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RESUMO 

 No intuito de aproveitar os benefícios advindos da gestão da cadeia de suprimentos, as 

empresas buscam promover a integração entre seus processos de negócio. Essa integração é 

normalmente operacionalizada através de sistemas de informações que, quando conectados, 

proporcionam o correto fluxo das informações pela cadeia. Porém, uma das dificuldades para 

que essa conexão ocorra de forma simples são os custos envolvidos no processo. Através de 

uma pesquisa bibliográfica sobre um novo paradigma computacional chamado computação 

em nuvens, o presente artigo apresenta uma proposta para superar essa e outra barreiras e 

facilitar o fluxo de informações entre as companhias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Computação em nuvens, Gestão da cadeia de suprimentos, Marketing 

e Sustentabilidade. 

 

1 Introdução  

 Uma das definições sobre a gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management - SCM) menciona que esse é o processo que deve realizar o gerenciamento do 

fluxo de material e informações e entre áreas como vendas, produção e distribuição. Nesse 

sentido, o principal aspecto a ser observado para o sucesso da SCM é a coordenação em alta 

escala entre seus parceiros (UMEDA & JONES, 1998). Devido à revolução tecnológica 

ocorrida nas ultimas décadas, as empresas cada vez mais passaram a fazer uso de recursos 

computacionais em suas operações, especialmente no que concerne a essa integração com 

seus parceiros de negócios em todos os níveis da cadeia de suprimentos (supply chain - SC). 

Desse modo, para a correta operacionalização da SCM as empresas que fazem parte da cadeia 

devem contar com sistemas de informações potentes e bem estruturados, que geralmente 

envolvem um grande investimento para aquisição. Porém, esses sistemas muita vezes não são 

compatíveis em relação a troca nativa de dados e consequente integração com parceiros, o que 

demanda ajustes e novos desenvolvimentos, novamente com custo elevado.  

Outros problemas que as empresas enfrentam na busca por um eficiente fluxo de 

informações são a falta de padronização dos sistemas, a necessidade de utilização de mais de 

um tipo de software ou ainda a forte dependência de portais B2B (Business to Business). 

Assim, embora seja nítida a relevância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) nas empresas quando são realizadas comparações  de produtividade, ainda é muito 

grande a dificuldade para as organizações obterem evidências concretas sobre o retorno 

desses investimentos, em um efeito denominado paradoxo da produtividade 

(BRYNJOLFSSON, 1993). Especialmente em operações integradas o paradoxo de 

produtividade é um dabate constante na agenda dos gestores, que procuram formas de reduzir 

os custos envolvidos e compreender seu retorno. Diversas alternativas vêm sendo 

implementadas no esforço de tentar diminuir os investimentos na aquisição e manutenção de 

equipamentos de TIC, como o outsourcing das atividades do setor de informática, o aluguel 

de hardware e até mesmo o uso de aplicativos open source (sem custos de licença). Porém, 



nenhuma dessas opções conseguiu contribuir até o momento para respostas eficientes quanto 

ao retorno de capital em recursos de TIC.  

 Nesse contexto, uma emergente tecnologia conhecida como computação nas nuvens 

(cloud computing) pode vir a ser a resposta a esses anseios. Esse novo paradigma tecnológico 

consiste em compartilhar recursos computacionais entre empresas, sejam eles recursos de 

hardware ou software, proporcionando uma forma de conexão mais simples a todos os elos da 

cadeia. Assim, através de uma pesquisa bibliográfica que teve o intuito de permitir aos 

pesquisadores a compreensão de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que poderiam 

pesquisar diretamente, o presente artigo tem como objetivo discutir as possibilidades de 

adoção desse nova paradigma nas organizações. Além disso, pretende-se debater os possíveis 

benefícios e barreiras dessa nova tecnologia quando utilizada em uma cadeia de suprimentos 

para a implementação de um fluxo de informações em tempo real. Por fim, o texto propõe 

uma forma de implementação da computação em nuvens entre parceiros da cadeia, que pode 

vir a maximizar as vantagens advindas da integração de processos e da gestão colaborativa 

alcançada através da troca de dados. 

