh (2001) por sua 

vez, fazem uma análise SWOT das pequenas e médias empresas de manufatura. A seguir são 

apresentadas algumas das conclusões a que eles chegaram: 

Pontos Fortes: as Pequenas e Médias empresas são dotadas de flexibilidade, para eles, as 

PMEs possuem custos de mudança mínimos, fazendo com que elas absorvam facilmente 

novas tecnologias, novos processos de produção, etc.; tem um rápido processo de tomada de 

decisão, pois possuem poucos níveis hierárquicos; os gerentes conseguem mais facilmente 

cooperação dos empregados, pois mantém contato diretamente com eles.  

Pontos Fracos: as PMEs sofrem com a falta de superioridade técnica, a falta de recursos 

impede que as PMEs busquem melhorias em sua capacitação tecnológica; falta de força 

financeira, elas dependem de bancos para conseguir financiamento, a falta de reputação e boa 

imagem corporativa e de marca dificulta a entrada dessas empresas no mercado de capitais.  

Oportunidades: as pequenas e médias empresas podem ser um parceiro – chave para as 
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grandes empresas; podem também participar de cadeias globais. A integração com grandes 

empresas ou em cadeia globais pode ser facilitada pelo uso de tecnologias da informação, os 

autores destacam entre essas tecnologias a troca eletrônica de dados (EDI – Eletronic Data 

Interchange).  

Ameaças: as aquisições e fusões realizadas pelas grandes empresas podem afetar 

profundamente os negócios das PMEs; e políticas governamentais de abertura de mercado 

podem ameaçar sua existência. 

Segundo estudo realizado pelo IBGE (2003), as micro e pequenas empresas possuem as 

seguintes características: baixa intensidade de capital, altas taxas de natalidade e mortalidade, 

alta presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra do negócio, 

tomada de decisão centralizada, muitas vezes a propriedade da empresa e a propriedade 

privada da família se confundem em termos contábeis, utilização de mão-de-obra não 

qualificada ou semi-qualificada, baixo investimento em inovação tecnológica, maior 

dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro, e relação de complementaridade e 

subordinação com as empresas de grande porte. 

Arend e Wisner (2005) citam diversas características positivas ou negativas associadas às 

PMEs em comparação com as grandes empresas, que são destacadas na literatura. A respeito 

das PMEs, os autores concluem: 

 Não têm capacidade (de recursos, capital, de produção, etc.) de realizar uma integração 

vertical verdadeira; 

 São mais vulneráveis na aquisição de ativos específicos da atividade da empresa, o que 

resulta numa “prisão” para PMEs que não conseguem desativar ou liquidar ativos 

facilmente para alterar sua produção de forma a atender as exigências da cadeia; 

 Têm altos custos de capital e de transação e são mais sensíveis a custos de contratos, 

especialmente se eles incorrem em investimentos fixos; 

 Geralmente não têm poder de barganha junto às grandes empresas; 

 Têm baixa reputação no mercado, sofrem com a falta de confiança, pois em sua maioria 

são empresas jovens. 

Outro contraste entre as PMEs e as grandes organizações é o foco no curto prazo e nas 

exigências do mercado. Towers e Burnes (2008) afirmam que como as PMEs freqüentemente 

sofrem com restrições de capital, elas focam na maximização de oportunidades de vendas no 

curto prazo ao invés de maximizar o desempenho da cadeia de suprimentos no longo prazo.  

A Figura 02 apresenta um resumo dos principais pontos fracos e fortes das PMEs em 

comparação com as grandes organizações. 

