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RESUMO 

Desde que o Supply Chain Management (SCM), ou gestão da cadeia de 

suprimentos, foi criada por consultorias de empresas nos Estados Unidos no início da 

década de 1980, a área de SCM vem passando por mudanças cada vez mais rápidas. 

Entre outras mudanças dessa década, estavam a reengenharia de processos, o 

downsizing com planos de redução de custos e os programas japoneses de produção. 

E agora, no século XXI, também conhecido como era da Revolução Digital, ou 

Revolução Industrial 4.0 (4IR), as mudanças estão ainda mais rápidas, trazendo 

novos desafios, oportunidades e, principalmente, a necessidade de competências 

adequadas para os profissionais de SCM. Os consumidores se tornaram mais 

conscientes e exigentes, buscando produtos sustentáveis e inovação, o que força as 

organizações a se estruturarem com maior foco no cliente. Esse processo, também 

chamado de customer centricity, tem motivado mudanças e levado as organizações a 

investir em energia renovável, tecnologias, como a nanotecnologia e inteligência 

artificial (IA), características da 4IR,  para atender os anseios do novo consumidor e 

acelerar o processo na cadeia, o que passa a trazer oportunidades para as empresas 

se destacarem pela agilidade numa cadeia global e pelo foco no cliente. 

As mudanças no ambiente de negócios e a emergência do mercado global nos 

últimos anos fizeram com que os profissionais de SCM precisassem aprimorar 

diferentes habilidades e competências para gerir com sucesso o SCM de 

abrangência global. Os autores destacam ainda que, na era da revolução digital, mais 

turbulenta, o fluxo de materiais e produtos para além do mercado doméstico e a nível 

de mercado global eleva a importância do SCM. E, de acordo com isso, as 

necessidades do profissional de SCM mudaram consideravelmente em termos de 

qualificações, conhecimento e habilidades, enquanto os gestores de SCM passaram 

a desempenhar um papel cada vez mais estratégico nas operações globais para gerar 

vantagem competitiva para a organização. 

Considerando a relevância do tema, esse trabalho exploratório busca estudar 

a literatura sobre os principais elementos e tendências da era da 4IR, focando nas 

competências mais relevantes nesse novo contexto, no qual a competência em 

SCM é fator crítico para a vantagem competitiva das organizações.  E, baseado na 

metodologia quantitativa, um questionário foi aplicado para gestores de diferentes 

departamentos de uma organização multinacional e líder de mercado para indicar 



 

 

 

 

 
 

como um exemplo pratico, as competências consideradas mais relevantes no Brasil, 

América Latina e Europa, e também entender as competências já fortes e as com 

oportunidades.  

Como resultado da pesquisa, foi possível observar um considerável índice de 

consenso entre os diferentes departamentos em relação as competências 

consideradas relevantes. Existe um entendimento relativamente próximo entre as 

competências relevantes da Europa e Brasil, no entanto, um consenso menor com os 

demais países da América Latina. Foi possível observar também a diferença 

considerável entre as regiões em relação as competências fortes e as 

competências com oportunidades.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Supply Chain; Competências; Revolução Industrial 4.0; 

Sustentabilidade; Vantagem Competitiva. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 

Since Supply Chain Management (SCM) was coined by advisory companies in 

the United States in the early 1980s, the SCM function is moving and changing even-

faster. Within other changes, in this decade, the highlights are process reengineering, 

downsizing with cost reduction plans, and Japanese production programs. Now, in the 

21st century, also known as the era of digital revolution, or 4.0 Industrial Revolution 

(4IR), changes are even faster, bringing new challenges, opportunities and mainly the 

need for proper competencies of SCM professionals. Consumers become more 

demanding, sensible, looking for sustainable products and innovation, and are 

pushing the organizations toward a structure with greater customer focus. This 

process, also called customer centricity, has encouraged changes and fostered 

organizations to invest in renewable (or green) energy, technologies such as 

nanotechnology and artificial intelligence (AI), which are 4IR capabilities, forced 

organizations to bring new solutions and speed up the SCM processes, those brings 

opportunities for organizations to stand out with agility of global operations and a 

customer focus. 

Those changes in the business environment and the emergent global market in 

recent years, forced transformations of SCM professionals, with the need of advance 

on competencies and abilities to execute successfully the even more global SCM. 

The authors summarize further that in this era of turbulent digital revolution, the 

material flow and product supply beyond the domestic market toward an even more 

global market are raising the reputation of SCM. And based on that, the SCM 

professional requirement has changed substantially in terms of qualifications, 

knowledge and skills, while SCM managers play an increasingly strategic role in global 

operations to generate competitive advantage for the organization. 

Due to the subject relevance, this exploratory work aims to study the literature 

on the main elements and trends of the 4IR, focusing on the most relevant 

competencies in this new context, where the competence in SCM is a critical factor 

for the competitive advantage of organizations. And, based on a quantitative 

methodology, a questionnaire was applied to managers from different departments of 

a market leader multinational organization to indicate as practical example, the 

competencies considered most relevant in Brazil, Latin America and Europe, and also 

to understand the strong ones and those with opportunities. 



 

 

 

 

 
 

As a result of the research, it was possible to observe a high index of agreement 

between the different departments regarding the competencies considered relevant. 

There is a closer consensus with the relevant competencies within Europe and Brazil 

and a lesser consensus with other Latin American countries. It was also possible to 

observe a greater difference within regions regarding competencies considered 

strong and the competences with opportunities. 

 

 

KEYWORDS: Supply Chain; Competencies; 4.0 Industrial Revolution; 

Sustainability; Competitive Advantage. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, o mundo 

tem experimentado um desenvolvimento contínuo de tecnologia, transformações de 

processos e mudanças de estilo de vida das pessoas, incluindo, sobretudo, 

transformações da forma de trabalho. As quatro fases da Revolução Industrial 

transformaram, além do setor industrial e do estilo de vida das pessoas, o padrão de 

consumo e, como consequência, a interação do homem com o meio ambiente. A 

primeira Revolução Industrial, nos anos 1760, foi marcada pelo início da mecanização 

com a máquina a vapor; a segunda, em torno de 1850, pela introdução da eletricidade 

e da produção em massa. A terceira, por volta dos anos 1960, foi a fase da eletrônica, 

computação, telecomunicações e internet, enquanto a quarta, iniciada por volta dos 

anos 2010, ampliou, com a Inteligência Artificial (IA), a automatização, a internet das 

coisas, a simulação virtual, a impressão 3D etc. a interação entre homem e máquina 

e a energia renovável. De acordo com Morrar; Arman e Mousa (2017), a escala, 

escopo e complexidade de como a revolução digital influencia nosso comportamento 

e modo de vida será diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. Como 

podemos observar, pelas datas citadas, as primeiras fases tinham uma duração de 

aproximadamente um século, enquanto a última se iniciou somente meio século após 

a terceira fase, destacando a velocidade cada vez maior em que ocorrem as 

mudanças. 

Para o SCM, à medida em que a tecnologia e os sistemas de comunicação 

avançam rapidamente, passa-se a ter também mais agilidade através da cadeia de 

atendimento, e os processos são ajustados para um melhor aproveitamento de 

recursos como menor nível de estoque, melhor aproveitamento de plantas  produtivas 

que podem ser próprias ou de produção em terceiros, produção local ou importado 

etc., sempre considerando eficiência, custos e flexibilidade de atendimento, tendo 

como base e ponto de referencia atender a demanda do consumidor de forma rápida, 

eficiente e com melhor custo. Essas mudanças geraram oportunidades, mas também 

desafios e a necessidade de competências correspondentes dos profissionais de 

SCM, que sofrem pressão para ter um processo sustentável, enxuto, ágil e de baixo 

custo, além da demanda de resposta rápida aos clientes. Desse modo, as 

competências dos profissionais são a estrutura-base para aplicar eficientemente os 

recursos da Revolução Industrial 4.0 (4IR) e, assim, assegurar vantagem 
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competitiva para a organização nesse ambiente de negócios extremamente 

dinâmico, característico da 4IR que demanda competências que aproveitem de forma 

inteligente as oportunidades tecnológicas oferecidas. Mais detalhes sobre vantagem 

competitiva serão abordados a seguir num capitulo especifico. 

Conforme Morrar; Arman e Mousa (2017), a 4IR requer o profissional no centro 

de tomada de decisão, com demanda de profissionais e competências para gestão e 

busca de soluções para projetos cada vez mais complexos.  

De acordo com Hohenstein; Feisel e Hartmann (2014), considerando a 

emergência do uso das tecnologias da 4IR e do mercado global, os profissionais de 

SCM precisam adaptar suas habilidades e competências para gerir com sucesso o 

SCM, frisando que os recursos humanos de talentos no SCM oferecem uma fonte 

única para a sustentabilidade, a melhoria de performance e a vantagem 

competitiva das organizações. Os autores concluíram também que a concorrência 

por profissionais qualificados tem aumentado gradativamente e passa a ser um 

desafio para as empresas na retenção e contratação de talentos com as competências 

necessárias. 

Nesse contexto, o presente trabalho aplicado (TA) visa a contribuir 

descrevendo as competências mais citadas na literatura como relevantes na 4IR e 

pesquisando, na prática, em uma multinacional de referência, do setor químico – que 

tem processos bem estabelecidos e a inovação digital como um dos principais pilares 

estratégicos –, as competências entendidas como mais relevantes na percepção dos 

lideres, e também as que estão, segundo eles, mais presentes. A empresa foi 

escolhida por ser líder no mercado de atuação e ter em sua estratégia a inovação e 

digitalização, tendo investido fortemente em tecnologia e adquirido varias startups 

para trazer novas soluções para os clientes no mercado em que atua e por ter 

entregue resultados de sustentabilidade e vantagem competitiva através de ganhos 

de produção aos seus clientes. 

A pesquisa identifica ainda as competências menos presentes, ou seja, as que 

contam com oportunidades de desenvolvimento.  

Dessa forma, o presente TA procura responder à questão: quais são as 

competências relevantes para um profissional de SCM no contexto da Revolução 

Industrial 4.0? 

A 4IR tem trazido oportunidades para SCM, mas também a necessidade de 

desenvolvimento de competências de profissionais para as rápidas transformações. 
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Conforme Cecere (2017), com a IA e as novas tecnologias, os processos estão 

evoluindo e oferecendo oportunidades de melhorias sem precedentes. No entanto, o 

ponto essencial e de destaque é a organização, através de competências de seus 

profissionais, digerir as novas maneiras de trabalho, desafiar o status quo e estar 

aberta a mudanças. Schoemaker e Tetlock (2017) também enfatizam esse aspecto 

ao afirmar que somente com a combinação entre IA e competências humanas é 

possível alcançar mudanças que gerem vantagem competitiva, sustentável e de 

performance superior.  

A Revolução Industrial 4.0 (4IR) chegou de forma muito rápida com a 

introdução da IA e tem alterado de forma exponencial diversos elementos na vida 

social, econômica e das organizações, o que, associado ao contínuo aumento da 

globalização, tem trazido uma mudança sem precedentes na área de SCM e, 

sobretudo, a necessidade de competências dos profissionais para a gestão de 

organizações cada vez mais complexas, dinâmicas, tecnológicas e globalizadas.  

