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Resumo:
Este artigo teve como objetivo apresentar um estudo interligado das tarefas logísticas dentro da
Gestão da Cadeia de Suprimentos e as contribuições do Gerenciamento de Processos de Negócios.
Foram estudadas algumas melhorias dentro do processo da cadeia de suprimentos, na qual as mesmas
são importantes para o sucesso das organizações. O referencial teórico trás uma melhor definição do
que é a logística e o seu desempenho dentro cadeia de suprimentos. Além disso foram apresentadas
também importantes ferramentas, como por exemplo, o Supply Chain Operations Reference (SCOR),
modelo de melhorias da cadeia de suprimentos das empresas. Fazendo a ligação do Gerenciamento de
Processos de Negócios com as tarefas logísticas da cadeia de suprimentos. Esta pesquisa teve como
resultado mostrar a importância que os mesmo exercem nas organizações e a eficácia dos processos.
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Proposal for logistical tasks in the Supply Chain Management: a study
about contributions of BPM
Abstract
This article aimed to present an interconnected study of logistical tasks within the Management of
Supply Chain and the contribution of the Business Process Management. Some improvements in the
supply chain process were studied, which are important to the success of organizations. The theoretical
framework brings a better definition of what is the logistics and its performance within the supply
chain. Important tools were also presented, such as the Supply Chain Operations Reference (SCOR),
improvements model in the supply chain of companies. Making a connection between the Business
Process Management and the logistical tasks in the supply chain, this research has resulted in showing
the importance that these aspects exercise in organizations and the efficiency of processes.
Key-words: SCM, Logistcs, BPM.

1 Introdução
A Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM - Supply Chain Management) é uma ferramenta
importante dentro das organizações, como objetivo de melhorar as atividades e relações entre
fornecedores e clientes reduzindo custos e otimizando o processo. O objetivo da gestão
logística é criar valor para o cliente pela utilização dos recursos de uma empresa , a fim de
maximizar a sua competitividade através da sua cadeia logística (LAI,et al, 2010). Para que
essa gestão seja eficaz, é necessário que os processos estejam bem definidos e apresentados
me maneira clara e objetiva, tendo em vista que dentro da Cadeia de Suprimentos existe uma
grande quantidade de tarefas a serem realizadas para concluir todo o processo. Para a Gestão
da Cadeia de Suprimentos ser bem sucedida é necessário uma mudança no gerenciamento das
atividades, deixando de ser análisadas individualmente para serem vistas de forma integrada
(LAMBERT; COOPER, 2000)
O Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM - Business Process Management) é uma
importante ferramenta de gestão para as empresas, com a utilização dos seus conceitos,
contribui para a organização obter vantagem competitiva e melhorar os processos internos,
reduzindo falhas e custos desnecessários. Um processo de negócio é um conjunto completo ,
de atividades dinamicamente coordenadas ou tarefas relacionadas logicamente que devem ser
realizadas para entregar valor aos clientes ou obter à satisfação de outros objetivos
estratégicos (TRKMAN, 2010).
Diante disto, tem-se a necessidade de encontrar propostas de melhoria destes processos.
Portanto, este paper se justifica pela importância em se apresentar um estudo da melhoria dos
processos da cadeia de suprimentos.
Como objetivo geral, buscou-se apresentar uma proposta de melhoria na gestão da cadeia de
suprimentos que possa tornar os processos mais eficazes e objetivos. E os objetivos
específicos consistem em identificar as tarefas logísticas para a melhoria da gestão da cadeia
de suprimentos e identificar de que maneira o BPM pode contribuir para esta melhoria.
2 Referencial Teórico
2.1 SCM - Supply Chain Management
Como base para este estudo buscou-se compreender a importância de uma boa gestão da
cadeia de suprimentos e as contribuições do BPM a partir de uma análise de publicações
relacionadas.
A gestão da cadeia de suprimentos é vista como uma ciência prática que visa a melhoria das
atividades entre fornecedor e cliente (HELMUTHA, 2015), ou seja, uma rede interligada que
busca entregar produtos ou serviços da melhor maneira ao consumidor. Conforme Person
(2010) Otimizar o desempenho de cada participante em uma rede de abastecimento é
importante. Sabe-se que existem diferentes práticas que quando implementadas contribuem
para determinar o quanto a empresa é capaz de adequar a demanda, a necessidade do cliente e
a cadeia de abastecimento, a fim de equilibrar eficazmente a procura e a oferta
(REXHAUSEN et al., 2012). A não adequação da demanda e necessidade do cliente gera
custos indesejados a organização, sendo este uma dos principais fatores que justificam a
necessidade de uma boa gestão. Fabricantes bem-sucedidos integram suas cadeias de
suprimentos para diferentes projetos de desenvolvimento de produto a fim de atingir uma
redução de custos ou melhoria da capacidade de resposta ao cliente (LAU, et al. 2010).
Para identificar os procedimentos necessários para a melhoria da Gestão da cadeia de
suprimentos não existe um padrão, esta tarefa varia de acordo com o seguimento e o objetivo