Pontos Fortes Pontos Fracos

Vantagem competitiva baseada na diferenciação (O’GORMAN, 2001); Baixo investimento em inovação tecnológica (IBGE, 2003);

Quantidade limitada de concorrentes (O’GORMAN, 2001);
Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi – qualificada (IBGE, 

2003);

Flexibilidade organizacional/ da estratégia (WYNER e MASON, 1998; 

DANGAYACH E DESHMUKH, 2001);

Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande 

porte (IBGE, 2003);

Rápido processo de tomada de decisão (DANGAYACH E DESHMUKH, 

2001);
Dependência de poucos clientes (O’GORMAN, 2001);

Maior cooperação dos empregados com os objetivos organizacionais 

(DANGAYACH E DESHMUKH, 2001);
Recursos limitados (COVIELLO e McAULEY, 1993)

Não são capazes de realizar a integração vertical sozinhas (AREND e 

WISNER, 2005);

Altos custos de capital e de transação (AREND e WISNER, 2005);
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Figura 02 – Pontos Fortes e Pontos Fracos das PMEs 

Fonte: Adaptado de O’Gorman, 2001; Wyner e Mason, 1998; Dangayach e Deshmukh, 2001; IBGE, 2003; 

Coviello e Mcauley, 1993; Arend e Wisner, 2005. 

3. Gerenciamento da cadeia de suprimentos 

Diversos autores têm destacado que o ambiente competitivo no qual as organizações estão 

inseridas hoje não é o mesmo do passado.  Drejer (2004), por exemplo, afirma que enquanto 

até a década de 60 o ambiente era considerado relativamente estável, hoje se fala num 

ambiente dinâmico, turbulento, caracterizado por mudanças rápidas e imprevisíveis e aumento 

da competição; Bechtold (1997) destaca a incerteza no ambiente dos negócios; López (2005) 

caracteriza o ambiente dos negócios como incerto e globalizado; e Mason (2007) afirma que o 

ambiente está mudando cada vez mais rápido do que antigamente e que essas mudanças 

ocorrem em duas dimensões principais, complexidade e turbulência.  

Essa nova situação de competitividade é chamada por D´Aveni (1995) de hipercompetição 

que, segundo ele, é um ambiente caracterizado por movimentos estratégicos rápidos e 

agressivos, no qual as organizações constroem, e derrubam as vantagens dos concorrentes de 

forma acelerada. Nesse novo ambiente dinâmico e competitivo, a abordagem do 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) parece uma alternativa eficiente para o 

desenvolvimento de vantagens competitivas. (BORDONABA-JUSTE e CAMBRA-FIERRO, 

2009). Christopher e Peck (2004) também argumentam que o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos pode ser uma fonte de vantagem competitiva para a empresa. A barreira para a 

entrada de concorrentes aumenta proporcionalmente à integração com fornecedores. 

O termo Cadeia de Suprimentos (CS) tem sido definido de diversas maneiras. Pires (2004) 

define o termo como sendo uma rede de companhias relativamente autônomas que 

desempenham todos os processos necessários para que o produto seja entregue ao cliente 

final. Esses processos incluem a obtenção de matérias-primas, produção e entrega do produto 

ou serviço ao último cliente. Lambert e Cooper (2000) argumentam que CS não é 

relacionamento um-para-um entre empresas, mas uma rede de múltiplos relacionamentos 

entre empresas que adicionam valor ao produto entregue ao cliente final.  

Chen e Paulraj (2004), por sua vez, definem o termo CS como uma rede de materiais, 

informação e serviços que executam os processos de fornecimento, transformação e entrega. 

Shin (2000) afirma que o paradigma da cadeia de suprimentos é oposto a visão tradicional do 

setor de compras e canais de distribuição baseada na competição entre as empresas. A CS 

consiste em empresas interdependentes que trabalham juntas para a eficiência total da cadeia. 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos consiste, então, na integração e no gerenciamento 

de processos-chave de negócios ao longo de toda a CS. O sucesso da gestão dependerá do 

nível dessa integração e das relações entre as empresas. (LAMBERT e COOPER, 2000).  Para 

Christopher (2009) o foco do gerenciamento da cadeia de suprimentos é a gestão das relações 

com fornecedores e clientes, para atingir um resultado mais lucrativo para todas as partes da 

cadeia. O objetivo de toda CS é maximizar o valor global gerado, entendido como a 

lucratividade da cadeia de suprimentos. 