Conforme Morrar; Arman e Mousa (2017), essa transformação da 4IR requer 

uma visão holística não somente de inovação, mas de estratégias sustentáveis, 

alavancando a economia, trazendo melhorias sociais e a proteção ambiental. O fator 

ambiental –  aqui considerada também no aspecto da economia circular, conceito 

econômico de sustentabilidade que visa ao reaproveitamento ou re-manufatura de 

produtos, ou ainda, uso de resíduos em novos produtos – está sempre presente e não 

pode deixar de ser considerado na 4IR, representando um fator relevante no processo 

de evolução de SCM que é a sustentabilidade. O avanço da IA traz desafios, 

oportunidades e melhoria contínua de processos e gestão do conhecimento, forçando, 

além disso, as organizações a redimensionarem as questões ambientais e sociais, 

aspecto para o qual os clientes e a sociedade têm cada vez maior sensibilidade. A 

sustentabilidade talvez seja um tema pouco discutido em SCM, mas há evidências de 

que as organizações atentas ao meio ambiente e com um SCM “transparente” têm 

experimentado vantagem competitiva.  

Ainda conforme resumem Morrar; Arman e Mousa (2017), é esperado da 4IR 

benefícios da tecnologia em relação às questões climáticas, desigualdades sociais 

etc. Um exemplo de como a IA tem ajudado é o rastreamento da origem de produtos 

de maneira sem precedentes, o que tem auxiliado na gestão de origem sustentável, 

além da busca de qualidade e segurança, possibilitando maior transparência de ponta 

a ponta da cadeia (end-to-end Supply Chain traceability). 
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A 4IR traz desafios e muitas oportunidades que, aliados a um negócio 

sustentável e recursos humanos com as competências necessárias, resulta em 

organizações sólidas e de significativa vantagem competitiva. Esses elementos, são 

o tema de contextualização deste TA, tendo como foco de condução principal as 

competências individuais dos recursos humanos que são a base para o sucesso de 

organizações competitivas e sustentáveis no ambiente da 4IR. Na sequência, na 

revisão de literatura, essa contextualização será melhor explicada individualmente e 

em cinco tópicos: introdução a competências, vantagem competitiva, 4IR, 

sustentabilidade e competências em SCM.  

 

1.1 Objetivo geral do trabalho 

Existe uma sinalização acadêmica da necessidade de maiores estudos sobre 

a demanda de recursos humanos e, principalmente, sobre a competências 

relevantes e requeridas dos profissionais de SCM na Revolução Industrial 4.0. Derwik 

e Hellström (2017), em sua pesquisa, concluem que existe pouca publicação e 

exploração sobre competências de SCM e que há oportunidade de maiores pesquisas 

do tema, concluindo ainda que competências na área de SCM vêm ganhando 

interesse acadêmico: enquanto, incialmente, de 2000 a 2005, havia apenas 1 a 5 

publicações por ano, de 2006 a 2014, houve de 5 a 12 publicações por ano.  

Dessa forma, esse TA visa a contribuir, primeiro, com a revisão da literatura 

dos principais elementos da 4IR relacionados ao SCM, ressaltando a criticidade e a 

as competências relevantes nessa fase, e, em segundo lugar, com a investigação 

prática, em uma indústria líder e de abrangência global, que possui um foco 

estratégico em inovação digital, levantar quais são as competências percebidas como 

mais relevantes, além de indicar a competências fortes ou já presentes e as 

competências fracas ou com oportunidades. O tema de competências tem uma vasta 

abrangência, dessa forma, o presente trabalho terá uma limitação, focando no 

segmento de competência individual e nos elementos relacional e comportamental.  

 

1.2 Objetivo especifico 

Os objetivos específicos são melhor detalhados a seguir: 

o Identificar na literatura as competências mais citadas em relação a SCM 

na 4IR; 
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o Identificar as competências percebidas como as mais relevantes na 

prática; 

o Avaliar as competências consideradas presentes ou fortes nos 

profissionais, atualmente em uma empresa; 

o Identificar na pratica quais competências estão pouco presentes ou 

fracas e com oportunidades de desenvolvimento; 

o Comparar as percepções praticas de competências entre os líderes do 

Brasil, América Latina e Europa. 

 

Assim, o presente trabalho colabora trazendo para discussão um tema atual e 

de tendência futura, quando existirá uma transferência de tarefas para máquinas e o 

desenvolvimento de certas competências será necessário, indicando ser um tópico de 

considerável relevância para a área de SCM. Este TA busca, também, contextualizar 

as competências no ambiente 4IR com elementos considerados pela literatura como 

fundamentais, como a vantagem competitiva e a sustentabilidade. 

Hohenstein; Feisel e Hartmann (2014) pontuam que há algum tempo vem 

sendo sinalizada a preocupação com a demanda de talentos em SCM e a prioridade 

nas organizações em relação ao tema. Vale ressaltar ainda que são poucas as 

publicações acadêmicas explorando as competências dos profissionais de SCM, 

sobretudo, na fase da 4IR.  
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 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Introdução a competências 

Competência pode ter uma vasta definição e precisa ser determinado um 

segmento ou campo específico para que se faça uma abordagem adequada. O termo 

é muitas vezes citado na área da administração como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, também conhecido por CHA, que caracterizam as aptidões de 

uma pessoa para cumprir determinadas tarefas. 

 Kennedy; Hyland e Ryan (2017), em suas análises para definir competências, 

citam que há uma larga variação na literatura quanto à interpretação e ao significado 

de competência, sendo difícil encontrar uma definição precisa para o uso do termo. A 

interpretação pode abranger desde performance e habilidades adquiridas em 

treinamentos, até uma visão geral que compreende conhecimento, entendimento e 

atitude. 

Kennedy; Hyland e Ryan (2017) citam também que, devido à falta de clareza 

do conceito de competência, muitas vezes o termo é utilizado liberalmente para se 

referir, de forma genérica, a aspectos de performance, sem uma tentativa de definição 

específica. De acordo com os autores, o “European Qualificantion Framework" define 

competência como a habilidade provada do uso de conhecimento, habilidade pessoal 

e social ou a habilidade metodológica no trabalho, estudos e no desenvolvimento 

pessoal. Ou seja, competência é descrita como responsabilidade e autonomia, e, 

nesse caso, é entendida como algo mais limitado à capacidade de transferir 

conhecimento à prática. 

Já o “UK Training Agency", conforme Kennedy; Hyland e Ryan (2017), define 

competência como a habilidade de desenvolver atividades em uma função. Considera 

que competência é um termo de definição vasta que compreende a capacidade de 

transferir habilidade e conhecimento para uma nova situação de uma área 

ocupacional. Compreende a organização e planejamento do trabalho, inovação e 

atuação em atividades não rotineiras. Inclui ainda habilidades pessoais requeridas no 

trabalho para lidar com colegas, líderes e clientes. 

O "Higher Education and Training Awards Council of Ireland" descreve que 

competência se refere ao processo de aplicar o conhecimento a determinadas tarefas, 

o que é normalmente adquirido com a prática e a reflexão. Competência também 
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compreende um indivíduo ter o conhecimento de suas limitações e planejar 

transcendê-las com novos aprendizados. 

Kennedy; Hyland e Ryan (2017) trazem ainda a notificação de que seria injusto 

sugerir que existe uma simples definição. Competência inclui um amplo campo de 

conhecimento, atitudes e padrões de comportamento que, em conjunto, trazem a 

habilidade de entregar um determinado serviço profissional. O indivíduo competente 

pode corretamente desenvolver várias, mas não necessariamente todas as tarefas, 

muitas das quais necessitam de conhecimento, teorias, princípios sociais e 

compreensão de fatores culturais que influenciam o ambiente. Competência também 

envolve a adoção de um papel profissional que valorize a vida humana. 

Em seus estudos, Libanio; Amaral e Migowski (2017) classificaram as 

competências como Individuais, Coletivas e Organizacionais. As competências 

individuais referem-se ao saber, saber como, saber agir e estão fundamentadas em 

comportamentos de habilidade e atitudes como liderança, relacionamento em 

comunidades, comunicação etc. Já as coletivas, os autores resumem como o 

desenvolvimento a partir da competência individual, como a habilidade de codificar, 

transferir e detalhar conhecimento tácito, dar feedback de resultados a uma equipe, 

desenvolver capacidades internas da organização, habilidade de alocar competências 

etc. As organizacionais, por sua vez, seriam as competências essenciais da 

organização que geram a vantagem competitiva, como conhecimento técnico, 

empreendedorismo, pensamento estratégico etc. 

Derwik e Hellström (2017), com base em pesquisa realizada em 25 empresas 

de ponta – que possuem excelentes competências em SCM e com performance 

financeira superior à da concorrência –, combinada a ampla pesquisa de literatura, 

citam que competência é descrita como uma combinação de componentes de 

conhecimento, habilidades, capacidades e recursos. Os autores classificam as 

competências de SCM em quatro elementos: funcional, relacional, de gestão e 

comportamental, divididas em três níveis de segmentos de análise – individual, 

intraorganizacional e interorganizacional. Esse conceito será mais bem explorado no 

item 2.5, competências e SCM. 

Os lideres de hoje precisam aplicar um conjunto de diferentes competências 

para navegar com sucesso suas organizações, por meio das rápidas mudanças, 

suportadas por novos modelos de negócios, com a aumentada complexidade de 

clientes que estamos experimentando com a 4IR. O segredo para sobreviver não 
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depende somente de transformar organizações, estruturas, sistemas e processos, 

mas, em desenvolver liderança preparada para o ambiente VUCA, acrônimo para 

altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo.   (MDLULI e MAKHUPE, 2017). VUCA foi 

primeiramente usado pela área militar nos Estados Unidos e se refere ao ambiente dinâmico 

em que ocorrem as mudanças, sem previsibilidade, ou seja, acontece de surpresa 

(volatilidade e incerteza). E também, a complexidade e muitos componentes que muitas vezes 

pode confundir não tendo uma linha de causa-efeito muito clara (complexidade), e os 

diferentes significados e condições que podem causar confusão, múltiplas escolhas 

(ambiguidade). O termo VUCA é hoje mais amplamente usado para caracterizar o mundo de 

mudanças rápidas que vivemos, imensidade de dados, as diferentes alternativas, falta de 

clareza e diferentes caminhos para decisão.  

Os autores citam ainda cinco competências que entendem ser relevantes para 

liderança no ambiente VUCA: 1) quociente emocional; necessária e importante para 

conduzir as mudanças e aplicar de forma coerente e eficaz as decisões em alto nível, 

2) quociente digital; se refere a habilidade de lidar e operar as ultimas tecnologias, ser 

disruptivo no uso destas e não somente seguir as tendências, 3) quociente de 

agilidade e adaptabilidade; consiste em se adaptar rápido aos desenvolvimentos que 

chegam a cada dia, desenvolver novas estratégias, trabalhar com diferentes culturas, 

lidar com ambientes e times virtuais, ser flexível e rápido para ajustar planos de longo 

prazo. 4) quociente sociocultural; consiste em conhecimento de diferentes culturas, 

competências para lidar com as diferenças, capacidade de integrar diferentes 

recursos e fazer a organização usar da melhor forma as diferentes forças de trabalho. 

E, 5) quociente de criatividade e inovação; ou seja, as pessoas e lideres precisam ser 

criativos para aproveitar as oportunidades tecnológicas e as mudanças. É esperado 

que os lideres sejam inventivos para ampliar, inovar e gerir implementações de novos 

modelos de negócio em tempos turbulentos.  