organizacional. Para ser capaz de gerir uma rede de abastecimento, há uma necessidade de
conhecimento sobre a rede e os aspectos do negócio de operações de rede (PERSSON, 2010).
Países com cadeia de abastecimento eficiente tem um comércio competitivo e a vantagem de
produção é superior a essas nações sem essa capacidade (YUAN, et al. 2009). Atualmente, os
conceitos de gerenciamento da cadeia de suprimentos dão maior destaque para os ganhos de
eficiência e redução dos custos nas operações de cadeia de fornecimento e menor valor as
importantes condicionantes entre as características de um produto e da cadeia de suprimentos
em que este está inserido (WAGNER et al., 2012).
Quando se fala em cadeia de suprimentos tem-se em mente os processos para entrega de um
produto ao seu cliente, este produto pode ser intangível e neste caso para serviços tem-se que
este pode ser considerado uma transferência de capacidade de um fornecedor ao cliente
(GIANNAKIS, 2011).
Para melhor desempenho desta cadeia de suprimentos sabe-se que dentro dos conceitos do
SCM é importante salientar que um dos focos é a gestão de relações. Adotando estratégias do
SCM as organizações buscam a construção de parcerias de longo prazo por meio da interação
entre seus principais fornecedores e o seu departamento de compras, resultando na obtenção
de dados a respeito da confiabilidade e o desempenho dos fornecedores, o que auxilia na
redução de diferentes interpretações de informações e na criação de bases consistentes para a
relação de confiança entre cliente e fornecedor (ZU; KAYNAK, 2012).
Uma importante ferramenta do SCM é o SCOR (Supply Chain Operations Reference) que
consiste em um modelo de referencia das operações na cadeia de suprimentos.O modelo
SCOR também é uma metodologia para melhorias de cadeia de suprimentos da empresa
(PERSSON, 2010).
Visando detalhar as tarefas de negócios com foco no melhor atendimento aos clientes, o
modelo SCOR é definido em cinco processos integrados de gerenciamento primário: 1 Planejamento (Plan), 2 – Abastecimento (Source), 3 – Produção (Make), 4 – Entrega
(Deliver), 5 – Retorno (Return) (GRUBIC; VEZA; BILIC, 2011).
O modelo abaixo pode ser usado para descrever cadeias de abastecimento que são muito
simples ou muito complexas utilizando um conjunto comum de definições. Nas indústrias
podem ser ligados para descrever qualquer cadeia de fornecimento.

Figura 1 - Modelo SCOR . Fonte: Adaptado de Karakostas (2010)

A base do modelo SCOR está inserida na função da gestão da cadeia de suprimentos partindo
das premissas dos processos operacionais até os relacionamentos com o mercado e os clientes.
O modelo SCOR pode ser adotado tanto para as operações de manufatura quanto para as
operações de serviço (ZHOU, 2011). Em nível estratégico o SCOR permite a modelagem
gráfica para o fluxo de produtos primários, utilizando o SCOR thread diagram (diagrama de
linhas). No modelo é permitido ao operador o maior detalhamento do diagrama, com a
possibilidade de inclusão de tarefas referentes ao fluxo de informações dos produtos
(LEUKEL; SUGUMARAN, 2013).
Diante do mercado atual, algumas organizações utilizam o argumento de que são sustentáveis
para apresentar um diferencial face a concorrência, portanto ao se buscar proposta de
melhorias na gestão deve-se levar em conta o GSCM. Por parte do SCM, deve existir um
compromisso com a origem e a sustentabilidade da cadeia de suprimentos (GOVINDAN et
al., 2014). Dessa maneira, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Verde (GSCM - Green
Supply Chain Management) vem ganhando evidência, nos últimos anos, surgindo na literatura
como forma de gestão sustentável da cadeia de suprimentos e já tendo seus conceitos aceitos e
empregados na indústria (JABBOUR, 2014).
2.2 Logística e suas tarefas
O termo logística em diversos momentos se confunde com o termo Cadeia de Suprimentos.
Porém a logística é uma parte de toda a cadeia. Segundo o Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) logística é a parte da gestão da cadeia de suprimentos
que planeja, implementa e controla de maneira eficiente e eficaz as informações relacionadas
ao fluxo e armazenagem de mercadorias e serviços desde o ponto de origem até a entrega
final, a fim de atender às exigências dos clientes.
Para realizar todas essas tarefas a logística se divide em algumas atividades que são
comumente divididas em atividades primárias e atividades de apoio. As atividades primárias
são: transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Responsáveis pela maior
parcela do custo total e importante para a coordenação e cumprimento da tarefa logística. As
atividades de apoio são as que dão suporte as atividades primárias, para que possam ser
desenvolvidas da melhor maneira possível. Sendo elas: armazenagem, manuseio de materiais,
programação do produto, embalagem de proteção e manutenção de informações (FRANCO,
2012). Todas essas atividades, quando executadas de maneira coordenada e interligada
garantem a melhor gestão dos recursos e a melhor execução do processo. A figura abaixo
mostra a relação entre as atividades primárias e de apoio.