A abordagem da GCS oferece um novo paradigma para o ambiente competitivo das 

organizações. Enquanto tradicionalmente, a competição ocorria entre empresas, atualmente a 

competição se dá entre cadeias de suprimentos (CHRISTOPHER, 1999).  

4. Gerenciamento da cadeia de suprimentos por pequenas e médias empresas 

Grande parte da pesquisas realizadas sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos tem sido 
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voltada para as grandes empresas, sendo as PMEs tratadas como unidades auxiliares da 

grande empresa ou como fornecedores de primeira ou segunda camada (TAKKAR, KANDA 

e DESHMUKH, 2008). Contudo, as Pequenas e Médias empresas também fazem parte desse 

novo ambiente hipercompetitivo, e têm considerado a implantação da abordagem do GCS 

como uma possibilidade de obter vantagens competitivas.  A análise do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos por PMEs será realizada através da análise da literatura sobre os 

seguintes temas (1) motivações para a implantação do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos e os benefícios esperados; (2) impacto do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos sobre o desempenho das PMEs; (3) desafios e riscos de sua implantação.  

4.1. Por que as PMEs implantam o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos? 

A abordagem da GCS é utilizada principalmente como forma de obter vantagens competitivas 

que sejam sustentáveis no longo prazo. Arend e Wisner (2005) argumentam que as empresas 

parceiras dentro de uma CS não são mais independentes ou dependentes, mas sim 

interdependentes e é essa interdependência que faz com que as transações entre essas 

organizações tragam resultados únicos que não podem ser copiados por outras redes de CS. 

Quayle (2003) afirma que a pressão de consumidores por preços baixos e alta qualidade dos 

produtos, faz com que as empresas precisem melhorar seu custo-eficiência e lead-times de 

forma a obter vantagem competitiva. O GCS seria um fator-chave para obter essa vantagem. 

Para Olave e Neto (2001), a adoção de novas tecnologias pelas empresas tem impulsionado as 

organizações para a adoção de novas estratégias. Entre essas estratégias está a formação de 

redes que para as PMEs podem assumir diversas formas, como organizações virtuais ou como 

o GCS. Para esses autores, as redes têm como principal objetivo reduzir os custos de 

transação, aumentar a eficiência e ao mesmo tempo reduzir riscos e incertezas relacionados ao 

processo de inovação, aumentar a competitividade através da agregação das vantagens que 

são geralmente inerentes das grandes empresas como em tecnologia e logística, além de 

permitir a inserção das PMEs em cadeias globais sem altos custos, incertezas e riscos 

inerentes a essa inserção. Em resumo, a formação de redes permite a aplicação concreta do 

lema “a união faz a força” para as PMEs. Seguindo essa visão, Coviello e McAuley (1993) 

afirmam que a abordagem de redes de cooperação é uma forma para as PMEs superarem as 

restrições impostas pela limitação dos recursos. 

Arend e Wisner (2005) também citam diversos outros motivos para implantação do GCS, 

como por exemplo, reduzir os custos de transação, através da diminuição dos custos para 

contratar e melhor coordenação e controle das comunicações; a obtenção de efeitos 

estratégicos, como aumento do conluio ou poder de barganha; aumento das oportunidades de 

discriminação de preços; diminuição das incertezas, seja sobre preços e custos, fornecimento 

de materiais, demanda de clientes, tecnologia, etc; e, o potencial para inovação dentro da rede, 

através da colaboração em Pesquisa & Desenvolvimento entre as empresas. Dessa forma, os 

principais benefícios da GCS para as PMEs seriam a melhoria do foco no cliente, competição 

entre redes, maior especialização em escala e escopo e redução do risco de falta de fluxo de 

caixa. 

Quanto aos benefícios da implantação da GCS esperados por PMEs, Arend e Wisner (2005) 

citam que a cadeia de suprimentos pode ajudar essas organizações a superar as restrições 

impostas pelo tamanho e limitações de recursos através da inovação e redução dos custos e 

incertezas com relação ao fornecimento, diminuindo a taxa de mortalidade dessas empresas.  