 

2. Fluxo De Informações Em Cadeia De Suprimentos 

De acordo com Pires (2009), atualmente já não é mais suficiente para muitas empresas 

somente a integração de operações, estruturas e infra-estruturas internas com a estratégia 

competitiva. As organizações que têm melhor integrado seus processos internos chave com 

fornecedores e clientes, construindo cadeias de suprimentos com propósitos e procedimentos 

bem definidos, tendem a obter um melhor desempenho competitivo. No mesmo sentido, 

Simatupang & Sridharan (2002) afirmam que uma cadeia de suprimentos colaborativa é 

aquela em que duas ou mais empresas trabalham conjuntamente para planejar e executar 

operações de suprimentos. Nesse processo os objetivos são atingidos com maior efetividade 

do que se elas atuassem isoladamente em suas operações. Portanto, fica claro que uma efetiva 

gestão da cadeia de suprimentos passa necessariamente pela integração dos processos de 

negócio dos parceiros (elos da cadeia) bem como por uma eficiente distribuição da 

informação, tanto no sentido montante como no sentido jusante da SC. Assim, as informações 

recebidas sobre os consumidores vêm até a empresa na forma de esforços de vendas, 

previsões e pedidos, que podem ser sumarizadas em planos de compras e de produção.  

Depois de recebidas, analisadas e processadas, essas informações devem ser disponibilizadas 

aos diversos fornecedores da empresa e demais organizações no sentido montante a fim de 

atender os clientes de forma eficiente. Também, o fluxo de materiais e de informações deve 

ser coordenado, uma vez que sempre estarão inter-relacionados (BOWERSOX & CLOSS, 

2004). 

Os processos de negócio da SC normalmente são integrados através da utilização dos 

recursos de TIC, que fornecem a infra-estrutura necessária para o compartilhamento de 

informações com a velocidade e confiabilidade que a cadeia de suprimentos demanda. Para 

tanto, o fluxo de informações deve ser previamente analisado e bem estruturado, dependendo 

das ações dos elos da cadeia para que o processo se desenvolva a contento. A partilha dos 

dados é uma estratégia para realização da coesão de todas as funções entre os membros da 

cadeia, de modo a proporcionar visibilidade adequada a todos para que possam tomar boas 

decisões, podendo assim melhorar a rentabilidade da cadeia total. As vantagens resultantes 

dessa prática dependem de um sistema de informação e comunicação, suportado por uma boa 

estrutura  de hardware, que possa ajudar os membros da cadeia em adquirir, armazenar e 

processar informações privadas e torná-las disponíveis para um conjunto mais amplo de 

usuários de uma forma única e em um tempo oportuno (SIMATUPANG & SRIDHARAN, 

2001).  



Segundo estimativas do Gartner Group (2011), o mercado mundial de softwares para 

gestão da cadeia de suprimentos superou US$ 6,80 bilhões em 2010, retomando o crescimento 

que havia sido retardado pela crise mundial em 2008. Esse número representa um crescimento 

de 10% em relação a 2009, demonstrando que cada vez mais as empresas retornam seus 

investimentos para sistemas de informações voltados à gestão da cadeia. Nesse ponto faz-se 

importante mencionar que os softwares para SCM possivelmente são os sistemas de 

informação mais modulares e complexos existentes, podendo incluir sistemas para o 

planejamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain Planning - SCP) e aplicações de 

execução como a gestão do sistema de transporte (Transportation Management System - 

TMS), gestão de armazéns (Warehouse Management System - WMS) e gestão do processo 

produtivo (Manufacturing Execution Systems - MES). Essa eficiência traduz-se, 

invariavelmente, em custos elevados para aquisição e manutenção desses softwares e também 

de hardware. 

