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Além de enxuta, ágil
Empresas precisam adaptar seus sistemas às variações

dos produtos e do mercado

r

E
INQUESTIONÁVEL o IMPACTO ALCANÇADO

pela manufatura enxuta nas empresas.

Recentemente, o conceito de agilidade

foi proposto como um método de

enfrentar os mercados mais voláteis. Já ocorreram

muitos debates, muitas vezes até contraditórios,

sobre a compatibil idade ou não destes dois

métodos.

Longe dos debates, no 'mundo real', percebemos

um aumento implacável das pressões sobre a invasão

de produtos chineses e um fluxo contínuo de

produção. Várias empresas foram seduzidas pelos

baixos custos ao tomarem estas decisões e sem

analisar maiores implicações, e algumas sofreram

resultados desagradáveis no processo.

Histórico dos conceitos

O modelo enxuto já visto como um importante

fator para o sucesso dos negócios a partir da segunda

metade do século XX. Com a identif icação e a

eliminação das perdas em suas operações, as

empresas viram melhorias drásticas na redução dos

custos e, conseqüentemente, na sua produtividade e

competitividade. Entretanto, na última década, os

mercados tornaram-se cada vez mais voláteis e

com as demandas mais imprevisíveis e houve uma

redução dos ciclos de vida dos produtos e um

aumento no número de variações necessárias dos

produtos.

O modelo enxuto demonstrou funcionar bem

onde a demanda é relativamente estável, porém, no

outro extremo, um modelo diferente de agilidade é

necessário. Um dos diagramas clássicos sobre este

assunto está na figura 1.

Na prática, embora o 'kit de ferramentas' do

conceito enxuto tenha sido amplamente aplicado

nos últimos anos, fica menos claro quais seriam as

ferramentas com ênfase na agilidade. Na verdade,

muitos profissionais da filosofia enxuta contestam a



afirmativa de que o modelo de agilidade é necessário e acreditam

que o modelo enxuto pode ser adaptado e é suficiente para as

várias situações de mercado.

Todavia estes sistemas de produção e da cadeia de

abastecimento realmente precisam se adaptar às mudanças de

mercado, não importa quais designações são usadas. Também

não é de surpreender que uma solução simples não seja uma

ferramenta suficiente para todas as complexidades.

Além disso, não só a incerteza de mercado varia entre os setores

e empresas, como também entre produtos da mesma empresa. Se

os sistemas de produção e as cadeias de abastecimento precisarem

ser adaptadas às necessidades do mercado, mesmo para os

diferentes produtos dentro de uma empresa, como os fatores que

devem direcionar estas decisões poderão ser esclarecidos?

As perguntas básicas que procuramos responder são:

• Devemos tratar todos os nossos produtos da mesma forma na

cadeia de abastecimento Se não, como devemos escolher a melhor

forma de agrupá-los?

• Quais fatores de produto e de mercado são chave para esta

tomada de decisão?

Figura 1 - Diagrama enxuto vs. ágil

• Finalmente, uma vez agrupados os produtos, que projetos,

operações e metodologias de projeto da cadeia de abastecimento

são mais apropriados?
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Técnicas de agrupamento

Uma das técnicas mais comuns

usadas nos últimos anos é o método que

reúne os produtos em três grupos com

base nos volumes de vendas dos produtos

a análise ABC.

Outros fatores podem ser acres-

centados a estes critérios de decisão,

como por exemplo:

• Variabilidade da demanda;

• Variedade de produtos;

• Lead-time requerido pela demanda;

• Lead-time de obtenção;

• Ciclo de vida do produto;

• Margem (rentabilidade);

• Divisão dos custos em % (mão-de-

obra e material).

Para se agrupar com eficiência, esta

l is ta prec isa ser a jus tada espec i -

ficamente com os fatores relevantes de

uma empresa em par t icu lar . Os

mode los urgentes, repeti t ivos e

especiais nos dá três grupos simples.