Com exceção do quociente digital, as demais competências estão na lista das 

mais citadas pela literatura aqui estudada e estão integradas no conteúdo deste TA a 

partir do item 2.5 e na referencia bibliográfica “M” no quadro 2. De acordo com os 

autores a 4IR não é algo imaginado para o futuro, mas já está presente, o mundo está 

investindo em tecnologia e quem não seguir esse principio será ultrapassado. Sendo 

que as competências acima citadas, são imperativas para a liderança do contexto 4IR, 

concluem os autores. 
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2.2 Vantagem competitiva 

Como resumem Derwik e Hellström (2017), competências são uma 

combinação de componentes de conhecimento, habilidades, capacidades e recursos. 

Esses componentes são decisivos para a organização da era da 4IR obter vantagem 

competitiva e sobreviver no mercado. A vantagem competitiva é parte integrante da 

elaboração da estratégia corporativa e está presente nas decisões de cada 

organização, podendo definir o sucesso em vista do valor que a empresa cria e da 

estratégia de diferenciação no mercado. A vantagem competitiva representa desafios 

na área de estratégia e não tem uma definição precisa ou que relacione o conceito 

com o desempenho das empresas, conforme Brito e Brito (2012). Diante das inúmeras 

definições sobre vantagem competitiva apresentadas, a que parece a mais 

abrangente é a de Porter (1998): 

 
Vantagem competitiva surge, fundamentalmente, do valor que uma 

empresa é capaz de criar para seus compradores, valor este que 

excede o custo da empresa ao criá-lo. Valor é o que os compradores 
estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da oferta de preços 

inferiores aos dos concorrentes para benefícios equivalentes, ou do 
fornecimento de benefícios únicos que compensam um preço 

superior. Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: 

liderança de custos e diferenciação (PORTER, 1998). 

 

A vantagem competitiva pode ter um foco mais imediatista, na busca de lucro, 

ou a longo prazo, aliado à sustentabilidade como pilar de destaque na era da 4IR, 

considerando o aumento de conscientização das pessoas e consumidores. Peter 

Drucker (2016) defende: a vantagem competitiva só é possível através da soma dos 

conhecimentos de todos na empresa, ou competências, as quais viabilizam um 

elemento essencial para a vantagem competitiva sustentável, que é a inovação e a 

entrega de produtos sustentáveis. As competências dos profissionais suportam o tema 

relacionado à vantagem competitiva sustentável e dificultam a replicação imediata 

pela concorrência. Há ainda uma questão relevante que consiste na necessidade de 

escolha entre focar em lucro ou focar em crescimento e ganho de participação de 

mercado (market share), o que normalmente é conseguido durante o processo de 

criação de valor, deixando um maior valor aos seus clientes. Conforme destacam 

Lupicka e Grzybowska (2018), o conhecimento é considerado o ativo mais precioso 

das organizações modernas e a competência é mais que habilidades e conhecimentos 
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apenas, a competência envolve a habilidade de solucionar temas complexos 

baseados em recursos psicossociais e mobilizando tais recursos. Esses elementos 

ressaltam a importância de competências dos profissionais que são essenciais nessa 

era digital para a vantagem competitiva e a sobrevivência das organizações.  

 

 2.3 Revolução Industrial 4.0 (4IR) 

O termo 4.0 surgiu em 2011 na feira de Hanover, na Alemanha, como uma 

estratégia de mitigar a crescente competição internacional e para diferenciar indústrias 

alemãs e europeias de outros mercados, contexto em que o governo alemão procurou 

apoiar as empresas nacionais a serem mais competitivas, com base em redução de 

custos e melhor processo de decisão, através da Inteligência Artificial (IA), (MORRAR; 

ARMAN E MOUSA, 2017). 

A Revolução Industrial se iniciou no século XVIII na Inglaterra e está dividida 

em quatro fases evolutivas, sendo; 

• Revolução Industrial 1.0: inicia-se em 1760 com o desenvolvimento da 

máquina a vapor, desenvolvimento da estrada de ferro e massificação da 

indústria têxtil;  

• Revolução Industrial 2.0: tem como marco a década 1850, caracterizada 

pelo início da energia elétrica e a produção em massa, início da exploração 

de petróleo e motor a combustão e início das linhas de montagem; 

• Revolução Industrial 3.0: data da década de 1960. Caracteriza-se pelo uso 

de automação, eletrônicos, computação, massificação da internet e pelos 

primeiros robôs;  

• Revolução Industrial 4.0: 2010. Era de ampliação da revolução digital, a 

partir da 3.0, com a internet das coisas (IoT), avanço da robótica, 

impressoras 3D, nanotecnologia, inteligência artificial (IA), energia 

renovável, sequenciamento genético, etc. A revolução industrial 4.0 também 

aparece frequentemente nas referências de literatura simplesmente como 

4IR (Forth Industrial Revolution). 

Para uma melhor contextualização e compreensão da influência da 4IR nos 

processos e atividades de SCM, vale comentar as aplicabilidades de algumas 

tecnologias citadas da 4IR em relação a SCM (MIN; ZACHARIA e SMITH, 2019): 
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IoT – internet das coisas; com a interconectividade de equipamentos via 

internet, traz agilidade e benefícios de intercâmbio de informações automáticos, 

rápidos e em tempo real.  

Robótica - terá uma contribuição fundamental em SCM com as tarefas 

repetitivas, por exemplo, em operações de picking, armazenagem e embalagem. 

Impressora 3D - irá apoiar o SCM no processamento de ordens, sendo que 

clientes poderão, a distância, obter acesso à impressão de protótipos que as fábricas 

irão usar, de forma rápida e em tempo real, para processar e produzir a ordem 

solicitada. 

Nanotecnologia –matéria em escala atômica; em embalagens com partículas 

microscópicas, podem formar escudos para proteger produtos sensíveis à 

temperatura e umidade, ampliando a vida útil do produto (shelf live); microchips 

flexíveis com memórias ultradensas e mais eficientes em rastreamentos e controles 

em tempo real. 

Inteligência Artificial (IA) - o uso da IA ainda está no início, mas já tem causado 

impactos nas funções de SCM, como o apoio e planejamento e controles. A IA é um 

dos principais elementos da 4IR e tem uma vasta aplicabilidade, pois tem a habilidade 

de aprender, entender e pensar de maneira lógica sobre as coisas (machine learning), 

além da habilidade e eficiência. A IA em SCM é um tema de grande relevância nas 

organizações e vem crescendo de importância a cada dia, sobretudo, após o processo 

de globalização, auxiliando as empresas a obter vantagem competitiva, importância 

descrita na seção 2.1.  

Cecere (2017) menciona, com base em pesquisa realizada, que o foco de SCM 

em direção a 2030 será em veículos autônomos, blockchain, machine learning, 

internet das coisas, computação cognitiva e o avanço da robótica - todos elementos 

da 4IR - , com informações em tempo real. Afirma ainda que essas mudanças irão 

transformar os processos de SCM como conhecemos hoje, exemplificando que 

enquanto dormimos ou tomamos um café, sistemas que aprenderam a resolver 

problemas já terão realizado diversas análises e estarão esperando que uma decisão 

final seja tomada. A IA irá contribuir, entre outros aspectos, para a integração de toda 

a cadeia, representando, no final, uma economia que beneficiará o próprio 

consumidor. Tais inovações também contribuirão para o preparo das organizações 

em atender às novas demandas de consumidores cada vez mais exigentes, que 

desejam conhecer detalhes sobre a procedência e a qualidade do produto. 
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O SCM será capaz de prever, de forma mais exata, as falhas na distribuição de 

mercadorias, possibilitando a melhoria desse processo e antecipando futuras 

demandas. A otimização de rotas de transporte é um exemplo de inteligência em SCM 

largamente utilizada, como aponta Sanders (2016). Drucker (2016), e seguindo a 

mesma linha reflexiva, Schoemaker e Tetlock (2017), abordam que as organizações 

precisam inovar para terem sustentabilidade de negócio a longo prazo, e mesmo 

pequenas melhorias podem levar a grandes vantagens estratégicas. Afirmam, ainda, 

que organizações inteligentes são formadas por duas diferentes forças, os 

computadores e o big data, que comportam as operações de pesquisa, os modelos 

de previsão e a IA. No entanto, também é ressaltada a fundamental importância de 

desenvolver pessoas e competências para alcançar resultados superiores.  

Para que as organizações de fato possam se beneficiar dos avanços 

tecnológicos para a implementação de seus processos estratégicos, é necessário um 

investimento cada vez maior em profissionais com as competências adequadas, 

capazes de promover vantagem competitiva. Schoemaker e Tetlock (2017) enfatizam 

esse aspecto ao afirmarem que, quando há uma enormidade de dados e padrões, a 

IA é mais eficiente, no entanto, está provado que os humanos têm vantagem em 

resoluções únicas e mais complexas. Muitas organizações têm desenvolvido 

internamente os profissionais de SCM em virtude da escassez de talentos com as 

competências necessárias.  

 

2.4 Sustentabilidade 

Embora a 4IR tenha trazido desafios e oportunidades para as organizações e 

profissionais de SCM, a sustentabilidade é um tema relevante nesse processo que 

não pode ser “desconectado” dos avanços e mudanças do SCM, pois pouco eficiente 

será a mudança se não tiver solidez e princípios de sustentabilidade.   

Até muito recentemente, a preocupação com a origem e a cadeia de produção 

de produtos não despertava muito interesse; isso, porém, tem mudado, uma vez que 

começam a ser consideradas a qualidade, a segurança e a durabilidade dos produtos, 

e preços baixos somente podem já não compensar. Um desses elementos da 

sustentabilidade que tem despertado a atenção em relação à origem de produtos está 

relacionado à ética social na cadeia de produção. Há casos de fabricação de certos 

produtos, por exemplo, na indústria de vestuário, em que o uso de mão de obra 

escrava e a subcontratação de empresas para a produção em países de mão de obra 



 

 

 

 

 

 23 

 

de baixo custo vem sendo item de atenção de muitas organizações já há algum tempo. 

Trata-se de situações onde as condições são, muitas vezes, desumanas, com cargas 

de trabalho elevadas e baixíssimos salários. A partir desse contexto, consumidores, 

governos e organizações começam a usar sistemas e a rastrear a cadeia produtiva 

para melhor acompanhamento da qualidade e segurança, evitando, ainda, problemas 

relacionados à ética e impactos ambientais, buscando, assim, um SCM transparente, 

conforme aponta New (2010).  

Um dos aspectos que diferencia a 4IR das anteriores é a velocidade, que tem 

afetado consideravelmente a maneira de rastrear origens de produtos, a comunicação 

em tempo real, a organização de cadeias totalmente globais e a facilidade de buscar 

otimizações diversas, as quais sejam relacionadas a tempo, qualidade ou qualquer 

outra vantagem que uma específica região ou país pode oferecer. No entanto, existe 

um requisito fundamental relacionado à sustentabilidade em questão, qual seja a 

necessidade de competências humanas para gerir de forma ética e sustentável essas 

oportunidades. Govier; Zuppolini e Plastinp (2019) destacam que, se não tivermos 

política ou plano de preparação com os profissionais com as devidas competências 

para gestão dos negócios da 4IR, teremos problemas econômicos e sociais. 