Takkar, Kanda e Deshmukh (2008) argumentam que o envolvimento das PMEs na CS, ou 

seja, na integração das atividades de compras, manufatura, produção de componentes, 
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montagem e distribuição, é uma forma de melhorar o valor produzido para o cliente e garantir 

assim pedidos regulares no longo prazo. 

4.2. Impacto da implantação da GCS no desempenho das PMEs  

As práticas de gestão da cadeia de suprimentos tendem a ser implantadas de forma diferente 

pelas PMEs e as grandes organizações. Hong e Jeong (2006) comparam as práticas de GCS 

em termos de escolhas estratégicas e operacionais, tais como prioridades competitivas, 

estratégias chaves, estrutura de controle externo, estrutura de controle internos e objetivos do 

processo de GCS (ver figura 3).  

Categoria GCS por Grandes Empresas GCS por PMEs

Prioridades competitivas
Domínio do mercado através da sustentação 

de uma grande parcela de marcado.

Nichos de mercado através da sustentação 

de posições de mercado lucrativas.

Estratégias – Chaves

Exercer influências na cadeia de suprimentos 

– tanto no upstream  e downstream ; 

alianças estratégicas com fornecedores e 

distribuidores.

Foco no mercado especializado, construir 

sobre as competências únicas; clientes 

eficaz / gestão de fornecedores.

Estrutura de controle externo

Controle e comando em direção a seus 

pequenos fornecedores e distribuidores; 

colaborar com os fornecedores e 

distribuidores mais dominantes.

Ou aceitar comando e controle pelas grandes 

empresas ou por fornecedores da primeira 

camada ou utilizar suas forças para 

negociação; possui colaboração com outras 

PMEs.

Estrutura de controle interno

Descentralizada, estruturada e altamente 

especializada; desenvolvimento de múltiplas 

competências centrais.

Centralizado, semi-estruturada e 

moderadamente especializada; 

desenvolvimento de específicas 

competências centrais.

Objetivos do processo de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos

Eficácia operacional, com múltiplos 

requisitos de desempenho (ex.: custo, 

qualidade, entrega, tempo, valor ao clientes) 

maiores escopos de fluxos de informação e 

de produtos.

Eficácia operacional com requisitos focados 

de desempenho (ex. específica definição de 

qualificadores e ganhadores de pedido); 

menores escopos de fluxo de informação e 

produto.
 

Figura 03 – Comparação das práticas de GCS de grandes versus GCS de PMEs 

Fonte: Hong e Jeong (2006) 

Os trabalhos que avaliam o impacto da GCS no desempenho das PMEs têm chegado a 

conclusões diferentes quanto a esse impacto. Um desses trabalhos é o de Arend e Wisner 

(2005). Através de uma survey realizada com 421 gerentes seniores, incluindo 200 de PMEs, 

esses autores concluíram que a GCS tem um impacto negativo no desempenho das PMEs. 

Para eles, as PMEs que já tem um bom desempenho é que são mais tendentes a se engajar 

numa cadeia de suprimentos, porém a GCS traz pioras em diversas medidas de desempenho 

para essas PMEs.  

Os autores apresentam argumentos sobre quais os motivos para esse resultado. Um dos 

argumentos é que as PMEs não estão utilizando a GCS de forma estratégica, não a utilizam 

para complementar suas áreas de foco estratégico e que são justamente aquelas PMEs que não 

se empenham em áreas estratégicas, como desenvolvimento de novos produtos, qualidade e 

foco no cliente, que estão buscando participar de CS.  