Todav ia , se ap l i cássemos todos os

fatores mencionados anteriormente,

mesmo com duas opções "alta/baixa",

o número de grupos combinados é de

128. Muito complicado! O desaf io é

conseguir o que disse Einstein, "tudo

Figura 2 - Volume
de vendas dos produtos

deve ser feito o mais simples possível

e não de forma simplista".

Por exemplo, para a empresa A, os

ciclos de vida dos produtos poderiam ser

um fator-chave, uma vez variam de seis

meses a seis anos (como no caso de uma

confecção de camisas masculinas com

camisetas da 'moda' sazonais coloridas

até camisas sociais brancas tradicionais).

Na empresa B, fabricante de componentes

elétricos, os ciclos de vida dos produtos

Figura 3 - Volume vs. variabilidade da demanda
em uma empresa

podem ser todos acima de cinco ou até

dez anos e dessa forma não é relevante

ao processo de agrupamento.

Por exemplo, para uma empresa

farmacêutica, usando dois fatores,

'volume e variabil idade da demanda',

seus produtos foram reunidos em três

grupos. Veja a figura 3.

O objetivo é desenvolver um kit de

ferramentas prático que ajude a tomada

de decisão para o projeto da cadeia de

abastecimento. Uma aplicação básica do

método de agrupamento é ajudar a

determinar a política de abastecimento

mais apropr iada para o produto ou

componente.

Suprimento globalizado

O supr imento e a manufatura

globalizados têm sido uma tendência

cada vez maior em muitos ramos

industr ia is por vár ias décadas . A

motivação para o suprimento global

tem sido pr inc ipalmente o custo.

Entretanto, vár ias empresas tiveram

dificuldades nos últimos anos quando

outros custos na cadeia de abas-

tecimento aumentaram. É importante

combinar comerc iab i l i dade com

custos físicos:

A maioria das empresas gostaria de

tomar decisões baseadas nos custos

totais, porém medi-los não é tão fácil

como simplesmente comparar apenas

os custos do produto e do transporte,

por isso geralmente elas não o fazem.

Por exemplo, raramente é apurado um

custo rea l i s ta do capi ta l de giro

investido em estoque ad ic iona l que

inevitavelmente é gerado quando os

canais se estendem. Os custos de

estocagem aumentam at ravés dos

custos de manutenção do estoque e da

armazenagem enquanto os aumentos

dos custos da produção no exterior



incluem os custos de t ransações

(incluindo cartas de crédito, l iberação

alfandegária) transporte (incluindo fretes

aéreos de emergência) e taxas. Os lead-

times muitas vezes são de até 10 meses

quando pedidos de fontes da Ásia. Isto

claramente impede a agilidade e aumenta

o risco de custos de obsolescência e de

faltas de estoque se a demanda destes

produtos não corresponder às expec-

tat ivas. Este é espec ia lmente o caso

onde o efeito 'chicote' (amplificação da

demanda) entra em ação em uma cadeia de

abastecimento

estendida. Da

mesma forma,

o impacto

sobre a flexi-

bilidade e a

responsividade

da empresa não são levados em conta na

equação.

Haverá muitas ocasiões onde, mesmo

levando-se em conta todos os custos acima,

ainda fará sentido conseguir fornecimento

de locais de baixo custo e fora do país. Por

exemplo, produtos de alto volume com

variáveis limitadas, variação de demanda

limitada, altos custos de mão-de-obra e

com longa vida útil. Entretanto para outros

produtos onde a demanda é muito mais

volátil e mais d i f íc i l de prever, o

fornecimento local poderá ser preferível.

A técnica de agrupamento visa

ajudar as empresas com esta tomada de

decisão.

Conclusão

As empresas realmente precisam adap-

tar seus sistemas de produção e as cadeias

de abastecimento às situações de variação

de produto e de mercado. Uma ampla gama

de fatores podem influenciar estas decisões

e estes fatores provavelmente são diferentes

para cada empresa e canal.

Como ser ágil transferindo-se fábricas

para a China? Só o tempo de resposta

inviabiliza tal estratégia.
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