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Usuários e fornecedores de soluções de supply chain afirmam: área de logística entrou vive 
etapa de maturidade. E resultados. 
 
 
Entregamos o produto correto, na hora certa. Não há dúvidas de que esta é a frase que todo 
gerente de TI ou logística gostaria de ver pintada em qualquer traseira de caminhão. Mas se a 
inspiração que nunca faltou aos caminheiros jamais deu espaço para incursões marqueteiras, o 
jeito foi manter a máxima corporativa exatamente onde ela tem que estar: dentro das 
empresas, na mente de seus parceiros e colaboradores.  
 
Foi exatamente isso que a Empresa Brasileira de Compressores (Embraco) começou a 
perseguir em 2003. Com suas de soluções de refrigeração, a Embraco ganhou o mundo 
rapidamente. Nascida três décadas atrás na cidade de Joinville (SC), a companhia logo passou 
a exportar para a América Latina, Estados Unidos e Canadá. Em 1995, quando se fundiu com o 
grupo chinês Snowflake, já contava com fábricas na Eslováquia e Itália, além de unidades de 
negócios nos EUA e México. Naquele ano, uma primeira fábrica também foi montada em solo 
chinês. 
 
O crescimento, naturalmente, veio acompanhado da complexidade de sua malha de produção 
e distribuição. “Quando vimos, éramos apenas uma empresa de Joinville que exportava para o 
mundo. O mercado crescia e nós entregávamos. Mas a verdade é que desconhecíamos 
informações como, por exemplo, nível adequado de estoques. Não tínhamos processos de 
operação e análise da cadeia. Éramos um anti-exemplo nessa área”, resume o gerente 
corporativo de plano de vendas e operações da Embraco, André Perez. 
 
O resultado foi óbvio: freqüentes ocorrências de falta de matéria-prima e atrasos de entregas. 
Começou a incomodar. Presente em 80% das geladeiras brasileiras e detentora de 25% do 
mercado mundial de refrigeração, a companhia iniciou uma saga para dar jeito em suas 
operações de logística e manufatura, área onde transita mais de 1,4 mil tipos de 
compressores. 
 
Com ajuda de consultoria especializada, traçou um plano de ação que viria a consumir cerca 
de 2 milhões de dólares. Foram criados índices para monitorar desempenho e um módulo de 
planejamento de demanda da SAP foi incorporado ao R/3, sistema gestão da própria empresa. 
 
Em 2005, a companhia implantou seus novos processos e sistemas nas Américas. E de lá para 
cá, passou a colher os frutos de seu trabalho. A Embraco, que em fevereiro do ano passado 
gastou nada menos que 180 milhões de dólares com operações de estoque de produtos, viu 
seus custos caírem em abril deste ano para 120 milhões. 
 
E a companhia ainda não está satisfeita. Neste ano a empresa pretende levar seus planos de 
vendas e operações também à Ásia para, em 2007, ter tudo integrado em um supply chain 
global. “Nossa meta é que estes custos de estoque fiquem em 100 milhões de dólares”, afirma 
Perez, acrescentando que tem negociado com sua diretoria para que cerca de mais 1 milhão 
de dólares sejam investidos na iniciativa. 
 
Rumo à estratégia 
A história vivida recentemente pela Embraco ilustra bem o atual momento de transição pelo 
qual passam usuários e fornecedores de soluções de supply chain management (SCM). Se até 
pouco tempo atrás estes recursos ocupavam a prateleira de camadas mais operacionais, ao 
lado dos famosos pacotes de gestão (enterprise resource planning, ou ERP), cada vez mais 
passam a experimentar um perfil estratégico, ligados diretamente às decisões de negócios.  
“Criou-se a ilusão de que o ERP resolveria todos os problemas de negócios, mas não funciona 
assim. Na prática, são os sistemas de supply chain que trazem a capacidade de planejamento 
e otimização.  



Estas soluções são as responsáveis por usar os dados de sistemas transacionais para produzir 
decisões, enxergando a cadeia como um todo”, comenta Marcos Isaac, presidente da Modus, 
consultoria especializada em SCM. 
 
Então por que muita gente também se frustrou com suas soluções de SCM? Na avaliação do 
executivo, isso ocorreu porque, em certa medida, os produtos de uma década atrás estavam 
“um pouco verdes”, muitas vezes prometendo coisas irreais ou mesmo criando demanda para 
algo que o mercado não buscava. “Por outro lado, com a era do ‘e-whatever’, houve uma 
corrida desmedida das empresas pela novidade a qualquer preço”, analisa.  
 