Outra frente relevante e bem conhecida no quesito sustentabilidade é a 

preocupação ambiental. Uma cadeia de fornecimento de resíduos zero, que permita 

a reutilização de todos os materiais, é um desafio, mas também uma oportunidade, 

ao trazer vantagem competitiva em comparação com outras organizações que não 

tenham a mesma eficiência. Reciclar é um aspecto inovador da tecnologia. Alguns 

anos atrás, pouca ênfase era colocada na reciclagem, no entanto, no século XXI, com 

a chamada economia circular, esse aspecto de reutilização de materiais ganha força 

e relevância no SCM, a fim de evitar o desperdício de materiais que poderiam ter sido 

usados para a produção de outras coisas. Embora a maioria das organizações esteja 

procurando clientes internacionais para o crescimento futuro do mercado, poucos 

estão preparados para a complexidade resultante do atendimento a clientes globais, 

com produtos personalizados regionalmente, com padrão e materiais que permitam a 

reutilização de seus componentes. A otimização do custo da cadeia de fornecimento 

e padronização de ponta a ponta será crítica nessa era da Revolução 4.0. O 

gerenciamento de riscos e oportunidades deve abranger toda a cadeia de 

suprimentos, incluindo as dos principais parceiros. As organizações devem trabalhar 
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em conjunto com as associações industriais e os governos, de forma a buscar uma 

melhor maneira de estabelecer padrões para viabilizar a economia circular (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2014). 

As mudanças e a preocupação de sustentabilidade, como vimos, passam a ter 

um patamar superior de atenção, de maneira a aumentar a complexidade para os 

profissionais na gestão de SCM, ao conectar todos os elementos pela busca da 

sustentabilidade e logística, de maneira econômica. Conforme resumem Derwik; 

Hellström e Karlsson (2016), a 4IR e a globalização têm mudado de forma significativa 

os desafios e as competências dos profissionais de SCM.  

Um desses desafios está relacionado a práticas de SCM “verde” e sustentável, 

que têm sido desenvolvidas e integradas na tentativa de tratar as preocupações 

ambientais nas organizações, reduzindo, assim, os impactos ambientais, 

principalmente, com o reuso de materiais, como observado por Acquaye et al. (2015), 

os quais consideram ainda que a economia circular tem se tornado um tema que traz 

oportunidades, representando vantagem competitiva para as organizações que se 

destacarem.  

 O tema de sustentabilidade, embora remeta inicialmente à questão ambiental 

e de ética social, é mais abrangente. Conforme Babu e Mohan (2017), no SCM 

tipicamente a sustentabilidade está focada na dimensão ambiental; poucos são os 

casos com foco social e, menos ainda, os com foco na dimensão holística de 

sustentabilidade, integrando todas as dimensões (cross-disciplinary). O estudo da 

teoria dos jogos é um modelo analítico de sustentabilidade, o qual foca na interação 

estratégica de mais de uma organização num ambiente cooperativo ou não-

cooperativo, porém com vantagens ou valor adicionado acordado para todos os 

envolvidos. O artigo comenta ainda como referência o equilíbrio de Nash como um 

dos conceitos de solução mais conhecidos na teoria dos jogos. A teoria dos jogos 

também é citada por Hult e Ketchen (2006) como estratégia de SCM, no esforço de 

superação em custos, velocidade e flexibilidade em organizações de performance 

superior, em que a rivalidade entre organizações é contestada.  

 A sustentabilidade, decisivamente, é um fator crítico e determinante que, 

combinado com a velocidade de mudanças e as tecnologias da 4IR, exige uma 
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dinâmica e um novo patamar de competências para gerir a SCM. Conforme concluem 

Morrar; Arman e Mousa (2017), uma das críticas recorrentes às três revoluções 

industriais anteriores e às políticas associadas é a falta na resolução de problemas da 

sociedade moderna, e a quarta revolução deveria se beneficiar das tecnologias para 

intervir em questões como a desigualdade social e as mudanças climáticas. 

 

2.5 Competência e SCM 

As organizações da 4IR operam na quintessência do conhecimento intensivo, 

conforme destacam Nikitina e Lapina (2017), e é requerido um conjunto de 

competências dos gestores dessas organizações para dirigir e liderar equipes de 

culturas multidisciplinares, assim como um nível superior de competências é esperado 

de quem administra as organizações 4IR. 

Morrar; Arman e Mousa (2017) ressaltam que a 4IR coloca o indivíduo no centro 

estratégico para a tomada de decisão, o que trará forte demanda por competências 

na busca de soluções cada vez mais customizadas, e a necessidade de profissionais 

com habilidades adequadas para gerir projetos mais complexos. No entanto, a 4IR 

também oferece um trabalho mais flexível. Precisamos de competências para lidar na 

era digital, é como chegar a um país e a uma nova cultura, os robôs são como os 

imigrantes do futuro, temos que aprender e conhecer como interagir. Por exemplo, um 

taxista era a melhor alternativa para chegar em algum lugar que não conhecemos, 

hoje seremos mais rápidos sem o taxista e sem conhecer o lugar com o Waze do que 

um taxista experiente sem o Waze (O impacto da inteligência artificial no seu emprego. 

O Mundo Corporativo: CBN, 2018). Essa exemplificação simples e que todos 

conhecem, destaca a mudança que a tecnologia traz para as pessoas e organizações, 

ou seja, as competências que eram relevantes nas fases anteriores, agora precisam 

de diferentes abordagens, buscar novas alternativas e soluções, tanto internas em 

processos administrativos, como em serviços e produtos entregues a sociedade. As 

organizações que conseguirem se destacar e inovar mais rapidamente, terão 

vantagem competitiva, ou podem já não ter sustentabilidade a médio e curto prazo, 

tonando-se obsoletas, produtos caros, não sustentáveis e sem mercado. 

Conforme Lupicka e Grzybowska (2018), as mudanças tecnológicas da 4IR 

terão grande impacto social e as organizações precisarão reagir rapidamente em 

relação aos desafios e oportunidades. Os autores, ao buscar responder quais 
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competências são necessárias na 4IR, resumem que as competências de liderança, 

criatividade, capacidade analítica, visão estratégica, tomada de decisão e resolução 

de problemas, entre outras, são fundamentais para gestores se adaptarem às 

mudanças da fase da 4IR. Min, Zacharia e Smith (2019) seguem uma linha similar em 

seu artigo sobre o SCM no passado, presente e futuro, enfatizando que o SCM está 

numa encruzilhada na 4IR e, com o rápido desenvolvimento de tecnologias, segue o 

caminho do foco ao cliente final, buscando entregar benefícios de serviços, melhores 

preços e inovações, muitas vezes, customizadas de acordo com a necessidade do 

cliente, que busca cada vez mais produtos sustentáveis, levando os gestores das 

organizações a priorizar competências relacionadas a sustentabilidade, dinamismo, 

transparência e foco no cliente.  

Govier, Zuppolini e Plastinp (2018), em sua pesquisa, concluem que, com a 

4IR, mais do que um em cada quatro dos empregos formais na América Latina (27%) 

tem alta chance de ser automatizado, sendo essa porcentagem maior na Colômbia 

(32%), seguida pelo México (29%), Brasil (25%) e a Argentina (21%). Enquanto a 

média de profissionais altamente qualificados na América Latina é de 

aproximadamente 20%, na Europa e EUA, é o dobro (40%), ressaltando que definir 

as competências será um desafio cada vez mais complexo, de modo que as empresas 

tenderão a valorizar competências como comunicação eficiente, liderança, 

sustentabilidade, foco no cliente, criatividade e inspiração, entre outras.  

Derwik e Hellström (2017) resumem, de acordo com a pesquisa realizada, que 

as competências de SCM podem ser divididas em quatro elementos, que foram 

considerados adequados para cobrir amplamente todas as competências do material 

publicado e pesquisado. As competências de SCM são definidas por quatro 

elementos: funcional, relacional, de gestão e comportamental. E divididas em três 

níveis de segmentos de análise; individual, intraorganizacional e interorganizacional; 

a) Individual: considera as competências relacionadas aos indivíduos.  

b) Intraorganizacional: refere-se às competências entre as diferentes 

funções internas da organização. 

c) Interorganizacional: trata das competências entre as diferentes 

organizações. 

Os autores, ainda com base em sua pesquisa, resumem os quatro elementos de 

competências, conforme explicadas a seguir; 
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a) Funcional: trata-se das competências relacionadas diretamente com as 

funções de SCM e processos da organização, tais como distribuição, 

compras, planejamento, produção, etc. As competências funcionais 

aparecem a nível operacional, tático e estratégico. É o elemento de 

competência com a maior gama de artigos publicados.  

b) Relacional: trata-se das competências de relacionamento entre 

quaisquer pessoas de interesse, como colaboradores, clientes, 

fornecedores, parceiros, gestores, independente do departamento. 

c) De Gestão: inclui todas as competências de liderança e gestão do SCM, 

que podem estar relacionadas a diferentes atividades, como 

implementação, segmentos de negócio, controles e avaliação, gestão de 

recursos de pessoas, custos e todo o desenvolvimento estratégico. 

d) Comportamental: refere-se a atitudes, características integradas ou 

desenvolvidas, vinculadas as partes interessadas, como criatividade ou 

orientação para mudanças. É o elemento de competência com menor 

índice de artigos publicados. 

Derwik e Hellström (2017) concluíram, ainda, em sua pesquisa, que poucas 

publicações consideram mais de dois dos elementos, ou seja, descrevem um ou outro 

elemento, mas nenhuma publicação individual mencionou todos os elementos de 

competências. Segundo os autores, isso reforça a visão de que competências em 

SCM é um tema complexo e abrangente na qual não existe consenso na comunidade 

de pesquisa. O quadro abaixo ilustra melhor como os autores classificaram as 

competências e inclui alguns exemplos para cada elemento. 



 

 

 

 

 

 28 

 

 

Quadro 1: Demonstrativo dos elementos de competência de SCM 

 

 

 

Acadêmicos apontam uma alternância para o "Modern SCM", ou SCM 

Moderno, como uma relação de estratégia com base em relacionamentos, 

fortalecendo a competência de conexões e recursos humanos. Gestores de sucesso 

gastam menos tempo em atividades funcionais (hard skills), focando mais tempo em 

construção de relacionamentos, comunicação e gestão de pessoas (DERWIK; 

HELLSTRÖM e KARLSSON, 2016). 

A revisão de literatura revela que a competência comportamental recebe 

menos atenção nos estudos e o foco maior, até então, foi na competência funcional, 

a qual traz maior oportunidade de exploração, de forma multidisciplinar, das 

competências em SCM (DERWIK e HELLSTRÖM, 2017). Conclui-se também que 

existe pouca publicação e exploração mais aprofundada sobre competências de SCM 

em artigos acadêmicos, abrindo para a oportunidade de maiores pesquisas sobre o 

tema.  

