
Existe uma estratégia

de fornecimento que vai

além do processo de

aquisição. É a sua

habilidade de ouvir e

engajar seus

fornecedores

Quando os
fornecedores falam...
escute!

do seus

uando os clientes

falam, seus fornece-

dores escutam. Mas,

e o inverso? As em-

presas escutam quan-

' cedores falam? Devem?

E, se o fazem, estão realmente ouvindo o

que os fornecedores têm a dizer?

Ao lidar com fornecedores, as empresas

tendem focar seus atuais produtos e serviços,

tratando de assuntos pontuais, tais como

necessidades logísticas, metas de redução de

custos a cada ano, entre outros. Entretanto,

se focarem somente o que está em

discussão hoje, podem vir a perder o que

vai estar em discussão amanhã.
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Quando se compra produtos ou se

contrata serviços, aproximar-se de seus

fornecedores é a chave para garantir

vantagens a longo prazo, e isso está se

tornando ainda mais relevante quando as

empresas discutem novos contratos. Essa

prática começa ouvindo seus fornecedores-

chave para ganhar uma perspectiva mais

competitiva e, se todos seguirem o plano,

desenvolverão um relacionamento mutua-

mente benéfico, envolvendo projetos conjuntos

de melhoria, gerenciados por clientes e

fornecedores.

Ouvir e aprender
Embora cada negócio seja único, alguns

desafios são comuns a todos. Quem não

tentou reduzir a complexidade na cadeia de

abastecimento e conseguir melhorias conjuntas

no processo e operação, apenas para vencer

forças do mercado, desafios internos e

circunstâncias extenuantes?

Muitas empresas não percebem que seus

fornecedores podem ajudar a introduzir esses

e outros conceitos. Escondidos nos bastidores

de algumas das melhores empresas, os

fornecedores são fontes de informação,

frequentemente enfrentando e superando

muitos dos mesmos desafios. Dedicando um

tempo a seus fornecedores, é possível ouvir

uma perspectiva atualizada sobre o de-

sempenho em áreas-chave ao longo de toda

cadeia de abastecimento, como desen-

volvimento de novos produtos (engenharia



Empresas que envolvem seus fornecedores podem
descobrir que uma simples mudança de política ou ajuste de

equipamento poderia resultar em uma grande economia

do fornecedor com engenharia da empre-

sa), aquisição e fabricação. Essas perspectivas

podem ajudar a identificar pontos em que

você excede e onde precisa melhorar.

Contudo, o verdadeiro sucesso depende

de descobrir o equilíbrio entre o uso de

niveladores competitivos - como avaliação

da melhor prática, volume de compra e

fornecimento global - e programas

conjuntos de melhoria do processo. Ouvir

e trabalhar em conjunto com seus

fornecedores pode levar a recompensas

bem além de reduções no preço. Contudo,

quatro benefícios podem ser alcançados em

longo prazo:

1. Construir fundamentos para futura

colaboração: engajando seus principais

fornecedores, você pode aprender como

seus colegas abordam as questões de

suprimentos e gerar ideias para melhoria

do seu próprio programa de relações com

o fornecedor.

2. Reduzir o tempo para lançamento de

novos produtos: envolver os fornecedores

no início do processo de produção pode

reduzir o ciclo de desenvolvimento de

produto em até 50%.

3. Reduzir custos através de melhores

processos comerciais: quando os

fornecedores assumem atividades de valor

mais baixo, tais como processamento de

pedidos, as empresas têm a vantagem

de um processo comercial melhor e mais

tempo para focar assuntos estratégicos.

4. Aumentar a eficiência em produtos e

serviços que não são os principais de seu

portfólio.

0 que ouvir

Estar aberto ao fornecedor requer definir

exatamente o que você deseja ouvir. Você e

seus fornecedores devem estabelecer as

necessidades de produtos e serviços que

definem sua relação e saber se há

capacidade para atendê-las.

Nunca subestime o efeito que a

mudança de necessidades terá sobre a

habilidade de um fornecedor dirigir as

eficiências de preço, sem mencionar o

impacto que poderia ter sobre a qualidade

do seu produto. Seus fornecedores mais

estratégicos também podem oferecer certos

aspectos intangíveis, tais como conhecimento

do produto e um projeto comprovado. A

seleção de fornecedores precisa focar

assuntos além do preço.
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Por últ imo, como os fornecedores

dedicam seus melhores recursos para seus

melhores clientes - você deve saber

exatamente o quão "atrativo" é. Eles valorizam

suas relações comerciais mais do que

valorizam a de outros? A relação poderia ser

melhorada? As linhas de comunicação entre

você e seu fornecedor são abertas e

acessíveis? Respostas a essas perguntas

podem aferir se seus fornecedores o

enxergam como um grande ou pequeno

cliente.