Embora alguns produtos existentes no mercado sejam capazes de realizar com 

eficiência a gestão dos processos de negócio internos e externos à SCM e o compartilhamento 

dos respectivos dados (como o SAP Advanced Planner and Optimizer - APO), muitas 

empresas decidem trabalhar com produtos mais simples. Isso ocorre porque cada cadeia de 

suprimentos tem um conjunto único de desafios e diferentes formas de gerenciamento, e 

assim se torna preferível a opção por um sistema que atenda as necessidades da corporação, 

mesmo sabendo que a integração entre os demais sistemas existentes na cadeia será uma 

consequência inevitável. Também, a questão dos custos envolvidos com a implementação de 

um software complexo é outro fator impeditivo para algumas empresas, conforme veremos 

adiante. Por fim, outra opção para a integração de dados na cadeia é a utilização de 

ferramentas web, os chamados portais B2B (Business to Business), que tem como vantagem 

principal a desobrigação da aquisição de sistemas proprietários.   

 

3. Barreiras Relacionadas Ao Fluxo De Informações 

Para alguns estudiosos da área da gestão da cadeia de suprimentos, ainda hoje a 

integração total de uma cadeia é apenas uma grande promessa para a maioria das empresas, 

como já notava Barrat (2003). O autor justifica seu argumento ao apontar que esse fenômeno 

tende a ocorrer porque o comportamento desenvolvido na maioria das cadeias não privilegia 

ações colaborativas, tornando o foco de cada empresa limitado e individualizado. A 

implantação da colaboração entre organizações de qualquer tipo é naturalmente complicada. 

Isso porque ela envolve o compartilhamento de culturas, de posicionamentos empresariais e 

de objetivos estratégicos que nem sempre são os mesmo entre as empresas envolvidas. Nesse 

sentido, a cooperação na cadeia de suprimentos é ainda mais difícil, porque sua complexidade 

se estende para além dos muros das empresas com objetivos mais complexos.  

Porém, uma vez superada essa barreira e a cooperação é estabelecida mediante a 

formalização de parcerias e objetivos únicos, outro problema que se apresenta é que os 

recursos da TIC disponíveis atualmente não contribuem para a efetiva troca de informações de 

forma rápida e barata. Enquanto os conceitos da SCM avançam rapidamente para um novo 

modelo de negócios de redes multi empresariais, as tecnologias disponíveis fornecidas pelos 

tradicionais provedores de softwares de SCM, como SAP, Oracle e i2, têm falhado na 

proposta de suportar um modelo de comunidade colaborativa com diversos atores envolvidos. 

O que acontece é que os participantes de uma cadeia trabalham com diferentes softwares de 

gestão de cadeia de suprimentos, sistemas ERP (Enterprise Resource Planning – 

Planejamento dos Recursos da Empresa) e sistemas de CRM (Customer Relationship 

Management – Gestão do Relacionamento com Clientes). Desse modo, principalmente por 

causa dessa heterogeneidade, os mecanismos de colaboração utilizados atualmente são 

principalmente planilhas Excel, telefone, fax e e-mail (AMITIVE, 2009).  



É certo que os parceiros da SC prefeririam uma forma homogênea de trabalhar em 

conjunto com as empresas além das fronteiras de suas corporações. Para uma perfeita 

integração, todos os dados dos processos de negócios deveriam fluir em um formato 

distribuído entre fornecedores, fabricantes, provedores logísticos e consumidores finais. 

Também, uma vez que a competição atualmente se dá mais entre cadeias de suprimentos do 

que entre empresas, a cadeia que contar com um melhor fluxo de informações se encontrará 

em vantagem em relação aos concorrentes. Desse modo, as necessidades dos integrantes de 

uma cadeia em relação à troca de informações e a compatibilidade de sistemas de informação 

podem ser definidas como (AMITIVE, 2009): 

 Uma plataforma comum ou ainda uma aplicação comum a todos os participantes da 

cadeia, que suportem múltiplos processos de negócio e proporcione troca rápida de 

dados; 

 Uma integração de diferentes níveis para esta plataforma única a fim de atender a 

comunicação de cada sistema, possibilitando que cada participante da rede de 

suprimentos possa conversar e trabalhar em uma linguagem comum de negócio; 

 Escalabilidade, disponibilidade, segurança e mecanismos contra as falhas dos recursos 

computacionais para suportar a natureza de missões críticas das operações nas cadeias 

de suprimentos; 

 Processos flexíveis e simples e práticas ágeis para suportar as constantes mudanças de 

formato e de tamanho de uma cadeia de suprimentos. 