Dependendo das diferentes funções no SCM, competências diversas serão 

relevantes.  Flöthmann (2017), de acordo com estudos, conclui que o SCM precisa de 

um conjunto de diferentes competências para gerenciar as variadas tarefas e funções 

ELEMENTO DE 
COMPETÊNCIA

INDIVIDUAL INTRA-ORGANIZACIONAL INTER-ORGANIZACIONAL

Funcional
Procedimentos logísticos
Técnicas e conhecimento de tecnologia
Procedimentos de S&OP

Gestão de abastecimento
Gestão da produção
Gestão de serviços e logística
Gestão de demanda
Gestão de desenvolvimento de produtos
Gestão de alinhamento da cadeia de 
abastecimento

Capacidade de serviço 
logístico
Capacidades de negocio
Compatibilidade de 
conectividade de sistemas

Relacional
Comunicação
Trabalho em equipe
Conhecimento interfuncional e cultural

Gestão de relacionamento
Gestão de integração

Capital relacionamento
Capital estrutural
Capital cognitivo

Gestão 

Analise de negocio
Gestão de negocio
Gestão de pessoas
Experiência da indústria e da empresa

Inteligência de negocio
Estratégia de negocio
Gestão de recursos
Execução do negocio

Gestão da informação
Gestão do negocio

Comportamental

Autogerenciamento
Automotivação
Empatia
Liderança
Criatividade
Competências cognitivas

Orientação a mudanças e aprendizado
Orientação colaborativa

Orientação cultural

Fonte: Traduzido de (DERWIK e HELLSTRÖM, 2017)

ESTRUTURA COM ASPECTOS DE COMPETÊNCIAS DA LITERATURA DE SCM
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de SCM, citando que solucionar problemas complexos e capacidades analíticas são 

competências críticas, por exemplo, para funções como planejamento. O conjunto de 

diferentes competências de acordo com diferentes segmentos de trabalho também é 

corroborado por Fitsilis, Tsoutsa e Gerogiannis (2018), ressaltando que as 

competências necessárias para a 4IR são numerosas e diversas, como foi 

reconhecido por vários estudos, citando, entre outras, a integridade, a  motivação para 

busca do aprendizado contínuo, a flexibilidade e o gerenciamento da ambiguidade 

como competências individuais relevantes na 4IR. 

Prevê-se que as empresas sofram com falta de profissionais qualificados, o que 

pode resultar em uma onda mais generalizada de procura e na falta de bons 

profissionais nos próximos anos. Os países desenvolvidos terão um impacto maior em 

recursos humanos com profissionais qualificados, uma vez que sua população é mais 

velha e, aproximadamente, metade dos gestores sêniores estarão aposentados nos 

próximos 10 anos (HOHENSTEIN; FEISEL e HARTAMANN, 2014). 

Os autores citam também que outra tendência, com o avanço da globalização, 

é o aumento da carreira sem fronteiras, na qual os profissionais de SCM tem o papel 

chave de conectar os pontos a nível global. Cerezo; Otero e Pastor (2017) enfatizam 

que a 4IR e a tecnologia, por si sós, não garantem o sucesso, o fator humano é chave, 

porque a 4IR necessita de competências e pessoas criativas para aplicar a tecnologia.  

No quadro dois a seguir, estão listadas as vinte competências mais citadas nas 

referências bibliográficas em relação a SCM e a 4IR, no segmento de competência 

individual e nos elementos relacional e comportamental, focos deste trabalho aplicado. 

Conforme sugerem Derwik e Hellström (2017), como oportunidade de pesquisa futura, 

o segmento de competência individual tem o menor índice de pesquisa quando 

comparado com as competências funcionais, ressaltando a oportunidade, sobretudo, 

no individual comportamental, no vasto ambiente de disciplinas relevantes para o 

SCM, em áreas como psicologia, sociologia, marketing e ciência organizacional, em 

que também há oportunidade de maior exploração.  

Dessa forma, esse TA, considerando as sugestões de oportunidade de estudos 

feitas pelos autores supracitados, aprofunda-se no segmento individual e nos 

elementos comportamental e relacional, primeiro, listando as competências mais 

citadas nesse segmento, e em seguida, através de uma survey, quantificando a 

relevância das competências listadas em vista da experiência prática de uma grande 

empresa multinacional.   
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O quadro dois destaca então, as competências individuais; relacional e 

comportamental mais citadas por treze diferentes autores em seus artigos 

relacionados a SCM e 4IR, listados de A a M no quadro. Os autores não citam 

explicitamente em seus artigos alguma lista de competências que pudessem ser 

comparadas ou quantificadas, foram no entanto, mencionadas ao longo dos artigos e 

no contexto do tema relacionado a SCM e 4IR.  

A lista das competências foi capturada e as competências consideradas 

quando citadas por pelo menos dois autores ou mais. Algumas competências foram 

amplamente mencionadas como relevantes no contexto de SCM e 4IR, como por 

exemplo a comunicação efetiva, criatividade e inspiração que apareceram no contexto 

de sete diferentes autores. Na pesquisa realizada como estudo de caso na 

organização, conforme melhor descrito a seguir a partir do item 3.2, é possível 

observar que essas competências mais citadas e exemplificadas acima, também 

aparecem como as mais relevantes para as funções da organização que participaram 

da pesquisa. 

Conforme destacam Min, Zacharia e Smith (2019), os estudos do futuro do 

SCM e da 4IR não devem focar no que as tecnologias podem ou não fazer na área de 

SCM, mas em como essas tecnologias são úteis para agregar valor frente ao cliente, 

o que tem desenvolvido o SCM desde o início. A criação desse valor tem como 

fundamento as competências individuais, comportamentais e relacionais;  tarefas de 

rotina e de baixa qualificação serão substituídas por máquinas, o que não ocorrerá 

com o talento e a competência individual, que serão extremamente demandados para 

alcançar e entregar o valor agregado a produtos ou serviços sustentáveis ao 

consumidor.  

Dessa forma, o presente TA manteve sua delimitação nas competências, 

individuais, comportamentais e relacionais que são apresentadas no quadro dois. A 

ordem no quadro se encontra de forma alfabética e os artigos onde as competências 

foram mencionadas estão identificadas na coluna de referencia do quadro. Não é 

demais mencionar, que com frequência os artigos citam competências que são 

sinônimos, onde então apenas uma definição foi considerada, ou agrupadas para uma 

melhor compreensão, como por exemplo, a competência dezesseis, “relacionamento, 

atuar em comunidades,  entendimento de diversidades culturais”.  
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Quadro 2: Relação competências e referencias bibliográficas 

 

REFERÊNCIA

1 Atitude positiva B E G

2 Autoconfiança | confiança B C K

3 Capacidade analítica C D E H K

4 Colaboração C I K

5 Comunicação efetiva A B C D F H K

6 Criatividade | Inspiração A C D F H J K M

7 Desejo de aprender | buscar aprendizado contínuo B C D E I K

8 Dinamismo G I M

9 Emoção | Inteligência Emocional B K L M

10 Empatia C F K L

11 Entendimento necessidades cliente F G I

12 Flexibilidade | Mente aberta B D F G H M

14 Gerenciar ambiguidade B D G I

13 Integridade B D K

15 Liderança C D F H

16 Relacionamento | atuar em comunidades | entendimento diversidades culturais B C D F G H I K M

17 Sustentabilidade, Ética, Ecologicamente Correto B D F I K L

18 Tomada de decisões | solucionar problemas complexos A D E G H J

19 Transparência I K

20 Visão Estratégica B C D G H I 

REFERÊNCIA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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A revisão da literatura, vista até aqui, trouxe uma visão e contextualização das 

competências. Iniciou-se com os diferentes conceitos sobre o tema, indicando a 

diversidade de definições, por se tratar de um amplo campo de conhecimento, atitudes 

e padrões de comportamento que, em conjunto, trazem a habilidade de entregar um 

determinado serviço profissional.  Foi contextualizada a vantagem competitiva, 

imprescindível para sobrevivência das organizações, em que as competências são 

decisivas, criando, assim, o diferencial e dificultando a replicação imediata pela 

concorrência. Descreveu-se ainda, as diferentes fases da revolução industrial, os 

diferentes momentos gerados na sociedade, centralizando a discussão na fase atual 

da 4IR, contexto que está conduzindo as mudanças atuais a passos rápidos, com os 

diversos elementos tecnológicos, gerando uma demanda cada vez maior por 

competências humanas. 

E antes de finalizar a revisão de literatura com a revisão das competências em 

SCM, tema central deste trabalho aplicado, contextualizou-se a sustentabilidade, que 

é também elementar para a sobrevivência das organizações, sobretudo na 4IR, por 

ser uma questão muito esperada pelo consumidor nessa nova fase, na qual a empresa 

precisa buscar qualidade: ser “amigável” ao meio ambiente, ser coerente e justa com 

os preços e no uso de recursos naturais.  
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 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho adota a metodologia de pesquisa exploratória de estudo 

de caso com abordagem quantitativa, método considerado mais indicado para a 

questão de pesquisa deste trabalho aplicado (TA). O estudo de caso busca explorar 

uma ocorrência ou um fato por meio de coleta de dados (CRESWELL, 2010). Esse 

trabalho, com base na literatura e no conhecimento acadêmico, realiza uma análise 

comparativa do resultado da pesquisa, buscando resolver uma questão prática do 

meio ambiente de negócios pela indicação das competências consideradas mais 

relevantes para SCM. Além disso, propõe-se a identificar as competências mais 

presentes (fortes) e também as menos presentes (fracas).  

 A escolha deste estudo de caso é relevante, considerando-se a pouca literatura 

que aborda explicitamente as competências críticas no SCM da 4IR. As mencionadas 

na literatura ora se referem a SCM, mas não explicitamente na 4IR, ora pontuam 

aspectos relevantes para a 4IR, mas não explicitamente em SCM. E ainda, conforme 

indicam Derwik e Hellström (2017), a competência de segmento individual, foco deste 

TA, e que se refere a atitudes, características integradas ou desenvolvidas, é o 

segmento de competência com menor índice de artigos publicados. 

O estudo de caso pratico, busca conectar a teoria acadêmica com a realidade 

em uma empresa, de forma a primeiro, entender e confrontar a teoria com a pratica 

identificando e confirmando assim a aderência. Além disso, o caso estudado busca 

validar se os elementos fazem sentido na realidade organizacional, ou seja, se as 

competências citadas na literatura são reconhecidas na organização e se alguma 

competência nova ou diferente é ainda citada. Os itens com menor citação acadêmica, 

como por exemplo, “dinamismo” e “transparência”, obtiveram também baixa referencia 

pratica. E outros com muita citação acadêmica como, por exemplo a “comunicação 

efetiva”, foi também a competência mais referenciada na pratica. No entanto, nem 

todas as competências indicadas como relevantes na pratica tiveram a maior citação 

acadêmica.    

A empresa escolhida é uma multinacional do setor químico com faturamento 

anual de 45+ bilhões de dólares; tem processos sólidos e bem estabelecidos com as 

melhores práticas de gestão do mercado, constantemente atualizados com as maiores 

consultorias globais, investindo anualmente 10%+ do seu faturamento em pesquisa e 

inovação. Além disso, tem em sua estratégia, como prioridade, o desenvolvimento e 
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a inovação digital, elementos da 4IR. A pesquisa na empresa alcançou diferentes 

departamentos de SCM e departamentos relacionados com atividades de SCM, 

membros de S&OP, obtendo informações de líderes seniores e permitindo, ainda, uma 

comparação da visão sobre competências relevantes na 4IR no Brasil e em diferentes 

países da América Latina e Europa. 