Figura 2 - Relação entre as atividades logísticas . Fonte: Ballou (1993)

2.3

BPM - Business Process Management

BPM é uma abordagem abrangente para realizar processos de negócios eficientes e eficazes
em uma organização. Sua visão de processo contrasta a visão funcional (SCHMIEDEL et al.,
2014). O Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) permite que as empresas obtenham
vantagens competitivas a partir da eficiência dos processos quando bem executados. Tratando
de uma visão de processo, o BPM é considerado um modelo de gestão com as melhores

práticas e ideias para ajudar as empresas a sustentarem as vantagens competitivas do mercado.
Esta visão permite o estudo do design, da gestão e otimização da estrutura dinâmica de uma
empresa (TRKMAN, 2010).
Desde os anos 1970, os modelos de maturidade de processo (BPM) têm sido reconhecidos
como importantes ferramentas de melhoria para as empresas. Estes modelos descrevem como
as organizações operam e o impacto que tem sobre as organizações são de grande importância
(LOOY, 2013).
Para um melhor desempenho das organizações, estas buscam definir um padrão das atividades
desenvolvidas. Um processo de negócio pode ser definido como um conjunto de atividades
que são realizadas para atingir um determinado objetivo (RUIZ RUBE, 2015). O BPM
engloba uma serie de atividades, sendo elas: a modelagem de processos, a análise, o design de
processos, a transformação de processos, o gerenciamento de processos, e a tecnologia BPM.
Os impactos das iniciativas de BPM no desempenho organizacional são difíceis de mensurar
(SKRINJAR, 2013).
A partir da definição do processo e do seu mapeamento, é importante acompanhar e avaliar o
desempenho e os resultados obtidos. Uma boa medição e avaliação da eficiência dos
Processos de Negócios são muito importantes, pois proporciona um feedback em tempo
efetivo sobre o estado dos processos, medidas de tempo e custos dos processos de modo que
eles podem ser otimizados. Devidamente executado, o BPM trás um bom desempenho para
empresa através do aumento da receita, redução de custos, melhoria no tempo de ciclo e
aumento da satisfação dos clientes (VUKSICA, 2013).
O objetivo do BPM é aumentar a eficiência e eficácia dos processos organizacionais através
de melhoria e inovação. Apesar de um entendimento comum de que cultura é um elemento
importante (SCHMIEDEL et al., 2014). O BPM pode resultar em uma profunda mudança na
estrutura de uma organização. Mas, algumas organizações possuem uma cultura já
solidificada, o que torna difícil muitas vezes a implantação de novas práticas de gestão.
3 Metodologia
O principal objetivo desta pesquisa é identificar as práticas que melhoram a gestão da cadeia
de suprimentos, adequando os princípios do BPM a estas práticas.
Para tal finalidade será analisado publicações voltadas a cadeia de suprimentos, logística e
BPM para então relacionar estes três fatores, visto que a quantidade de publicações com esta
finalidade é pequena.