O que ocorre é que atualmente a maioria das empresas não conta com nenhuma dessa 

necessidades atendidas em suas operações. Ao invés de uma plataforma comum ou uma 

aplicação comum, geralmente cada empresa que faz parte da cadeia conta com um sistema de 

informação diferente, ajustado as suas necessidades. Essa fato leva à linguagens de negócio 

diferentes em cada processo, que devem ser traduzidas para a troca de informações. As 

questões de escalabilidade, disponibilidade, segurança e mecanismos contra as falhas ficam, 

portanto, restritas a cada empresa no âmbito de seus recursos de TIC. Também, outra barreira 

para o fluxo eficiente de informações é que, da forma heterogênea como os sistemas se 

apresentam hoje em cada corporação, não existe uma flexibilidade nem uma facilidade para 

suportar a adição de novos membros e de novos formatos  em uma cadeia de suprimentos 

Por fim, outro ponto que não pode ser negligenciado no fluxo de informações é 

relativo aos custos de implantação e manutenção de um sistema para gestão da cadeia. 

Especialmente devido à crise econômica que afetou  o mundo a partir de 2008, muitas 

empresas estão repensando a necessidade de investimentos na área de TIC priorizando 

somente os gastos com processos críticos. Na implantação de um sistema voltado à SCM ou 

que auxilie na gestão da cadeia, os gastos relativos à aquisição de infra-estrutura e pacotes de 

software normalmente ficam a cargo da empresa foco da SCM, que está interessada nas 

vantagens do modelo. Esses custos são extremamente elevados e trazem uma grande reflexão 

quanto a seu tempo de retorno. Esse é um fenômeno geralmente denominado  paradoxo da 

produtividade, ou seja, as organizações ainda encontram dificuldades para obterem evidências 

concretas sobre o retorno dos investimentos em TIC, uma vez que a melhora de produtividade 

trazida por esses recursos é de difícil mensuração (BRYNJOLFSSON, 1993). Já para as 

demais organizações participantes, a necessidade de integrar seu sistema de informação ao 

software da empresa foco também pode representar custos elevados que não podem ser 

negociados, uma vez que a transmissão de dados entre os sistemas computadorizados é 

condição sine qua non para a aceitação dessa organização na cadeia de suprimentos conduzida 

pela empresa foco. 

 

4. Paradigma Computação Em Nuvens 



 Uma vez que o paradigma da computação em nuvens é ainda um conceito novo na 

área de TIC, não existe consenso entre os pesquisadores sobre a melhor definição para o 

termo, especialmente no meio acadêmico. Devido à complexidade, a contemporaneidade do 

tema e a relevância para esse artigo, se torna necessário discutir brevemente o conceito. 

Buyya et al. (2008) afirmam que a computação em nuvens é um tipo de sistema paralelo e 

distribuído que consiste em uma coleção de computadores interconectados e virtualizados, e 

que são ainda provisionados de forma dinâmica e apresentados como um ou mais recurso 

computacional único. A computação em nuvens também pode ser compreendida como um 

paradigma de computação distribuída que é impulsionado pelas economias de escala, na qual 

um conjunto gerenciável de poder computacional, de armazenamento e plataformas 

consideradas abstratas, virtualizadas e dinamicamente escaláveis são entregues sob demanda 

para clientes externos através da Internet (FOSTER et al., 2008). Em uma síntese das 

definições apresentadas, portanto, pode-se definir o termo computação em nuvens como um 

serviço computacional oferecido através da Internet de acordo com a necessidade do cliente, 

por um provedor especializado. Nesse ponto está uma das maiores vantagens que o novo 

paradigma computacional propõe: embalar e oferecer recursos de um modo econômico, 

escalável e flexível que é acessível e atrativo para toda empresa que deseja reduzir seus custos 

e ter a possibilidade de transferi-los ao desenvolvimento de seu core business.  