 

Figura 1: Fluxo de elaboração do TA e pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O TA seguiu as etapas e fluxo como demonstrado na figura 1, permitindo compreender 

e aprofundar os elementos propostos como objetivo deste TA. O estudo de caso se 

mostrou adequado por permitir analisar a situação proposta de forma prática e 

visualizar o contexto real do tema em questão. Conforme mostra a figura, após a 

definição do tema, com a questão de pesquisa, a revisão da literatura   descreveu os 

principais temas relacionados e de contextualização, mapeando a conexão com foco 

do objetivo do TA.  

Conforme aborda Stuart et al. (2002), o estudo de caso deve ter foco mas com 

flexibilidade, onde alguns aspectos podem ser estendidos desde que dentro do 

protocolo proposto pelo trabalho, assim, esse TA ampliou a contextualização para 

ANÁLISE E RESULTADO

DEFINIÇÃO DO TEMA PESQUISA

REVISÃO DA LITERATURA

QUESTIONÁRIO
Inclui teste, desenvolvimento e distribuição
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enfatizar a relevância das competências e 4IR com a sustentabilidade e vantagem 

competitiva, por exemplo.  

Na sequencia através de um questionário o TA buscou relacionar a teoria com 

a pratica, ampliando com a análise  dos resultados encontrados e assim refinando o 

conteúdo final. 

 

3.1 Definição do questionário 

 O questionário de levantamento de dados na empresa tomou como base o 

referencial teórico, usando as competências mais citadas para identificar na empresa 

as competências consideradas mais relevantes. Os critérios para escolha da empresa 

e formato para realizar a pesquisa foram conforme a seguir:  

Primeiro, considerar uma empresa de referência global, líder de mercado de 

atuação, que tenha processos bem estruturados, com foco estratégico em inovação e 

elementos da 4IR;  

Segundo, empresa guiada pelos princípios do desenvolvimento sustentável através 

do equilíbrio entre crescimento econômico, preocupação ecológica e responsabilidade 

social;  

Terceiro, selecionar líderes de departamentos com longa experiência na área 

em que atuam, buscando informações mais sólidas e um resultado de visão prática. 

Os respondentes além de líderes e com longa experiência em SCM, passaram por 

recente processo seletivo com as mudanças internas da organização e com foco para 

inovação e digitalização. 

E, por último, aplicar a pesquisa a líderes de SCM de diferentes países e 

regiões, permitindo uma comparação e identificação de possível tendência regional. 

 As respostas foram consideradas de forma anônima e avaliadas na 

granularidade por departamento. A pesquisa consiste em três perguntas, e o modelo 

de resposta segue vinte competências pré-definidas com base na literatura estudada, 

no entanto a pesquisa oferece opção de introdução de competência adicional não 

listada, caso o respondente considere relevante.  

A empresa escolhida possui como um dos pilares estratégicos globais o 

“desenvolvimento digital” e forte investimento em inovação, buscando implementar 

vários centros de inteligência (smart centers) com informações em tempo real e 

inteligência artificial, como aprendizagem de máquina (machine learning e deep 

learning). A empresa também segue rigorosamente os princípios de sustentabilidade, 
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equilibrando crescimento econômico, preocupação ecológica e social, tendo em 

andamento uma diversidade de ações sociais, relacionadas a saúde e alimentação, 

ambientais, relacionadas a gases de efeito estufa e à preservação de florestas, como 

a utilização de materiais ecologicamente corretos. Com base nestes princípios e 

diretrizes, os líderes escolhidos para pesquisa, com a sua experiência prática, seguem 

e buscam estabelecer equipes com competências alinhadas com os conceitos de 

inovação, digitalização e sustentabilidade. Dessa forma, o questionário foi elaborado 

para compreender a visão prática das competências relevantes e comparar com as 

evidências da literatura pesquisada.   

  

3.2 Execução da survey 

A pesquisa (survey) foi conduzida por aplicativo QuickTapSurvey da 

Formstack, ferramenta de coleta de dados que pode ser facilmente respondida por 

quaisquer equipamentos, incluindo smartfones e tablets.  A pesquisa foi iniciada com 

o envio de um e-mail individualmente a cada participante, com breve explicação do 

estudo de caso, objetivo e link para responder no aplicativo. Também foram 

apresentados no e-mail breves comentários com base na bibliografia estudada, a fim 

de introduzir e contextualizar a pesquisa. A survey identificou a região e o 

departamento dos respondentes, conforme itens “a” e “b” a seguir: 

a) Opção seleção região: 

� Brasil 

� América Latina (exceto Brasil) 

� Europa 

� Ásia 

 

b) Opção para selecionar a área de atuação: 

� Comércio Exterior 

� Consultoria de Projetos em SCM 

� Diretoria de Produção (Fabricas) 

� Diretoria de SCM 

� Distribuição 

� Excelência e Performance em SCM 

� Gerencia de Marketing 

� Planejamento de Demanda 

� Planejamento de Produção 

� Procurement (Compras) 
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� Recursos Humanos (foco SCM) 
 

Na sequência, foram realizadas três perguntas em relação às competências. 

Com base na revisão de literatura, foram identificadas vinte competências mais 

citadas, as quais foram listadas para obter três informações de pesquisa. As respostas 

foram limitadas em mínimo e máximo de cinco competências para as seguintes 

perguntas: 

a)  Indique cinco competências consideradas as mais relevantes na sua 

função. 

b) Indique cinco competências que considera fortes e presentes na sua 

equipe ou função. 

c) Indique cinco competências que considera fracas e com oportunidades 

em sua equipe ou função. 

 

 Para as três perguntas acima, a lista abaixo de vinte competências, 

fundamentadas na revisão de literatura, foram informadas para a seleção das 

respostas: 

 

� Atitude positiva 

� Autoconfiança e confiança 

� Capacidade analítica 

� Colaboração 

� Comunicação efetiva 

� Criatividade e inspiração 

� Desejo de aprender e buscar aprendizado contínuo 

� Dinamismo 

� Emoção e inteligência emocional 

� Empatia 

� Entendimento necessidades cliente 

� Flexibilidade e mente aberta 

� Gerenciar ambiguidade 

� Integridade 

� Liderança 
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� Relacionamento, atuar em comunidades e entendimento diversidades 

culturais 

� Sustentabilidade, ética, ecologicamente correto 

� Tomada de decisões e solucionar problemas complexos 

� Transparência 

� Visão estratégica 
 

 

Por fim, foi disponibilizado um espaço livre para comentários e relatos de 

experiências em relação às competências. Cada opção tem também um espaço para 

que o respondente possa informar alguma competência adicional, caso julgue 

relevante. 

A pesquisa foi conduzida no período de 30 dias, entre 15 de março e 15 de abril 

de 2020, sendo enviada para 50 pessoas e obteve um total de 38 respondentes de 

diferentes países e regiões e de 11 diferentes áreas de atuação. Tais áreas foram 

selecionadas de acordo com a estrutura de SCM da empresa, incluindo também 

outras três adicionais com forte interação com SCM, que são Marketing, Compras e 

Recursos Humanos. Os respondentes foram selecionados com base na experiência 

e ocupam cargos nas posições de coordenação, gerência e diretoria.  

 

 

Figura 2: Porcentual de respondentes da pesquisa por região 
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A figura 2 ilustra a distribuição regional dos 38 respondentes. Devido a baixa 

representação da região da Ásia, as respostas não foram consideradas  no quadro de 

competências comparativas entre regiões. O Brasil embora parte da América Latina, 

foi considerado separado pelo maior índice de respostas e para permitir comparação 

com a região. A região América Latina compreende respondentes dos países da 

Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e México. Enquanto a região Europa 

compreende respondentes da Alemanha, França e Suíça.  

 

Figura 3: Respostas por função (quantidade de respondentes) 
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A figura três ilustra o percentual de respostas por função, sendo possível 

observar que, de forma geral, a quantidade de respostas foi próxima, com exceção de 

Recursos Humanos e Compras que, conforme o esperado, tinham uma quantidade 

menor de participantes convidados. 

 

 

Figura 4: Respostas por função (% de respondentes) 

 

 

 Considerando que cada um dos trinta e oito respondentes selecionaram cinco 

competências consideradas relevantes, não sendo permitido menos e nem mais, o 

total de competências indicadas totalizam cento e noventa. Na figura cinco e no 

quadro três, a seguir, estão listadas as competências consideradas pelos 

respondentes como as mais relevantes. Nota-se que a comunicação efetiva foi 

considerada a competência mais relevante e empatia, a menos relevante entre as 

vinte competências indicadas.  

É possível ainda destacar que nove destas vinte competências representam 

oitenta por cento do total de respostas, as quais são: 
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� Tomada de decisões e solucionar problemas complexos 

� Colaboração 

� Entendimento das necessidades dos clientes 

� Visão estratégica 

� Gerenciar ambiguidade 

� Liderança 

� Capacidade analítica 

� Desejo de aprender e busca de aprendizado contínuo 

 

 

 

 

 

 Todas as vinte competências evidenciadas pela literatura receberam respostas 

na pergunta de relevantes, embora a metade, nove das competências, correspondam 

a oitenta por cento das respostas possíveis. As competências “comunicação efetiva”, 

“tomada de decisão e solucionar problemas complexos” e “colaboração” foram 

consideradas as mais relevantes,  enquanto as competências “empatia”, 

“autoconfiança e confiança” e “atitude positiva” receberam apenas uma resposta cada, 
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Figura 5: Respostas para competências mais relevantes 
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indicando menor relevância para os respondentes quando comparadas com as 

demais.  

No quadro três a seguir, a relação completa das competências, em ordem de 

relevância, de acordo com a pesquisa, sendo possível observar as nove que 

completam os oitenta por cento de respostas. 

 

 

 

Quadro 3: Competências mais relevantes, % respostas do total 

 

 

 

A pesquisa relevou que as diferentes áreas, de forma geral, possuem um certo 

consenso em relação às competências mais relevantes, uma vez que todas  citaram 

alguma das nove competências mais apontadas, com exceção das áreas de recursos 

humanos, distribuição e planejamento de demanda, que tiveram índice de consenso 

menor, citando outras competências. O consenso entre as competências mais 

relevantes em todas as demais áreas foi acima de 70%.  

Na figura 6, é possível observar por área o % de citação das nove competências 

consideradas mais relevantes. A área de comércio exterior, por exemplo, citou 90% 

das nove mais relevantes, enquanto distribuição, por sua vez, citou 66%, sendo que 

RESPOSTAS % IND % CUM

1 Comunicacao efetiva 24 12,6% 13%
2 Tomada de decisões | solucionar problemas complexos 22 11,6% 24%
3 Colaboração 22 11,6% 36%
4 Entendimento necessidades cliente 19 10,0% 46%
5 Visao Estrategica 16 8,4% 54% 80%
6 Gerenciar ambiguidade 15 7,9% 62%
7 Lideranca 14 7,4% 69%
8 Capacidade analitica 13 6,8% 76%
9 Desejo de aprender | buscar aprendizado continuo 8 4,2% 81%

10 Flexiblidade | Mente aberta 8 4,2% 85%
11 Relacionamento | atuar em comunidades | entendimento diversidades culturais 8 4,2% 89%
12 Emoção | Inteligencia Emocional 5 2,6% 92%
13 Criatividade | Inspiracao 3 1,6% 93%
14 Integridade 3 1,6% 95%
15 Sustentabilidade, Etica, Ecologicamente Correto 3 1,6% 96%
16 Dinamismo 2 1,1% 97%
17 Transparência 2 1,1% 98%
18 Atitude positiva 1 0,5% 99%
19 Autoconfianca | confianca 1 0,5% 99%
20 Empatia 1 0,5% 100%

190

COMPETENCIAS

TOTAL DE RESPOSTAS (38 X 5)
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34% das menções foram, portanto, a outras competências que não as nove mais 

citadas. 