Outra explicação é quanto à implementação do GCS. PMEs implantam a GCS diferentemente 

das grandes empresas, seja por falta de recursos ou conhecimento e habilidades, as PMEs não 

implementam completamente a GCS e o foco dessa implantação parece ser diferente, elas não 

focam em proximidade com os parceiros ou na melhoria do desempenho da cadeia como um 

todo. Uma terceira explicação para esse fato é que para as PMEs é fácil realizar a implantação 

da GCS com foco na seleção de parceiros a curto prazo, ao invés de uma visão de longo prazo 
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para o desenvolvimento de uma relação mais compreensiva entre os parceiros. 

Eles concluem, ainda, que as PMEs têm um melhor desempenho quando a implantação da 

GCS não é uma escolha autônoma, mas quando é uma condição imposta pelas grandes 

empresas. Quayle (2003) corrobora com a visão de que não são as PMEs que empregam a 

GCS, mas sim são gerenciadas pelas grandes empresas.  

Quayle (2003) afirma que as PMEs não têm o foco estratégico necessário para a implantação 

da GCS. Através de uma survey, as PMEs identificaram como fatores cruciais para o seu 

sucesso assuntos como liderança, estratégia e redução de desperdícios, porém, assuntos como 

novas tecnologias, P&D, e-commerce, normalmente associados com a inovação, são 

apontados como fatores de baixa prioridade pelas PMEs, o que é inconsistente com a 

abordagem da GCS. O próprio autor argumenta que a implantação do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos pode ser facilitada pelo e-commerce. 

Segundo Koh et al (2007), algumas das práticas de GCS amplamente discutidas, como 

terceirização, operador logístico e e-procurement são relativamente pouco usadas por PMEs. 

Os autores tentam identificar o relacionamento entre práticas de GCS, o desempenho 

operacional e o desempenho organizacional relacionado ao GCS focado em PMEs, através de 

uma survey com 203 PMEs de manufatura. As práticas de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos foram agrupadas em dois grupos. O primeiro envolve as práticas relacionadas 

com a terceirização e o fornecimento múltiplo (OMS- outsourcing and multi-suppliers). O 

segundo envolve a colaboração estratégica e práticas enxutas (SCLP – strategic collaboration 

and lean practices).   

Os autores encontraram como resultado da survey que as práticas de GCS, tanto aquelas 

denominadas como OMS quanto as denominadas como SCLP, têm um impacto direto 

positivo e significante sobre o desempenho operacional das empresas, como por exemplo, 

aumento da flexibilidade, redução do lead time, planejamento de recursos, economias de custo 

e redução do nível do estoque. Porém, o mesmo não ocorre com o desempenho organizacional 

relacionado à GCS, como aumento das vendas, aumento da coordenação interna e integração 

da cadeia de suprimentos. O relacionamento entre as práticas e o desempenho organizacional 

foi insignificante. Contudo, foi encontrado um relacionamento positivo direto entre o 

desempenho operacional e o desempenho organizacional relacionado à GCS, de forma que se 

pode concluir que as práticas de GCS têm um impacto positivo indireto e significante no 

desempenho organizacional através do desempenho operacional. 

Towers e Burnes (2008) destacam a importância do alinhamento entre o planejamento 

empresarial interno da PMEs e os requisitos da CS para o bom desempenho da organização e 

conseqüentemente de sua cadeia. Dessa forma, as PMEs não enfrentam um trade-off entre 

seus próprios requisitos e os requisitos dos clientes. Ao contrário, a escolha que eles 

enfrentam é o grau no qual eles estão desejosos ou são capazes de contribuir para a 

otimização da CS através do alinhamento de seus processos. (TOWERS e BURNES, 2008) 

Para Macpherson e Wilson (2003), o desenvolvimento da PME através do GCS depende 

principalmente do apoio certo e desejo de se engajar com o ambiente de negócios externo. O 

gerenciamento da cadeia de suprimentos pode fornecer uma oportunidade alternativa de 

disseminar a aprendizagem para as PMEs. Vaaland e Heide (2007) apresentam outros fatores 

que podem estar relacionados com o baixo desempenho das PMEs ao implantarem a GCS. As 

