
Construindo a visão logística
Pesquisas sobre tendências têm importantes implicações no gerenciamento, que vão além do papel
das previsões na tomada de decisões específicas

Desde seu início na literatura

e prática de negócios nos

EUA e, posteriormente, na

Alemanha, começando em meados da

década de 1960, a logística focou

primeiramente a distribuição física.

Durante a década de 1980, houve uma

mudança da especialização funcional do

transporte, armazenagem e embalagem

para uma abordagem de sistema mais

integrada para coordenar os diferentes

subsistemas logísticos funcionais.

Atualmente, a logística é vista como um

paradigma específico ao gerenciamento

dinâmico de fluxos em redes intra e

interorganizacionais. Assim, a logística

atual empregou o termo, como um

sinônimo, de gerenciamento da cadeia

de abastecimento, surgindo de uma

perspectiva funcional para um enfoque

de gerenciamento geral ao marketing,

com a diferença de que na logística não

somente a orientação ao cliente é

focada, como também o geren-

ciamento eficiente e eficaz de cada fluxo

na cadeia de valor: produtos, infor-

mações e idéias.

As pesquisas sobre as tendências são

recentes e elas não se destinam a prever

o futuro final. Seu objeto é a análise do

futuro de longo prazo e a avaliação dos

desenvolvimentos diferentes possíveis,

prováveis e desejáveis.

Realizar uma pesquisa sobre

tendências tem importantes implica-

ções para o gerenciamento, que vão

além do papel da previsão na

tomada de decisões. Por meio

da análise de relacionamentos

entre a empresa e seu

ambiente, a pesquisa con-

tribui significativamente

para o gerenciamento, com a melhoria

das bases históricas, exercendo também

função de comunicação.

Visão

Gerenciamento visionário tornou-se

termo comum na literatura gerencial

durante a década de 1990. Diferentes

abordagens das escolas de administração

demonstraram uma meta comum: o

desenvolvimento abrangente, consis-

tente e de longo prazo da empresa. O

gerenciamento deve se empenhar na

realização de uma visão específica da

empresa, baseada em uma análise

sistemática dos desenvolvimentos

potenciais futuros em seu ambiente,

fundamentando a evolução de longo

prazo.

A visão motiva

pessoas. Dá um

sentido ao trabalho

e estimula uma

elevada auto-

identificação

dos funcio-

nários com a empresa. Além disso, a

visão foca os recursos por seu caráter

de meta nas competências essenciais,

determina a direção do desenvol-

vimento para a empresa e, por meio

da seleção de alternativas, ajuda a

encontrar as decisões certas. Dessa

forma, podemos deduzir que a

pesquisa sobre tendências e o

gerenciamento visionário na logística

são fundamentais. Definimos a visão

logística como o quadro gerado da rede

de futuro desejável e realizável de

fluxos intra e interorganizacionais, bem

como o gerenciamento desta rede e a

possibilidade para torná-la real.

Construir, implementar e realizar

Para construir, implementar e

realizar uma visão

logística recomen-

da-se um modelo

de processo basea-

do na técnica de

cenários (figura 1).

A Etapa l trata das

tarefas de formação da

equipe, definição e plane-

jamento do projeto. Devido

ao caráter interdisciplinar das

pesquisas sobre tendências, a

equipe deve ser heterogênea,

incluindo a alta gerência, bem como

clientes e fornecedores. A Etapa 2

contém a composição de cenários para

o ambiente logístico.

O desenvolvimento do sistema,

caracterizado por sua estrutura e

processos, é independente de força

motriz específica no ambiente logístico.

Este desenvolvimento é interpretado
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como um gerenciamento ativo do

sistema logístico para gerar fluxos

altamente eficientes.

O sistema logístico e seu

ambiente estão mutuamente rela-

cionados: de um lado, o geren-

ciamento deve reagir às diversas

mudanças, considerando que tem um

comportamento ativo sobre diversas

forças motrizes, tais como com-

plexidade do produto ou tecnologias

da comunicação e da informação. Os

principais desafios desta etapa são a

identificação da força motriz do

sistema logístico, a previsão de

desenvolvimentos alternativos dessas

forças e a combinação de cenários

consistentes.

A análise dos efeitos dos cenários

alternativos no sistema logístico é

parte da Etapa 3. Para esclarecer que

a logística concentra o gerenciamento

dinâmico de fluxos, considere os

seguintes fatores:

Divisão da mão-de-obra;

Flexibilidade da manufatura;

Número de fornecedores (oferta);

Número de clientes (demanda);

Coordenação (disposição organizacional);

Delegação da tomada de decisão

(manufatura do fornecedor);

• Descentralização da tomada de decisão

(entre parceiros);

• Configuração (internacionalização da

produção);

• Importação de suprimentos;

• Intensidade dos relacionamentos de

entrega;



Essas variáveis permitem des-

crever uma rede interorganizacional

em todos seus itens logísticos

relevantes. A tarefa na Etapa 3 é

prever como cada cenário influencia

estas variáveis. Esta previsão é

baseada nas análises da força motriz

na Etapa 2.

Marcando a transição dos passos

l a 3, mais analíticos, aos mais

intuitivos, de 4 a 6, está a Etapa 4.

Quando cenários alternativos e

diferentes quadros futuros do

sistema logístico interorganizacional

estão presentes, é preciso decidir

qual cenário é preferível. Esta tarefa

pode ser suportada por "brains-

torming" e outros métodos para

estimular a criatividade.

A logística, evidentemente, é

muito importante, mas ainda há

outros elementos na empresa

como marketing, pesquisa e de-

senvolvimento. Assim sendo, o

objeto da Etapa 5 é a harmonização

das descobertas da Etapa 4 com

outras visões existentes na empresa.

A última etapa para construção da

visão logística é a sistematização da

rede desejável e realizável dos fluxos

intra e interorganizacionais, bem

como seu gerenciamento.

Estratégia

As etapas de l a 6 descrevem

como construir uma visão logística.

A Etapa 7 significa a implementação

e o controle dessa visão. E a alta

gerência deve suportar este processo

comunicando a visão para sua

implementação.

A visão será operadonalizada pela

gerência estratégica e operacional.

Para tal, geramos uma carteira de

múltiplas estratégias logísticas,

como na figura 2.

Estas alternativas estratégicas

são conciliadas com as variáveis

anteriormente mencionadas. Cada

estratégia apresentada na figura 2

é o resultado de uma combinação

das variáveis utilizadas para

descrever a estrutura e os

processos da rede interor-

ganizadonal. Além disso, algumas

variáveis são inseridas para

esclarecer diversas conseqüências

que resultam dos quadros de

redes específicas. Esclarecida a

visão formulada nas estratégias

interdependentes e específicas e

construindo o alicerce para o

gerenciamento logístico, a logística

será pensada e planejada de forma

eficiente. Pense nisso!