A adoção do termo computação em nuvens é atribuída a uma metáfora para a Internet, 

uma abstração para a complexa infra-estrutura que ela esconde para poder funcionar (LAMB, 

2009). Na verdade, a contratação de trabalhos esporádicos através da Internet, remunerando 

somente pela atividade desejada, não é algo novo no ambiente empresarial. O que existe de 

diferente no conceito é que a intenção é compartilhar e oferecer como serviço recursos de 

hardware (como capacidade de armazenamento e de processamento) e de softwares 

avançados para a gestão empresarial (como sistemas ERP e outros voltados à SCM), 

desonerando assim as empresas em relação aos gastos de implantação e manutenção dessas 

estruturas computacionais. É importante entendermos que esse é um modo de utilização da 

nuvem de computação, mas não o único. Existem tipos diferentes de implantação do conceito, 

que diferem basicamente por quem é o responsável pelos recursos que serão compartilhados.  

Uma dessas implementações é denominada private clouds (nuvem privadas), que 

ocorre quando uma determinada empresa cria sua própria infra-estrutura para distribuir de 

forma mais inteligente os recursos, ou seja, centralizar sua base computacional. A organização 

permanece como proprietária dos recursos de informática, e pode dividí-los com quem 

entender ser necessário, desde suas unidades de negócio até seus parceiros da cadeia. Esse 

modelo foi concebido no intuito de tentar minimizar os custos elevados e a subutilização de 

equipamentos, que ocorre quando a corporação necessita realizar a aquisição de equipamentos 

e infra-estrutura para todas as unidades de negócio. A principal desvantagem na utilização 

desse tipo de nuvem é o alto investimento financeiro necessário para criar o ambiente que será 

utilizado, bem como os serviços que serão fornecidos.  

Outro tipo de nuvem existente é a public cloud (nuvem pública), que se caracteriza por 

estar disponível para uso através de um provedor de serviços instalado na Internet. O termo 

público mencionado aqui não significa de graça, embora possam ser encontrados alguns 

serviços sem custo ou extremamente baratos. Esse modelo de implementação da computação 

em nuvens representa a maior vantagem proposta pelo paradigma, uma vez que as empresas 

não terão a preocupação com a construção da infra-estrutura nem com sua manutenção. A 

organização irá precisar somente de um navegador de Internet e de uma assinatura do serviço 

de banda larga, requisitos comuns no ambiente empresarial. Por outro lado, a empresa que 

utiliza o serviço tem uma forte dependência de seu provedor de serviços, já que seus dados 

estão todos em posse da fornecedora. Um dos grandes riscos é esta empresa resolver alterar 

seu sistema de cobranças arbitrariamente ou não disponibilizar todas as informações de volta 



quando do cancelamento do contrato. Essa forte dependência é um dos aspectos que mais 

assustam as companhias quando pensam em partir para este modelo de negócio e é o que mais 

atrasa a disseminação dos serviços prestados. Por fim o terceiro tipo de implementação para 

uma nuvem é a hybrid cloud (nuvem híbrida), que é um tipo de nuvem que utiliza os serviços 

de nuvens públicas para lidar com as sobrecargas de sua nuvem interna, ou seja, quando a 

estrutura criada pela empresa não suportar a utilização por causa de picos de trabalho o 

serviço externo é contratado e disponibilizado aos usuários (IBM, 2011). 