  

Figura 6: Competências mais relevantes por função (80% mais citadas) 
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na equipe.  

O quadro quatro, a seguir, mostra as cinco competências mais relevantes, as 

cinco mais fortes e as cinco com oportunidades. É possível observar as diferentes 
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o Brasil é a “Comunicação Efetiva”, a América Latina entende que a “Tomada de 

Decisão e Resolver Problemas Complexos” é a competência mais relevante, sendo a 

“Comunicação Efetiva” a segunda mais citada nessa região. No entanto, é válido 

sublinhar que, na soma geral de respostas, “Comunicação efetiva” aparece como a 

mais relevante. O Brasil e Europa, por sua vez, demonstram-se alinhados, apontando 
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a competência “Colaboração” como a mais forte e presente na equipe. Já em relação 

a competências com oportunidades, as três regiões possuem um entendimento 

diferente, ainda que as cinco mais citadas apareçam nas diferentes regiões.
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Quadro 4: Top 5 competências relevantes, fortes e fracas 

REGIÃO A) COMPETÊNCIAS RELEVANTES B) COMPETÊNCIAS FORTES | IMPLEMENTADAS C) COMPETÊNCIAS FRACAS | OPORTUNIDADES
D) OPORTUNIDADES DAS 

COMPETENCIAS RELEVANTES (*)

Europa Comunicação Efetiva Colaboração Emoção | Inteligência Emocional Comunicação Efetiva

Capacidade Analítica Relacionamento | Atuar em Comunidades | 
Entender Diferenças Culturais

Sustentabilidade, Ética, Ecologicamente Correto

Colaboração Tomada de Decisão | Resolver Problemas 
Complexos

Comunicação Efetiva

Tomada de Decisão | Resolver 
Problemas Complexos

Flexibilidade | Mente Aberta Visão Estratégica

Gerenciar Ambiguidade Atitude Positiva Criatividade | Inspiração

Tomada de Decisão | Resolver 
Problemas Complexos

Tomada de Decisão | Resolver Problemas 
Complexos

Comunicação Efetiva Comunicação Efetiva

Comunicação Efetiva Colaboração Emoção | Inteligência Emocional

Liderança Entender as Necessidades dos Clientes Relacionamento | Atuar em Comunidades | 
Entender Diferenças Culturais

Visão Estratégica Integridade Capacidade Analítica

Entender as Necessidades dos Clientes Visão Estratégica Dinamismo

Brasil Comunicação Efetiva Colaboração Entender as Necessidades dos Clientes Comunicação Efetiva

Colaboração Capacidade Analítica Visão Estratégica Entender as Necessidades dos Clientes

Tomada de Decisão | Resolver 
Problemas Complexos

Flexibilidade | Mente Aberta Criatividade | Inspiração Gerenciar Ambiguidade

Gerenciar Ambiguidade Tomada de Decisão | Resolver Problemas 
Complexos

Comunicação Efetiva

Entender as Necessidades dos Clientes Atitude Positiva Gerenciar Ambiguidade

Resumo Comunicação efetiva Colaboração Entender as Necessidades dos Clientes Comunicação Efetiva

Tomada de decisões | solucionar 
problemas complexos

Tomada de Decisão | Resolver Problemas 
Complexos

Comunicação Efetiva Entender as Necessidades dos Clientes

Colaboração Flexibilidade | Mente Aberta Criatividade | Inspiração Visão Estratégica

Entendimento necessidades cliente Capacidade Analítica Visão Estratégica

Visão Estratégica Integridade Emoção | Inteligência Emocional

(*) Oportunidades da empresa pesquisada em buscar e melhorar essas competencias, uma vez que foram consideradas relevantes e estão no quadro de fracas.

América 
Latina

todas 
regiões
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 DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada evidencia as competências mais citadas entre as 

diferentes funções, aquelas em comum e as diferenças de percepção entre regiões, 

o que, tendo em vista aspectos tratados na literatura, traz para a discussão um tema 

relevante a nível organizacional, e também, acadêmico, que são as competências 

relevantes na era da Revolução Industrial 4.0 (4IR). Como destacam Derwik; 

Hellström e Karlsson (2016), competência não é uma simples capacidade ou 

qualidade de um indivíduo ou função, mas a interação entre este e a atividade em 

questão. Ou seja, a competência é o potencial para uma desejada atividade ou prática 

profissional que pode ser diferentemente aplicada dependendo da organização. 

As organizações e os indivíduos, ao longo do tempo, passaram por diferentes 

fases de evolução industrial e, assim, diferentes recursos humanos e competências 

foram relevantes em cada fase. Vimos que as mudanças que acenam para novas 

fases da Revolução Industrial vêm se dando mais rapidamente, visto que o tempo de 

transição entre as primeiras fases  foi de um  século, enquanto a última, a 4IR, surgiu  

apenas meio século após a anterior.  

Essas transformações significam, antes de tudo, diferentes formas de vida para 

todos os indivíduos; por exemplo, o início da Revolução Industrial trouxe para as 

cidades as pessoas do campo, que tiveram que aprender a trabalhar em novas 

atividades, como na indústria têxtil, no transporte ferroviário etc., e a cada evolução, 

algumas atividades deixaram de existir e surgiram novas, com diferentes 

necessidades de conhecimentos e competências. As atividades mudam, logo, há 

necessidade de novas capacitações, e, de acordo com a literatura, o recurso humano 

competente é o diferencial para a vantagem competitiva das organizações.  

 A partir do levantamento efetivado neste TA, é possível demonstrar três 

elementos proeminentes na contextualização do ambiente de competência atual. 

Iniciando com o primeiro elemento, o das fases evolutivas das indústrias e das 

organizações, de forma geral,  a 4IR, atual fase – com uso de diferentes tecnologias 

avançadas e que continuam evoluindo a cada dia, de forma exponencial – requer 

mudanças na forma de operar, gerir e um novo ambiente organizacional interno e 

externo global, com novos desafios e competidores. Como mencionam Nikitina e 

Lapina (2017), isso leva a mudanças nos gestores das organizações e nas 

competências necessárias para lidar com os desafios do novo ambiente externo que 
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se criou, referindo também que o profissional da 4IR deve agir como empresário e 

gestor ao mesmo tempo. A 4IR procura resolver grandes problemas humanos e tem 

um viés de entrega em relação à sustentabilidade, o que foi um ponto menos eficiente 

nas fases das Revoluções Industriais anteriores, principalmente, no que se refere ao 

meio ambiente, de modo que a 4IR busca, então, corrigir ou equilibrar o avanço 

industrial e econômico com adequado uso de recursos e ações ecologicamente 

corretas.  

E levando ao segundo elemento que é a sustentabilidade, podendo ser 

ambiental, e que por sua vez, conduz  à sustentabilidade organizacional, de modo que 

empresas que não levam em consideração temas como a economia circular, a não 

exploração de mão-de-obra em toda cadeia, envolvendo fornecedores, terão 

implicações com o consumidor – hoje, mais consciente –, além de ter complicações 

com os órgãos governamentais, o que é algo fundamental que as competências de 

recursos humanos precisam considerar.  

O terceiro elemento de contextualização é a vantagem competitiva, que é o 

principal ponto de sustentabilidade organizacional, centralizado no valor que a 

empresa cria para os consumidores e os benefícios para a sociedade em geral, algo 

que somente pode ser alcançado com a soma de conhecimentos e competências dos 

colaboradores da organização. 

 Como destacam Hohenstein; Feisel e Hartmann (2014), o SCM é uma disciplina 

com forte centralização humana e é chave para a estratégia da organização, citando 

competências críticas para adicionar valor ao negócio e que contribuem para a 

vantagem competitiva sustentável, entre as quais se ressalta a importância da 

comunicação e tomada de decisão.  

Na pesquisa realizada neste TA, a comunicação efetiva aparece como a mais 

citada em todas as regiões, sendo a número um na Europa e no Brasil, e a número 

dois na América Latina. Qualquer competência que um colaborador tenha, perde a 

eficiência sem comunicação efetiva ou se não ocorrer no momento correto. A 

comunicação efetiva passa a ser crítica, uma vez que estamos num ambiente de 

enorme disponibilidade de informações, que precisam ser tratadas e comunicadas 

efetivamente, o que leva à segunda competência mais citada: tomada de decisão e 

solucionar problemas complexos. Como destacam os mesmos autores, a influência 

do gestor de SCM é cada vez maior na tomada de decisões e no impacto sobre a 

performance financeira da organização. Cerezo; Otero e Pastor (2017), ressaltam 
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também, a competência de tomada de decisão e resolver problemas complexos como 

relevante para profissionais da 4IR para as novas demandas e circunstancias de 

mudanças. 

Na sequência das competências, mais citadas na pesquisa, está a 

colaboração, que, de certa forma, é uma competência conectada com as duas 

anteriores, principalmente, em grandes organizações, onde é fundamental para o 

compartilhamento de informação que contribuem para a tomada de decisão e a 

resolução de problemas complexos, ou seja, trabalho em equipe e não em silos. Como 

também indicam Nikitina e Lapina (2017), trata-se de uma competência requerida para 

buscar diálogos entre os diversos membros da organização. 

 Govier; Zuppolini e Plastinp (2018) destacam que as empresas, hoje, valorizam 

muito mais as competências humanas, pois podem ser recursos cruciais para um 

desempenho diferenciado. Entre elas, citam a competência de entendimento da 

necessidade do cliente, que aparece como a quarta mais citada na pesquisa, no 

cômputo geral, sendo referida entre as cinco mais da América Latina e Brasil, não 

aparecendo, no entanto, entre as mais citadas pela Europa, como também não 

aparece na lista daquelas com oportunidades de desenvolvimento para esta região, o 

que parece indicar que considerar a necessidade do cliente na Europa já é algo 

ordinário. 

 E se pensarmos nestas quatro competências mais citadas até agora, uma outra 

complementar, de grande relevância na organização para conectar a necessidade dos 

clientes com a missão da empresa,  a visão de longo alcance e o caminho a seguir é 

a competência de visão estratégica, a quinta das citadas como mais relevantes na 

pesquisa. Hohenstein; Feisel e Hartmann (2014) destacam que, nessa era mais 

turbulenta, o fluxo de materiais e produtos além do mercado doméstico e a nível de 

mercado global eleva a importância do SCM. De acordo com isso, a profissão de SCM 

mudou consideravelmente, em termos de qualificações, conhecimento e habilidades, 

enquanto os gestores de SCM desempenham um papel cada vez mais importante e 

uma visão estratégica das operações globais de maior alcance geográfico. 

  A pesquisa traz visão clara das diferenças existentes entre regiões, o que indica 

a importância de aplicar treinamentos e alinhamentos diferentes por região. Isso fica 

evidente quando as competências indicadas como fracas e com oportunidade 

apresentam-se muito diferentes em cada região. Essa diferença era esperada, 

primeiro porque os valores, visão social, cultura e maturidade de gestão são 
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diferentes. Segundo, porque a função dos participantes possui abrangências 

diferentes; global, por estarem na matriz e interagirem com todas as regiões, como é 

o caso dos participantes da Alemanha ou regional, interagindo com vários países 

como é o caso do Brasil na América Latina. Um outro elemento a ser considerado nas 

diferenças entre regiões está relacionado a diferentes estágios de maturidade e 

tecnologia, onde, a Europa por ter mão-de-obra mais cara, investe em tecnologia e 

automação, enquanto países da América Latina por exemplo, o alto investimento em 

tecnologia, em muitos casos, ainda não compensa por ter mão-de-obra mais 

acessível. 

