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T
ratede atingir o retorno

sobre investimento - e

rápido!" Embora a tecnolo

gia da informação, no que

diz respeito a softwares na

cadeia de abastecimento possa ser um objeto

de desejo, não obstante os gerentes de

logística ainda precisam justificar suas

solicitações de verbas para investimento

corporativo. Para ajudar a identificar o que

determina o retorno sobre investimento, a

revista LOGÍSTICA publica uma pesquisa

recém-divulgada pela AMR Research, Inc., diz

que o indicador de retorno sobre

investimento mais importante inclui aumento

dos giros de estoque, redução dos custos

de manutenção dos estoques, além da

melhoria dos índices de atendimento.

Além disso, o estudo afirma que os

módulos da cadeia de abastecimento que

têm o impacto mais positivo sobre os

indicadores de operação críticos são

planejamento e previsão da demanda;

planejamento da cadeia de abastecimento,

o qual inclui planejamento do estoque e

transporte; e gerenciamento de pedidos.

As descobertas-chave do estudo sobre

o que comanda o retorno sobre o

investimento da logística incluem:

• Baixar os custos de transporte: o módulo

da cadeia de abastecimento que tem o

maior impacto sobre o custo de

transporte é o de sistemas de

gerenciamento, pois 71 % daqueles que

implementaram aplicações de TMS

("transportation management system",

sistema de gerenciamento de

transporte) perceberam uma moderada

redução nos custos de transporte (figura

1). Outros 19% perceberam uma

grande redução nos custos de

transporte. Também significante é que

os módulos de planejamento da cadeia

de abastecimento e gerenciamento de

pedidos produziram substanciais

benefícios na redução dos custos de

transporte.

Redução dos custos de transporte: um

terço dos entrevistados (todos par-

ticiparam do processo de tomada de

decisão relativo às aplicações da cadeia

de abastecimento/logística) indicam que

seus sistemas de DPF ("demand

planning and forecasting", planejamento

e previsão da demanda) reduziram

bastante os custos totais de estoques.

O SCP ("supply chain planning", plane-

jamento da cadeia de abastecimento) é

classificado quase como alto, pois 32%

diz que o uso desses sistemas trouxe

um impacto dramático sobre seus custos

de estoques.



Figura 1-0 impacto dos custos de transporte
Atendimento de pedidos

Gerenciamento do armazém

Gerenciamento de transporte

Planejamento da cadeia de
abastecimento

Programação da produção

Planejamento e previsão
da demanda

• Impacto sobre os custos de operação

do armazém: os WMS ("warehouse

management systems", sistemas de

gerenciamento do armazém) e os

sistemas de planejamento de estoques

e transporte são os módulos com maior

impacto sobre a redução dos custos de

operação do armazém (figura 2). Mais

de 70% daqueles que estão usando

essas aplicações dizem que tiveram os

custos do armazém "moderadamente

reduzidos" ou "bastante reduzidos".

Apenas 19% daqueles que estão

atualmente usando aplicações de WMS

(sistemas de gerenciamento do

armazém) indicaram melhorias

substanciais nessa área.

Desenvolver colaboração mais próxima:

uma das grandes hipóteses é que uma

colaboração mais íntima com parceiros

de negócio na cadeia de abastecimento

trará significantes reduções nos níveis de

Não reduziu N/A

estoques e respectivos investimentos. O

estudo da AMR Research colabora com

esse conceito. Melhorias na habilidade

de uma organização de colaborar

influenciam quase todas as aplicações

da cadeia de abastecimento.

Desapontamento na melhoria do índice

de atendimento: embora a melhoria do

índice de atendimento seja considerada

um condutor crítico para alcançar o

retorno sobre investimento, os

Reduziu bastante Reduziu moderadamente

Text Box
Anúncio



Figura 2 - 0 impacto dos custos de operação do armazém
Atendimento de pedidos

Gerenciamento do armazém

Reduziu bastante Reduziu moderadamente Não reduziu Aumentou N/A

entrevistados afirmam que "muitos

sistemas comprovaram-se não afetivos

na condução de melhorias dramáticas

nos índices de atendimento".

Implementação

Muitos usuários (70%) realizaram algum

tipo de avaliação do retorno sobre

investimento antes do lançamento de sua

iniciativa da cadeia de abastecimento. Entre

o setor industrial, o relatório da AMR Research

mostra que o retorno sobre o investimento

médio é de 15% a 19% por ano.

A boa notícia para os gerentes de logística

é que daquelas empresas que realizaram

um estudo formal do retorno sobre

investimento sobre seus projetos da cadeia

de abastecimentos concluídos ou em

andamento, 80% atingiram ou estão em

curso de atingir seu retorno sobre o

investimento esperado.

Numa observação interessante, o retorno

sobre investimento médio esperado para o

setor de serviço é pelo menos cinco pontos

mais baixo que para a manufatura. A média

mais baixa é devido ao "enfoque mais

conservador de atacadistas, varejistas e
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distribuidores para o software da cadeia de

abastecimento e seus benefícios".

Entre todos os módulos funcionais,

apenas 16% das implementações levaram

menos de seis meses para a implementação

total e quase 20% dos projetos levaram mais

de dois anos para se tornarem totalmente

operacionais. Antes das aplicações da cadeia

de abastecimento produzirem resultados, são

necessários experiência e tempo.

Em geral, operações significativamente

melhoradas em áreas como tempo de ciclo

do negócio, bem como custos de estoques,

transporte e armazenagem, são mais

prováveis de ocorrerem em empresas que

possuem dois ou mais anos de experiência

no uso de sistemas de gerenciamento da

cadeia de abastecimento.

Além disso, os pontos a seguir são

importantes para os gerentes de logística

considerarem antes de partirem para o

desafio da missão do software da cadeia de

abastecimento:

• O investimento médio em iniciativas da

cadeia de abastecimento está abaixo dos

0,5% do faturamento. Isso inclui todas

as áreas com orçamento de tecnologia

de hardware/ equipamento de rede,

software e tecnologia relacionada ao

software como bancos de dados e

servidores de aplicação, serviços

profissionais, pessoais e treinamento.

• A maior lacuna de desempenho da

implementação está na funcionalidade

do sistema de gerenciamento do

armazém, sendo o tempo médio de

implementação real do WMS quase três

meses maior que o previsto.

• Os tempos mais curtos de imple-

mentação são encontrados nas

aplicações TMS (sistemas de geren-

ciamento de transporte) com tempo

médio de 11 meses.

• Os tempos de implementação mais

longos são visto em sistemas de

gerenciamento de pedidos, que estão

levando mais de quatorze meses.

Conclusão

Diminuir os custos de transporte, o uso

de um WMS e a colaboração mais íntima

entre os parceiros da cadeia de abas-

tecimento, são, em resumo, os fatores que

trazem maior retorno sobre o investimento

da logística.
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