 

5. Fluxo de Informações Através da  Computação em Nuvens 

Em um período anterior do presente estágio de evolução dos recursos da TIC, as 

aspirações dos softwares voltados à gestão da cadeia de suprimentos se limitavam a melhorar 

a sua capacidade de previsão da demanda dos clientes e fazer as informações fluírem mais 

facilmente entre os participantes. Mas, devido aos benefícios advindos da rede mundial de 

computadores (Internet), especialmente no tocante a seus padrões de comunicação simples e 

universalmente aceitos, essa realidade vem se alterando dia após dia. Atualmente as empresas 

tem a opção de conectar sua cadeia com a dos seus fornecedores e clientes em uma única rede 

vasta que otimiza custos e oportunidades para todos os envolvidos. Essa foi a razão para a 

explosão de utilização dos portais B2B: a idéia de que todos os quais uma empresa faz 

negócios poderiam ser conectados para a efetiva cooperação e compartilhamento de 

informações (WAILGUM, 2011).  

Porém, os modelos de negócio calcados em portais B2B ainda trazem as dificuldades 

discutidas previamente neste artigo, o que os torna interessantes, mas com importantes 

limitações. Desse modo, o conceito de poder utilizar e gerenciar softwares e hardwares como 

serviço através da Internet, proposto pela computação em nuvens, se torna um atrativo que 

tem o potencial de diminuir os trade offs expostos e potencializar a colaboração entre os elos 

da cadeia. A aplicação desse novo paradigma computacional em uma cadeia de suprimentos 

vai muito além da finita conectividade ponto a ponto do EDI (electronic data interchange), e 

traz uma promessa de maior facilidade para execução e manutenção comparada a qualquer 

sistema existente de troca de dados ou portal corporativo. Normalmente esses portais B2B se 

concentram em apenas expor informações de forma segura, ao invés de realmente gerenciar 

uma inter-operação da empresa. Uma SCM funcionando através da computação em nuvem 

permitiria às empresas definir um estilo original de negócios e um conjunto dinâmico de 

parceiros, e pela primeira vez facilitaria o intercâmbio de dados e processos de negócio de 

uma forma não impositiva aos elos mais fracos da cadeia (AMITIVE, 2009).  

Sendo assim, existem diversos modos que uma SCM poderia ser implementada 

através de sistemas de informações rodando nas nuvens, desde modelos de integração parcial 

e fragmentados até modelos de integração total da cadeia. A Figura 1 apresenta uma proposta 

de utilização de computação em nuvens aplicado a SCM, a qual se apóia na fundamentação 

teórica e nas possíveis vantagens máximas do paradigma. Também, a proposição leva em 

conta o estágio atual dos sistemas de informações nos elos da cadeia, sejam eles fornecedores, 

empresas foco, distribuidores ou clientes, ou seja, leva em conta um ambiente heterogêneo 

onde cada organização conta com seus própios recursos e ambientes de TIC.  



 
Figura 1: Proposta de utilização de computação em nuvens para otimizar o fluxo de 

informações em uma cadeia de suprimentos 

 

A idéia do modelo proposto na Figura 1 é que se tenha um sistema de integração 

instalado “nas nuvens”, de modo que os diversos softwares dos elos da cadeia se conectem a 

ele e dividam suas informações de forma mais prática e rápida. Seguindo o conceito de 

computação em nuvens, esse sistema integrador poderia ser oferecido como serviço através de 

um provedor em uma nuvem pública, que se preocuparia com a gestão e manutenção do 

sistema de informação. Esse provedor não precisaria necessariamente ser um parceiro de 

negócios da SC em questão, mas somente uma empresa que ofereceria um serviço a um 

cliente mediante pagamento. Os integrantes dessa cadeia de suprimentos realizariam a troca 

de dados de forma mais segura e prática, através de um sistema que lhe ofereceria 

escalabilidade, elasticidade e segurança computacional. Do mesmo modo, o sistema poderia 

ser disponibilizado por uma única empresa, no formato de nuvem privada ou ainda uma 

mistura dos dois modos, no modelo de implementação denominado nuvem hibrída. 