A voz do fornecedor

Ao executar o processo de seleção dos

fornecedores, é preciso avaliar áreas onde a

empresa e seus fornecedores podem

colaborar. Engajando os fornecedores

durante o processo de fornecimento, deve-

se transmitir a mensagem de que a empresa

está comprometida, interessada em suas

perspectivas e deseja identificar áreas

mutuamente benéficas para colaboração.

As respostas de uma pesquisa

preenchida por participantes de cursos de

compras promovidos pela UnlMAM, revelou

processos que podiam ser melhorados (veja

tabela). A logística foi a primeira oportunidade

de melhoria, e foi relatado um trabalho

conjunto entre as empresas e seus

fornecedores para identificar três áreas para

maiores análises:

• Desenvolvimento de embalagem, onde

a ideia foi trabalhar com frações lógicas;

"Cross docking" de mais produtos;

• Criação de "embalagens master" para as

lojas: em vez de cada fornecedor enviar

uma caixa separada para cada SKU, o

fornecedor enviaria uma "embalagem

master" com todos os SKUs para

algumas de suas maiores lojas maiores.

Descobertas de pesquisa revelam áreas de melhoria

Numa escala de I a 5; sendo I para baixo e 5 para alto. Exemplo ilustrativo da pesquisa realizada com participantes
de cursos da UnlMAM

A evolução
A iniciativa de ouvir o fornecedor evolui

com o tempo, sendo que a fase de "escuta"

ocorre no início da evolução. Você

identificará assuntos que estão funcionando

bem e o que pode ser melhorado.

Algumas das melhores informações são

obtidas das pesquisas "on-line", uma

ferramenta que possibilita obter visões

detalhadas entre múltiplos fornecedores e

interessados internos. Essas são seguidas

de entrevistas pessoais para obter

informações mais detalhadas ou esclarecer

informações extraídas da pesquisa.

Ouça também a opinião dos cola-

boradores. A obtenção bilateral de

informação ajuda a priorizar os assuntos

certos a serem focados e, frequentemente,

o que você imagina que poderia funcionar,

seus fornecedores já sabem que não

funcionará.

Uma vez priorizados os assuntos, você

poderá identificar aqueles que terão o maior

impacto sobre a empresa e o fornecedor,

entrevistando outros interessados como

usuários finais de seu produto ou serviço.

Eventualmente, você poderá conduzir

workshops com fornecedores, colegas e

equipes internas multifuncionais.

Firmando um compromisso
Após anos de guerra dos preços, a

tensão entre compradores e fornecedores

frequentemente é difícil de superar e a

natureza combativa do processo de seleção

fornecedor nunca foi uma plataforma ideal

para se estabelecer a confiança mútua.

Não obstante, uma vez evoluído para o

ponto onde você e seus fornecedores estão

realizando projetos de melhoria em conjunto,

a confiança não é apenas importante, é

essencial. Ambos os lados devem
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comprometer recursos suficientes aos

projetos e devem estar dispostos a

compartilhar os riscos e benefícios. A

dúvida geralmente ocorre quando os

fornecedores são cuidadosos na troca

de informação, temendo que seus

clientes furtem suas melhores ideias.

Qual é a cura para fornecedores

desconfiados? Comprometimento.

Todos os altos executivos e interessados

internos devem sinalizar seu

comprometimento e comprar a ideia

do processo. Os fornecedores alocam

os recursos necessários e demonstram

o mesmo nível de comprometimento

quando fica aparente que existe

aceitação do nível executivo e direcio-

namento de recursos da sua parte.

Assinar um acordo de confi-

dencialidade ou elaborar alguns

termos contratuais convencerá os

fornecedores de que você não usará

as ideias deles contra eles.

Finalmente, já que os fornecedores

esperam compartilhar nos benefícios

da iniciativa, defina e concorde sobre

como os benefícios e recompensas

serão compartilhados desde o início.

Recompensas podem incluir oferecer

visibilidade a seus fornecedores.

Encoraje seus fornecedores a usar sua

empresa como referência na busca de

novas oportunidades de negócio e

dê-lhes o devido crédito, através de

um processo de medição e retorno

do desempenho.

Escutando seus fornecedores, você

provavelmente terá um retorno justo,

honesto e com critérios. Numa típica

abordagem da "voz do fornecedor", você

sairá com um melhor entendimento das

suas forças, bem como de seus com-

petidores e quais práticas comerciais são

consideradas as melhores no seu setor.

Empresas que envolvem seus

fornecedores podem descobrir que uma

simples mudança de política ou ajuste

de equipamento poderia resultar em

uma grande economia.

Text Box
Anúncio