 Conforme relatório da CNI (2016), em alguns países a 4IR tem um apoio maior 

dos governos que posicionam o tema no foco estratégico de suas politicas, enquanto 

no Brasil, a oportunidade de apoio governamental é pouco proeminente, resultando 

num desafio duplo de incorporar os elementos da 4IR nos planos estratégicos e 

políticos, e, quando o Brasil entrar de forma mais efetiva nessa onda, estará atrasado 

em relação aos países como Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, que já andam 

bem avançados com esse tema. O relatório aponta ainda, que a 4IR exige elevado 

grau de conhecimento para que os usuários consigam empregar as tecnologias de 

forma eficiente, onde comparando com a Alemanha, o desenvolvimento da 4IR é 

tratado como prioritário para o pais ampliar sua vantagem competitiva. A Alemanha 

estabelece em seu plano estratégico para o pais se tornar o principal fornecedor de 

tecnologias inteligentes, e em conjunto com outros países lideres, definir padrões.  

Outra evidência na pesquisa deste TA, é a diferença observada por Recursos 

Humanos da organização pesquisada em relação às competências consideradas 

mais relevantes pela maioria das funções de operação e liderança, indicado 

oportunidades de sincronismo. Essa diferença não era esperada. Outra interpretação 

relevante é as regiões estarem em diferentes “ondas” de relevância de competências.  

A América Latina por exemplo, considera como relevante entre as cinco mais 

citadas, liderança e visão estratégica, o que não aparece na Europa e no Brasil. Uma 

explicação pode estar relacionada a “onda” da Europa e Brasil ser diferente, uma vez 

que essas duas competências são essências na gestão global e na gestão de região, 

ou seja, já foram treinadas e fazem parte de algo fundamental no global e região, de 

maneira que essas duas regiões percebem, por exemplo, a competência de 

colaboração como mais relevante e essa não aparece nos países da América Latina.  
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E como citam Govier; Zuppolini e Plastinp (2018), definir as competências mais 

necessárias é complexo, mas o foco deve ser, certamente, nas duradouras e 

humanas. E no caso das competências indicadas como mais relevantes na empresa, 

parecem ter considerado as mais relevantes do momento em cada região e função.  

A pesquisa evidenciou comentários sobre a flexibilidade cognitiva. Conforme 

Cañas; Fajardo e Salmerón (2015), a flexibilidade cognitiva se refere à habilidade de 

aprendizado contínuo, de se adaptar a novas necessidades. Está relacionado a ser 

curioso, ampliar horizontes e aprender algo novo, sair da zona de conforto, conviver 

com pessoas que pensam diferente, estar aberto a novos aprendizados. Podemos 

considerar que a flexibilidade cognitiva está diretamente relacionada com a 

competência nove das mais citadas, presentes no quadro 3, que são o “desejo de 

aprender e buscar o aprendizado contínuo”, e também a competência dez, 

“flexibilidade e mente aberta”. Ou seja, deixar de lado o que antes funcionava e agora 

não funciona mais, ser um eterno aprendiz, ter a flexibilidade de aprender, ter 

agilidade mental. Quanto mais flexível, maior a possibilidade de se contribuir para a 

nova realidade. Criar e combinar algo diferente, a flexibilidade cognitiva também está 

relacionada à competência treze, “criatividade e inspiração”: ser criativo, focando 

naquilo que melhore o resultado final, olhar de forma holística, ser questionador – Por 

que é assim? –,  quebrar rotinas etc. Nikitina e Lapina (2017) também ressaltam a 

importância da competência nove, do “desejo de aprender e buscar o aprendizado 

contínuo”, como um potencial necessário para o desenvolvimento e a melhoria em 

novas competências. 

O TA com o estudo de caso pratico, evidencia indicando oportunidades para 

organização, quando as funções definem competências relevantes, mas parte destas 

não estão na coluna de fortes, ou seja, como contribuição gerencial se recomenda o 

fortalecimento das competências consideradas relevantes que estão presentes no 

quadrante de fracas. Dessa forma a organização passa a aumentar ainda mais seu 

poder de competência considerado relevante para as funções e alavancando um 

potencial ainda maior na geração de valor da organização. Essas oportunidades estão 

indicadas no quadro quatro como gaps e oportunidades na quarta coluna. Como por 

exemplo, a Europa e a América Latina citam, a competência de comunicação efetiva 

entre as mais relevantes, e a mesma aparece entre as mais citadas na lista de 

oportunidades.  
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Como vimos, as competências humanas são as que farão a diferença, 

considerando que as tecnologias estarão disponíveis para todos. Uma fala assertiva 

e transparente, ou seja, comunicação efetiva, tomar decisões e solucionar problemas 

complexos, atuando em colaboração considerando diferentes pontos de vista das 

diferentes áreas e expertises da organização, são as competências que vem no front 

das mais relevantes na 4IR, como evidenciadas no quadro três. Complementando 

com a visão estratégica, o entendimento das necessidades do cliente perfaz os 50% 

das competências consideradas como relevantes pela organização pesquisada. 

Como também enfatizou Druker (2016), as competências humanas viabilizam 

um elemento essencial para inovação, entrega de produtos sustentáveis e por fim a 

vantagem competitiva da organização. As competências individuais humanas também 

suportam a sustentabilidade da organização por dificultar a replicação imediata da 

concorrência, e, as competências do quadro 3, resultado da pesquisa das mais 

relevantes, evidenciam por exemplo, o desejo de aprender, buscar o aprendizado 

continuo que sublinham a mensagem de Drucker.  

Em relação a área acadêmica, com base na pesquisa de bibliografia, se 

evidencia a oportunidade de pesquisas e trabalhos em relação às competências de 

SCM na fase da 4IR. Pouquíssimos artigos acadêmicos foram encontrados com 

abrangência da tríade de SCM, 4IR e competências. Se recomenda que a área 

acadêmica busque reforçar estudos nessa linha, considerando a grande oportunidade 

de estudos nesse segmento e por se tratar de um tema atual, relevante e que agregará 

valor significativo para as organizações e a sociedade. 
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 CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho aplicado buscou contribuir ressaltando a importância cada vez 

mais evidente dos recursos humanos em SCM, especificamente, das competências 

necessárias e relevantes em um ambiente de trabalho que vem se alterando de 

maneira bastante rápida, com o advento, cada dia mais presente, da 4IR. O trabalho 

trouxe uma visão e contextualização sobre o tema das competências, iniciando com 

a vantagem competitiva, que é decisiva para a sobrevivência das organizações, a 

sustentabilidade, elementar para as organizações da 4IR, e um tema muito esperado 

pelo consumidor nessa nova fase, na qual a empresa precisa buscar qualidade: ser 

“amigável” ao meio ambiente, ser coerente e justa com preços e no uso de recursos 

naturais, entre outros aspectos. O trabalho contextualizou ainda as diferentes fases 

da revolução industrial, centralizando a discussão na 4IR, contexto que está 

conduzindo as mudanças.  

Descrevendo, então, as competências em relação ao SCM mais citadas na 

literatura e na sequência identificou as competências percebidas como mais 

relevantes na pratica em uma organização com as características de destaque para 

representar o contexto de pesquisa. 

O TA, com a revisão de literatura e a pesquisa, contribui para a reflexão de um 

tema atual, que é a 4IR e os desafios para as organizações, sendo o foco em 

competências um item de preocupação, ao qual o Brasil tenta se adaptar. No entanto, 

está focado no curto prazo e não no longo prazo, e justamente em aspectos nos quais 

outras regiões, como a Europa e, sobretudo, a Alemanha se destacam. Como vimos, 

a 4IR surgiu na feira de Hanover e foi fomentada pelo governo alemão, com foco no 

desenvolvimento a longo prazo e na sustentabilidade econômica do país. Ou seja, os 

geradores de tecnologia estão no exterior e seremos compradores ou usuários; temos 

o setor agrícola no Brasil como um diferencial, mas precisamos focar em educação, 

sendo esta uma oportunidade para o mundo acadêmico dar mais atenção às 

atividades que estão surgindo com a 4IR, fazer alianças com as organizações e treinar 

as competências relevantes nessa fase.  

A pesquisa demonstrou que a Europa, comparada ao Brasil e à América Latina, 

“surfam outra onda”, por exemplo, a Europa cita sustentabilidade, ética e atitudes 

ecologicamente corretas como competências de melhoria. Pode-se indicar que a 

América Latina e Brasil têm outras competências com oportunidades, como entender 
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as necessidades dos clientes, no Brasil, e a capacidade analítica e de dinamismo, na 

América Latina, as quais não foram citadas como principais oportunidades de melhoria 

na Europa. 

As competências são criticas para o sucesso das organizações se adaptarem 

as rápidas mudanças da fase de 4IR que oferece imensas oportunidade mas trazendo 

significativos desafios competitivos, sobretudo em SCM. O TA destacou as principais 

competências de literatura e cita na pratica as competências mais relevantes. 

Importante observar que dependendo da função e região as competências são 

similares mas podem estar em momentos “ondas” ou prioridades diferentes de acordo 

com a maturidade do pais, da organização, função e equipe. 

 

5.1 Limitações e contribuições do trabalho 

As limitações estão relacionadas às descrições que, aqui, não são exaustivas, 

principalmente, em 4IR e competências em SCM. O tema da 4IR tem uma 

abrangência enorme, a qual não foi possível explorar suficientemente para evitar 

perder a conexão e a coerência com o tema central de competências em SCM. Dos 

três elementos de contextualização aqui usados, sustentabilidade e vantagem 

competitiva talvez sejam os mais relevantes, no entanto o contexto em que as 

competências estão inseridas é maior. 

O tema de competências em SCM relacionado a 4IR é de difícil mapeamento, 

primeiro, considerando-se que os artigos publicados não são muitos; como citado no 

item 2.5 de competências em SCM, normalmente, os artigos de competência em 4IR 

não têm avaliação em relação à área de SCM, ou quando tratam de SCM, não têm 

relação com o 4IR. Assim, são raros os artigos que têm essa correlação entre as 

competências com a 4IR e o SCM.  

Outro elemento de limitação está relacionado ao termo competência, que é um 

tema bastante abrangente. Desse modo, esse trabalho limitou a pesquisa ao 

segmento de competência individual e nos elementos relacional e comportamental, 

como explicado no item 2.5. O TA também se limitou a abordar as vinte competências 

mais citadas e explorar e confrontar, com a literatura, as cinco principais apontadas 

pela pesquisa. No entanto, há a oportunidade de um outro estudo focar em um tema 

mais específico e também explorar as outras competências da lista.  

 Futuros estudos poderão ampliar e explorar também outras empresas de 

vanguarda, situadas em outros setores da economia, com diferentes tamanhos, ou 
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mesmo relacionar o status de competências relevantes entre as diferentes 

organizações de diferentes setores, considerando-se ainda os diferentes tamanhos 

organizacionais.  
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