Independente do modo de implementação, a ideia é que quando a demanda fosse 

gerada pelo consumidor, o sistema ERP do distribuidor (exemplo da Figura 1) enviaria um 

pacote de dados ao sistema integrador, tornando disponível a informação no mesmo segundo 

a todos os participantes da cadeia. O modelo propicia uma interface de comunicação comum a 

todos os elos, o que pode normalizar a linguagem de negócios e facilitar a operação conjunta. 

Isso ocorre porque o sistema instalado nas nuvens traduz os dados recebidos para os diversos 

formatos dos demais elos da cadeia, que não sentiriam diferenças na visualização das 

informações, venham elas de um sistema mais simples ou mais complexo. Seguindo essa 

linha de raciocínio, toda e qualquer cadeia de suprimentos poderia utilizar-se do sistema, 

mesmo que sejam competidoras no mercado em que atuam. Naturalmente, no caso da 

utilização de um provedor externo, a empresa que forneceria o serviço deverá dispor de meios 

de limitar o acesso as informações de cada SC, não possibilitando que cadeias concorrentes 

visualizem os mesmo dados.  



De início a vantagem percebida pela proposta é que um parceiro que tenha 

participação em várias cadeias diferentes pode ter acesso aos dados de cada uma delas através 

do mesmo sistema integrador, sem a necessidade de métodos de trabalho diferenciados para 

cada uma. Outra potencial vantagem é que, devido à dinamicidade de uma SC, ela pode ter 

integrantes entrando a qualquer momento na comunidade colaborativa. Com o sistema 

instalado nas nuvens, a cada entrada de um participante somente seria necessário 

disponibilizar o acesso a esse sistema para o parceiro enviar seus dados, e a partir daí ele já 

poderia desfrutar as vantagens da proposta. Se ele já for participante de uma cadeia utilizadora 

do modelo, basta liberar o acesso aos demais dados pertinentes a sua nova operação. Outro 

provável benefício da utlização da computação em nuvens para otimizar o fluxo de dados em 

uma SC é que quem pagaria pela utilização do sistema seria cada elo da cadeia, de acordo 

com um pacote de serviços previamente disponível. Isso desonera o elo principal (empresa 

foco) que, além de também pagar somente pelo que utiliza, divide os custos de operação com 

os demais participantes. Esses, por sua vez, se vêem desobrigados a instalar novos sistemas e 

a realizar altos investimentos em TIC para poder participar da cadeia. Também, não seria 

necessário novos desenvolvimentos para se concectar ao sistema integrador da nuvens, uma 

vez que esse já é capacitado para compreender todas as formas de compartilhamento de dados 

existentes nos softwares empresariais.  

Nesse ponto faz-se importante diferenciar o modelo proposto dos já mencionados 

portais B2B e outros sistemas integradores que utilizam a Internet. Nos portais B2B não é 

possível conduzir todos os processos de negócio necessários ao efetivo gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, até porque eles não são construídos e implementados como sistemas 

para SCM. Eles atendem uma parcela importante da integração de negócios, que é possibilitar 

a troca de algumas informações relevantes, mas não contam com todas as ferramentas e nem 

sempre tem a possibilidade de troca de interfaces entre os sistemas nativos (já instalados e 

funcionando) dos participantes da cadeia. Quanto aos demais sistemas integradores que 

utilizam a Internet para compartilhamento de dados, estes não contam com as vantagens da 

elasticidade, escalabilidade e pagamento por utilização. Assim, mesmo que otimizem o 

compartilhamento de dados, esses softwares acabam por onerar os utilizadores quando a 

demanda cresce, uma vez que podem chegar a ficar indisponíveis por conta do grande volume 

de dados. Também, as taxas inerentes a esses sistemas serão pagas mesmo quando não 

utlizados, ao contrário da proposta da computação em nuvens que é justamente cobrar 

somente pelo que foi utilizado.  