PMEs dão menos atenção aos métodos de planejamento e controle do que as grandes 

empresas e estão menos focadas na integração de sistemas com outras empresas da CS, além 

de utilizarem menos soluções baseadas em web como o EDI. 
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4.3. Os riscos e desafios da implantação da GCS por PMEs 

As pequenas e médias empresas enfrentam diversos riscos na implementação da GCS. Arend 

e Wisner (2005) afirmam que os riscos enfrentados por PMEs estão relacionados a 

proximidade com as empresas parceiras, isto é, ao compartilhamento de informações e a 

complexidade das transações com os parceiros que tendem a ser mais intensas tecnicamente. 

Os autores colocam que, devido à complexidade, a GCS pode não somente aumentar os 

custos de transação para as PMEs, como também aumentar esses custos para as grandes 

empresas que têm parceria com as PMEs. Além disso, é mais provável que as grandes 

empresas obtenham mais benefícios das inovações geradas na CS do que as PMEs. 

Outros problemas a que as PMEs estão expostas é o risco de ser um alvo potencial de 

aquisição da grande empresa se o relacionamento dentro da CS é bem sucedido, porém, como 

as operações entre as empresa estão entrelaçadas, a PME torna-se menos atrativa para outras 

empresas, diminuindo seu preço de venda. Um segundo problema apontado por Arend e 

Wisner (2005) diz respeito ao fato de que as grandes empresas implantam a GCS como uma 

forma de obter vantagens de diferenciação, restringindo o campo de competição da PMEs. 

Para Quayle (2003) os principais desafios para a implantação da GCS por PMEs estão 

relacionados com a superação das práticas tradicionais de competição e a falta de 

conhecimento dos gerentes-proprietários sobre a GCS. Outras restrições para a implantação 

da GCS indicada pelos gerentes durante a survey são aquelas relacionadas a custo, tempo e 

necessidade de apoio externo. Enquanto que a tecnologia de informação poderia ser um 

facilitador. (QUAYLE, 2003) 

Bordonaba-Juste e Cambra-Fierro (2009), por sua vez, ao realizarem um estudo de caso com 

uma PME da Espanha, chegaram à conclusão que a tecnologia não é suficiente para a 

implantação bem-sucedida da GCS. As empresas precisam entender seus parceiros e se 

comunicar com eles, a comunicação significa muito mais compreensão do que intensidade 

tecnológica. Quando essa tarefa de criar uma linguagem comum é negligenciada na 

implantação da GCS, os autores advertem que severos problemas de implementação podem 

ocorrer mais tarde.  

Towers e Burnes (2008) acrescentam que a filosofia da GCS pode ser contrária ao 

gerenciamento das PMEs. O longo prazo e os relacionamentos mutuamente benéficos 

demandados pela filosofia GCS são contrárias ao foco de curto prazo das PMEs, onde o 

imediatismo do fluxo de caixa e os recursos limitados restringem a adoção dessa abordagem. 

5. Discussão 

5.1 Insights para o GCS por pequenas e médias empresas no Brasil 

A partir da revisão da literatura, é possível verificar que, embora a GCS traga diversos 

benefícios paras PMEs, esses benefícios não são sentidos no desempenho da organização, 

principalmente pela diferença na implantação dessa abordagem entre PMEs e as Grandes 

Empresas. De forma a facilitar a implantação da GCS por PMEs no Brasil, nessa parte da 

discussão tenta-se apresentar os fatores que podem facilitar ou inibir o engajamento das PMEs 

na abordagem da Cadeia de Suprimentos. 

5.1.1 Fatores Facilitadores 

a) Utilização de Tecnologias de Informação: A utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, principalmente do e-commerce e do Eletronic Data Interchange (EDI), tem 

sido apontada pelos autores como facilitadores da implantação da GCS, principalmente 
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quanto à integração com as outras empresas participantes da Cadeia de Suprimentos. 

