
Conhecer os riscos

envolvidos

é o primeiro passo

antes de arriscar

um empreendimento

em países emergentes

Como proteger
a sua cadeia de
abastecimento global
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N
unca se esqueça de que

ter fornecedores em

países estrangeiros é

uma questão multidi-

mensional, tanto do

ponto de vista de um cliente, quanto da

distribuição, do volume da demanda e

do tempo até o mercado".

Diversos fatores entram na equação

de um empreendimento fora do país,

alguns sob o controle da logística e outros,

simplesmente, visíveis à logística. Ajudar

a sua empresa a monitorar a cadeia de

abastecimento e a responder aos

problemas antes que eles fujam ao

controle é um valor agregado que a

logística pode trazer para discussão e para

o resultado financeiro da empresa.

A Revista LOGÍSTICA perguntou a

especialistas quais riscos eles enxergam

nas cadeias de abastecimento estendidas,

e algumas respostas poderão sur-

preendê-lo. Aqui estão as recomendações

de como proteger a sua cadeia de

abastecimento, a sua marca e seus lucros.

Custo - objetivo
comum ou ameaça
comum?

Com a vantagem de produzir e

conseguir fornecedores mais baratos,

alguns tipos de compras e de operações

podem ignorar fatores críticos da logística

que poderiam construir ou destruir uma

cadeia de abastecimento. Os países



emergentes oferecem soluções de baixo

preço, porém a que custo total? As per-

guntas básicas sobre o empreendimento

no exterior são:

• Existe capacidade de produção é sufi-

ciente para as necessidades atuais e

projetadas?

• O estabelecimento ou o fornecedor

conseguirá lidar com as oscilações?

• Se a produção for interrompida em

um outro local, o local proposto con-

seguirá dar conta da demanda

adicional?

• Se esta for a principal fonte, existe

um local alternativo para cobrir as

contingências?

• Como a mudança será tratada?

Enquanto alguns destes fatores são

revisados, as perguntas em paralelo sobre

a capacidade logística terão de ser res-

pondidas. Não se detenha em aspectos

como o número de docas, separadores

de pedidos ou empilhadeiras. Qual a

capacidade logística além das quatro

paredes? Existe capacidade de transporte

suficiente para as oscilações ou contin-

gências? Como o aumento do volume

afeta os tempos e os custos de trânsito?

A criação da infra-estrutura atenderá o

crescimento previsto?

Existe um compromisso para o desen-

volvimento da infra-estrutura necessária

- construção de estradas, ampliação da

malha ferroviária, dragagem de portos?

O desenvolvimento da infra-estrutura é

um compromisso de longo prazo.

Podemos importar tecnologia ou um

gerente de logística habilidoso, porém

não podemos importar uma estrada.

Com um controle sobre os desen-

volvimentos da infra-estrutura, um tem-

po de trânsito que pareça longo hoje

poderá mostrar melhoria constante se

os desenvolvimentos da infra-estrutura

continuarem sob controle. Um tempo

de trânsito inicial de 21 dias pode pare-

cer longo, porém, se esse número me-

lhorar regularmente nos próximos anos,

a escolha B poderá ser mais atraente do

que a escolha A, que não mostra sinais

de avanço.

Como reduzir as
incertezas sem
inventário?

Compradores internacionais de "pri-

meira viagem" muitas vezes usam agen-

tes de compras conhecidas como "traders".

A qualidade das matérias-primas e dos

processos de manufatura nos países em

desenvolvimento pode não condizer

com os padrões locais.
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Alguns destes novos compradores

internacionais dependerão dos agentes

de compras para apoio logístico na

região de fornecimento. Os profis-

sionais de logística deverão rever estas

capacidades e estabelecer índices de

referência para a fonte internacional.

A complexidade adicional de uma

cadeia de abastecimento internacional

pode reduzir a visibilidade da logística

e aumentar a incerteza - e incerteza

significa inventário. As cadeias de

abastecimento estendidas também

exacerbam os erros das previsões, que

se transforma em situações de falta

ou excesso de estoque. As condições

de falta de estoque significam perda

de vendas e a alternativa é o estoque

de segurança - porém, onde colocar

o estoque pulmão? É bem provável

que ficará nos produtos acabados,

próximo do ponto de consumo. Este

é um inventário caro, pois já passou

pela alfândega e pelo qual você já

pagou alguns impostos aplicáveis.