Figura 3: Integração dos conceitos. Fonte: Própria

Dessa forma, foi efetuado um levantamento preliminar para proporcionar entendimento sobre
o assunto pesquisado. Buscou-se filtrar os artigos de maneira a obter informações relevantes
sobre as três vertentes a fim de poder apresentar a melhor proposta de melhoria.
Dentro do tema Logística foram relacionados as atividades primárias e as atividades de apoio
para dentre estas, filtrar as mais relevantes em termos de custos e processos, e então
apresentar as contribuições do BPM com base nos artigos pesquisados.
4 Análise: SCM X BPM
Para a integração ótima dos processos de negócios com as diferentes de cadeias suprimentos
deve existir um esforço conjunto no desenvolvimento de produtos e colaborativo entre
compradores e fornecedores, além de sistemas e informações, comuns e compartilhadas,
respectivamente (KATUNZI, 2011).
Um dos principais benefícios da introdução do BPM no gerenciamento dos processos da
cadeia de suprimentos é a definição exata das etapas dos processos, assim como as interações
entre os diversos elos da cadeia de suprimentos, permitindo assim, o monitoramento do
desempenho na execução desses processos e indicando possíveis melhorias após a avaliação
dos resultados do monitoramento (FIGUEIREDO, 2012).
Sendo assim, o BPM em conjunto com o SCM elimina as ineficiências dos processos das
cadeias de suprimentos, reduz o taktime, acelera as iniciativas de melhorias do processo,
fortalece o relacionamento cliente e organização, reduz as latências nos processos de
produção.

Figura 4: Processo de Negócio. Fonte: Santos et al. (2010)

5 Resultados
A SCM envolve um conjunto de atividades que são desenvolvidas de maneira interligada, e a
logística faz parte desse conjunto de atividades. O objetivo da logística não é apenas reduzir
custos e tempo, mas também oferecer uma melhor utilização dos recursos disponíveis e a
máxima eficiência. Dentro das tarefas existentes, verificou-se que o transporte é considerado
por muitas empresas a atividade mais importante das tarefas logísticas, agregando o valor de
lugar ao produto. Seguido da manutenção de estoque, que se bem organizados e estruturados
torna mais fácil à tomada de decisão e o manuseio dentro da empresa.

As ferramentas de BPM ajudam no mapeamento e otimização dos processos de logística
possibilitando a melhora dos resultados. Com o BPM é possível analisar o processo atual,
buscando otimizar e simular a cada etapa, até obter um processo eficiente.
O BPM contribui para uma melhor gestão dos processos e recursos disponíveis através do
mapeamento adequado e integrado, analisando as características de cada processo dentro da
cadeia de suprimentos, neste caso, especificamente, as atividades logísticas, pois estas detém
uma parcela de toda a cadeia. Sendo possível mapear todo o processo, desde o transporte,
armazenagem até o processamento de pedidos, podendo assim chegar a um modelo que
melhor se adeque as necessidades, reduzindo tempo, evitando desperdícios, garantindo a
eficácia do processo.
De maneira pontual, aplicado as tarefas identificadas, o BPM promove uma boa definição da
rota, tornando mais enxuta, reduzindo o tempo gasto e, consequentemente, os custos. No que
se refere à manutenção de estoques, o BPM pode contribuir na organização e no controle,
facilitando o manuseio, por ser uma atividade que não agrega valor ao produto final e gerindo
a capacidade do armazém, evitando custos elevados devido a grande quantidade estocada.
Desta forma tem-se que as tarefas logísticas quando mapeadas e executadas de maneira
correta, contribuem para uma melhor gestão da cadeia de suprimentos, onde o BPM tende a
alinhar os processos com os objetivos estratégicos da organização fazendo com que as tarefas
logísticas estejam bem definidas dentro do processo.
6 Conclusão
Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais são as tarefas logísticas e quais as
contribuições que o BPM pode oferecer a Gestão da Cadeia de Suprimentos através das
tarefas logísticas.
Foi identificado que as duas tarefas que se destacam dentre as diversas executadas, com bases
na literatura, são as tarefas de transporte e a manutenção de estoque, esta primeira
representando boa parte dos custos envolvidos no processo e a segunda quando bem
executada traz agilidade ao processo e auxilia na tomada de decisão.
Diante das informações obtidas, tem-se que o BPM é uma ferramenta de apoio a gestão,
através do mapeamento, análise e simulação dos processos é possível chegar a um modelo que
mais se adapte ao propósito da organização, tornando os processos mais eficientes e eficazes e
promovendo uma boa utilização dos recursos disponíveis. Em relação as tarefas logísticas,
pode-se obter uma redução dos custos e tempo, e ainda auxiliar na tomada de decisões.
De modo geral o BPM, quando aplicado de maneira correta, oferece benefícios consideráveis
as organizações, interligando os processos e apresentando-os de forma clara e objetiva,
benefícios que contribuem para a melhor gestão da cadeia de suprimentos e
consequentemente a melhoria nas relações entre fornecedor e cliente através da otimização e
melhor execução das atividades.
Sugere-se para pesquisas futuras, um aprofundamento do assunto em questão, bem como um
estudo prático das contribuições que o BPM pode oferecer as atividades logísticas e aos
processos de gestão da cadeia de suprimentos.
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