(QUAYLE, 2003; VAALAND E HEIDE, 2007; DANGAYACH e DESHMUKH, 2001) 

b) Ampla Comunicação entre as Empresas Parceiras da Cadeia de Suprimentos: Embora as 

TIs tenham um papel fundamental na integração entre as empresa, elas não são suficientes 

para uma implantação bem-sucedida da GCS. As empresas participantes da CS precisam 

se comunicar, o que significa muito mais compreensão do que intensidade tecnológica. 

(BORDONABA-JUSTE E CAMBRA-FIERRO, 2009) 

c) Apoio das Grandes Organizações: as PMEs parecem ter melhor desempenho após a 

implantação da GCS quando ela é imposta pelas grandes organizações para os quais a 

PMEs é um fornecedor chave. (AREND E WISNER, 2005). 

d) Alinhamento entre o Planejamento Empresarial e o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos: Esse fator é destacado pelos autores Towers e Burnes (2008), onde deve 

existir um alinhamento entre os próprios requisitos das PMEs e os requisitos da CS para a 

otimização do desempenho da cadeia. 

5.1.2 Fatores Inibidores 

a) Foco no Curto Prazo: As PMEs tendem a focar na maximização de oportunidades no curto 

prazo e nas exigências do mercado devido às restrições de recursos, como por exemplo, os 

fornecedores escolhidos são geralmente aqueles que oferecem um menor preço. Esse foco 

é contrario a abordagem da GCS baseada nos relacionamentos de logo prazo e 

mutuamente benéficos (TOWERS E BURNES, 2008; AREND E WISNER, 2005). 

b) Restrições de Tempo, Recursos e Conhecimento: Quayle (2003) cita como restrições para 

a implantação da GCS por PMEs a falta de tempo, custos e principalmente a falta de 

conhecimento pelos gerentes-proprietários das práticas de GCS. Como visto, isso pode 

resultar numa implementação incompleta dessa abordagem, o pode trazer vários prejuízos 

para o desempenho das PMEs 

c) Não Superação de uma Perspectiva Tradicional Competitiva para uma mais Colaborativa: 

A mudança de paradigma trazida pela abordagem da GCS muitas vezes não é bem 

compreendida pelas PMEs, que tentam conciliar práticas tradicionais de gestão de 

fornecedores com aquelas utilizadas pela GCS. Essa falta de superação de práticas 

tradicionais tem sido apontada como um dos fatores explicativos do baixo desempenho 

das PMEs que implantam a GCS. (QUAYLE, 2003). 

A Figura 04 apresenta uma síntese dos fatores facilitadores e inibidores da implantação da 

abordagem do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos nas PMEs. 
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Fatores Facilitadores Fatores Inibidores

Tecnologias de Informação (QUAYLE, 2003; 

VAALAND E HEIDE, 2007; DANGAYACH e 

DESHMUKH, 2001);

Foco no curto prazo (TOWERS E BURNES, 2008; 

AREND E WISNER, 2005);

Ampla compreensão da comunicação entre as 

empresas parceiras na cadeia de suprimentos 

(BORDONABA-JUSTE E CAMBRA-FIERRO, 2009);

Não superação de uma perspectiva tradicional 

competitiva para uma mais colaborativa (QUAYLE, 

2003).

Apoio das grandes organizações (AREND E WISNER, 

2005);

Limitação de tempo, recursos, conhecimento 

(QUAYLE, 2003);

Alinhamento entre o planejamento empresarial e a 

gestão da cadeia de suprimentos (TOWERS E 

BURNES, 2008).
 

Figura 04 – Fatores Facilitadores e Inibidores do engajamento de PMEs na abordagem do Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Adaptado de Quayle (2003), Vaaland e Heide (2007), Dangayach e Deshmukh (2001), Bordonaba-Juste e 

Cambra-Fierro (2009), Arend e Wisner (2005), Towers e Burnes (2008). 