A agilidade ainda é o principal faci-

litador da cadeia de abastecimento. As

cadeias de abastecimento estendidas

ainda podem ser responsivas às

previsões, embora muitas empresas

assumem sua inabilidade de previsão

ao verem cadeias de abastecimento e

longos lead times. Existem alternativas.

Um centro de transbordo ou de

desconsolidação próximo ao porto

pode dar mais agilidade de volta para

a cadeia de abastecimento. Cada vez

mais os principais varejistas estão

usando os centros de desconsolidacão

para ajustar as previsões ao nível dos

centros de distribuição regionais.

Visibilidade da
cadeia de abaste-
cimento - parceira
ou adversária?

A visibilidade da cadeia de abaste-

cimento e o gerenciamento dos pe-

didos permitem a máxima agilidade no

atendimento de um pedido, porém,

em vez de ajustarem os problemas de

desdobramento do estoque, os sis-

temas podem fazer com que eles per-

maneçam no lugar.

Um exemplo é um centro de dis-

tribuição localizado em Campinas, que

é orientado a atender um pedido para

a região oeste depois que o centro de

distribuição da Grande São Paulo não

pôde atender por falta de estoque. O

pedido foi atendido e o nível de ser-

viço impecável, porém, nada foi feito

para solucionar o problema do motivo

pelo qual o inventário não estava no

CD da Grande São Paulo em primeiro

lugar (sem mencionar o custo adicional

se os produtos tivessem de ser

enviados com urgência). Numa cadeia

de abastecimento estendida, o proble-

ma pode ser a visibilidade no exterior.

Se a visibilidade e a responsividade

local não tratam do problema básico,

como a maioria das cadeias de abas-

tecimento lida com as mudanças brus-

cas de demanda dos produtos que ainda

estão chegando em um contêiner?

A discussão dos centros de des-

consolidacão inclui uma revisão da

demanda quando os produtos estão a

10 dias em alto-mar. Isto ajuda a tratar

de algum problema de alocação de

estoque ajustando-se o reabasteci-
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mento regional para condizer com a

demanda atual, porém para ótimos

resultados, a visibilidade tem que ir além

do porto de importação.

O desafio para muitas empresas que

têm fornecedores em outros países se

volta para a infra-estrutura, mas desta vez

o problema é a tecnologia da informação

(TI). Todos ao longo da cadeia de

abastecimento estendida têm a

capacidade da TI adequada e compa-

tível? Um estudo recente do National

Institute of Standards and Technology

(NIST) dos EUA observa que a entrada

manual de dados é muito comum, mes-

mo quando há disponibilidade de

computadores.
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Navegando nos riscos
do fornecimento

Controle e proteja o
seu produto e a sua
marca da pirataria

A movimentação de produtos fora

do país reduz o volume de supervisão

direta que uma empresa tem sobre

o seu produto e a sua marca. A

falsificação é uma atividade criminosa

e o desvio é uma violação contratual.

Uma outra área de desvios são as

promoções especiais. O distribuidor

compra grandes quantidades do

produto que sabe que poderá vender

no mercado lucrativo de determinado

país e desvia alguns destes produtos

para lá, onde consegue um lucro

expressivo. Os distribuidores do país

em questão serão a primeira pista de

um problema quando virem o

produto com desconto competindo

com eles. O primeiro passo é

autenticar o produto e, se for legítimo,

rastrear até a origem.

Com mercados novos e não

experimentados concorrendo para a

produção e distribuição no exterior, a

devida avaliação dos riscos de curto

e longo prazos poderá ajudar a evitar

erros caros. Custo menor pode não

significar risco menor, porém um bom

equilíbrio de fatores de custo e de

risco poderá garantir que as metas de

lucros sejam alcançadas na obtenção

de fornecedores e distribuição no

exterior.