As demais vantagens potenciais da utilização da computação em nuvens para 

otimização do fluxo de informações na SC são a falta de necessidade de recursos 

computacionais sofisticados, economia no investimento de recursos de hardware e software, 

controle mais flexível dos gastos com o aplicativos, ter os recursos preparados quando 

aumentar a carga de trabalho e, por fim, economia com a equipe de TIC em manutenção e 

parametrização de aplicações. Por outro lado, as possíveis desvantagens inerentes ao conceito 

de computação em nuvens e transferidas à proposta são a possível indisponibilidade do 

serviço por causa de um provedor não estruturado, infraestrutura de Internet precária em 

alguns locais do país, falta de provedores locais de serviços de cloud computing e questões 

relativas a auditabilidade e segurança de dados quando o sistema é administrado por um 

proivedor externo. Desse modo, uma das formas de minimizar essas barreiras é através de 

uma nuvem privada. Também pode-se optar pelo modelo comunitário, onde os custos 

inerentes a construção de uma nuvem privada são pagos pelas empresas da cadeia. Porém, em 

ambos os casos os custos continuam sendo um fator restritivo para a implementação do 

modelo. 

 

6. Conclusão 



 

Os gestores que atuam no gerenciamento da cadeia de suprimentos de suas empresas 

vêem a TIC como a principal fonte de melhorias na produtividade e na capacidade 

competitiva. Esse é um recurso empregado constantemente nas organizações, já que 

possibilita um aumento de velocidade de transmissão e de capacidade de dados e, 

simultaneamente, reduz custos (BOWERSOX & CLOSS, 2004). Diversos recursos 

computacionais têm apoiado a gestão da cadeia de suprimentos desde seu surgimento, com 

diferentes formatos e propósitos. A evolução desse conceito de gestão foi sempre permeada 

pela utilização dos mais avançados recursos de software e hardware disponíveis. Importantes 

iniciativas e práticas da SCM como o VMI (Vendor Managed Inventory), o ECR (Efficient 

Consumer Response) e o ESI (Early Supplier Involvement), apresentam ainda hoje forte 

dependência do Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), cuja implementação através da 

Internet conferiu maior flexibilidade e simplicidade operacional à conexão entre empresas 

(VERNALHA & PIRES, 2005).  

Dessa vez não é diferente, quando um novo paradigma computacional denominado 

computação em nuvens traz a possibilidade de redução de custos e maior facilidade na 

integração entre os parceiros de uma SC. A opção de utilizar recursos computacionais na 

forma de serviços, pagando somente pelo que for utilizado traz a promessa de decréscimo de 

investimentos e a possibilidade de empresas de menor porte se tornarem membros de uma 

cadeia de suprimentos já estruturada. Neste artigo apresenta-se um modelo de utilização da 

computação em nuvens para otimizar o fluxo de informações entre parceiros da cadeia de 

suprimentos. Fica claro que em cadeias de suprimentos cada vez maiores, com maior 

quantidade de elos participantes, a partilha de informações se torna um processo crítico e 

necessário para a obtenção da vantagem competitiva advinda da SCM. Esse processo pode ser 

alcançado de forma mais barata, rápida e eficaz a partir do surgimento do conceito de 

computação em nuvens.  

Isso porque as formas atuais que proporcionam esse compartilhamento de dados se 

apóiam fortemente nos sistema de informações de gestão de cadeia de suprimentos, mas 

contam com desvantagens diversas, principalmente em relação aos custos aos participantes. 

Através do modelo proposto se espera que as vantagens da computação em nuvens sejam 

atingidas, reduzindo investimentos, aumentando a fluidez de informação e gerando modelos 

de negócios comuns a todos os elos. É certo que esse novo paradigma contém importantes 

deficiências e limitações que ainda precisam ser melhor discutidas e corrigidas, especialmente 

no tocante a verificações empíricas quanto sua efetiva implantação e utilização. Porém, as 

propostas de forma de utilização desse paradigma em cadeia de suprimentos são ainda 

incipientes, mesmo pelos maiores prestadores de serviço do ramo, derivando desse fato a 

importância do tema deste trabalho.  
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