6. Considerações Finais 

Este artigo teve como objetivo trazer as contribuições da literatura sobre a implantação do 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos para Pequenas e Médias Empresas. Assim, 

procurou-se responder a seguinte pergunta: Como as Pequenas e Médias empresas estão 

lidando com o paradigma do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos? A partir das 

respostas dadas a essa pergunta buscou-se trazer alguns insights na forma de facilitadores e 

inibidores para a implantação do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos por PMEs no 

Brasil.  

A literatura tem freqüentemente diferenciados as PMEs das grandes empresas com relação 

aos seus pontos fortes e pontos fracos. Quanto aos pontos fortes temos que as PMEs buscam 

obter vantagem competitiva baseada na diferenciação, têm uma quantidade limitada de 

concorrentes, possuem uma maior flexibilidade organizacional e conseguem maior 

cooperação entre os empregados no alcance dos objetivos organizacionais. Quanto aos pontos 

fracos, podemos citar o baixo investimento em inovação tecnológica, a utilização de mão-de-

obra não-qualificada ou semi-qualificada, a relação de complementaridade e subordinação 

com as empresas de grande porte, a dependência de poucos clientes, a posse de recursos 

limitados, a falta de capacidade de realizar a integração vertical sozinhas, altos custos de 

capital e de transação, baixo poder de barganha e reputação, foco nas oportunidades de curto-

prazo e a falta de superioridade técnica. 

O principal motivo que as PMEs objetivam na implantação da abordagem da GCS é a busca 

de uma vantagem competitiva sustentável. Em resumo, pode-se agrupar as decisões de 

implantação do GCS com relação aos seguintes motivos: (1) superação de restrições de 

recursos, (2) melhorar a posição competitiva da organização no mercado, e (3) redução de 

incertezas e riscos. 

Apesar dos benefícios amplamente discutidos e aceitos da abordagem do GCS para PMEs, 

nem sempre a implantação dessa abordagem tem um impacto positivo no desempenho da 

PME. Arend e Wisner (2005) encontram um relacionamento negativo entre a GCS e as PMEs, 

ao contrário de Koh et al (2007) que encontra um relacionamento positivo, direto e 
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significante entre as práticas de GCS e o desempenho operacional da PME. O que se pode 

concluir é que o baixo rendimento das PMEs, após a implantação da GCS, é resultado da 

forma como essa abordagem é utilizada por essas organizações. Como conclui Arend e 

Wisner (2005), a falta de foco estratégico em assuntos relevantes para o GCS como 

desenvolvimento de novos produtos, qualidade e foco no cliente, a implantação parcial dessa 

abordagem e o foco no curto prazo são fatores que influenciam esse relacionamento negativo. 

Para que se obtenha a melhoria do desempenho após a implantação dessas práticas, PMEs 

precisam lidar com diversos desafios e riscos dessa abordagem. Há riscos referentes ao 

compartilhamento de informações e a complexidade das novas formas de relacionamento 

baseados na ampla comunicação entre as empresas que podem aumentar os custos de 

transação. A PMEs também podem se tornar um alvo fácil de aquisição da grande empresa 

parceira. A falta de superação das práticas tradicionais de competição pode tornar-se um 

inibidor para a correta implantação da GCS. Além disso, é preciso que as PMEs superem as 

restrições de tempo (foco no longo prazo), custo e conhecimento dos gerentes-proprietários 

para que a implantação da GCS traga os benefícios esperados. 

Com base na discussão da literatura, pode-se trazer alguns fatores que facilitam ou inibem a 

implantação do gerenciamento da cadeia de suprimentos por Pequenas e Médias Empresas no 

Brasil. Entre os fatores que podem facilitar estão a utilização de tecnologias de informação, a 

ampla compreensão da comunicação entre as empresas parceiras na CS, o apoio das grandes 

organizações e o alinhamento entre o planejamento empresarial e a gerenciamento da cadeia 

de suprimentos. Entre os fatores que podem inibir, podemos citar o foco no curto prazo, a 

limitação de tempo, recursos e conhecimento e a não superação de uma perspectiva 

tradicional competitiva para uma mais colaborativa. 
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