Entre outros fatores, a atual fase de maturidade atribuída às soluções de CRM está atrelada, 
principalmente, à capacidade de planejamento de demanda e de flexibilidade de mudanças 
conforme os cenários. Os produtos de TI que suportam a área também ficaram mais simples 
de administrar. “As empresas estão buscando uma camada de planejamento, que é um 
módulo novo. Isso traz capacidade de simulação. Você, integrado ao ERP, pode monitorar e 
simular o impacto de algo acontece”, diz o gerente de soluções SCM da consultoria 
BearingPoint, Eduardo Mendes. 
 
Estrategicamente, este mapeamento de cenários atual e futuro tem proporcionado a muitas 
empresas a possibilidade de reduzir seus custos operacionais, impactando diretamente em 
renegociações de preços de serviços fechados com seus colaboradores e, consequentemente, 
atrelados ao usuário final. 
 
“Como a concorrência em geral é muito forte, as margens de lucro das empresas estão cada 
vez mais pressionadas, o mercado define os preços. Por isso, o que mais tem ampliado o lucro 
dessas companhias é a sua eficiência de operação que, na maior parte das vezes, requer uma 
avaliação total de processos”, complementa diretor comercial do Mercador e estudioso de SCM, 
Valêncio Garcia. 
 
A Johnson & Johnson sabe exatamente sobre o que o executivo está falando. Pressionada por 
suas transportadoras, que cobravam um aumento do preço de frete, a empresa de viu 
obrigada a rever toda a sua estratégia de supply chain, uma medida nada fácil para uma 
companhia que, apenas de sua planta instalada em São José dos Campos (SP), maior 
complexo fabril da empresa em todo o mundo, são feitas cerca de 2,5 mil viagens por ano, 
responsáveis pela entrega de  51 mil toneladas de produtos.  
 
O jogo endureceu. “Chegamos a um ponto em que já estávamos próximos da ruptura de 
relacionamento profissional e pessoal com nossos transportadores”, relata o gerente de 
logística da Johnson, Heráclito Ribas. 
 
Ao se debruçar sobre o problema, também com auxílio de uma consultoria, a Johnson 
descobriu problemas crônicos, como forte concentração de fornecedores apenas em São Paulo; 
colocações de pedidos feitos em qualquer horário, muitas vezes por um mesmo fornecedor em 
um único dia; elevado grau de ociosidade de caminhões; e cerca de 60% de seus fretes 
ligados a apenas dois transportadores.  
 
Com o envolvimento das áreas de negócios e TI, a Johnson decidiu revisou os procedimentos 
de solicitação de carga, criando limites de horários para os pedidos. Também foram redefinidas 
estratégias para regiões, de acordo com a freqüência de pedidos. A rede de transportadoras, 
que concentrava 17 parcerias, foi concentrada em cinco contratos.  
“O resultado foi uma queda 33,4% em nossos custos logísticos, o que conseguimos sem mexer 
no valor do frete, mas sim no custo por tonelada transportada. Foi um aprendizado grande, 
porque conseguimos transformar uma necessidade em algo interessante”, diz Ribas. 
 
Os fornecedores de soluções se mexem para acompanhar e ditar a evolução do setor. Não 
faltam novidades para reinventar a seara do supply chain. Basta observar o que já vem 
acontecendo em torno das etiquetas de radiofreqüência (da sigla em inglês, RFID) ou das 
notas fiscais eletrônicas.  
 



Muitas companhias já pagam o preço pela inovação, sob a condição de estarem à frente da 
concorrência. O argumento é plausível, já que as métricas do mundo corporativo demonstram 
que, de maneira geral, a maior parte das empresas que se dispõem a correr riscos tem 
sucesso em suas iniciativas. A ponderação a ser feita, neste caso, talvez seja: que risco é 
interessante correr. 
 
Mercado ativo 
A evolução do setor de supply chain também é latente entre muitos dos fornecedores de 
sistemas e consultorias especializadas. Recentemente, a SAP anunciou uma aliança com a 
Neoris especialmente voltada para os segmentos de logística e manufatura.  
 
Segundo o gerente geral da Neoris no Brasil, Omar Tabach, as empresas trabalharão juntas 
em cinco módulos voltados a SCM, os quais tratam de questões como otimização de redes de 
transportes, localização de produtos, gestão do estoque em circulação e automação de chão de 
fábrica. Os planos da consultoria também incluem uma aquisição no Brasil. O objetivo, de 
acordo com Tabach, é comprar uma empresa especializada em soluções para cadeia de 
suprimentos. 
 
No Mercador, empresa do grupo Telefônica, o faturamento praticamente dobrou em 2005, com 
a implementação de projetos de integração e portais colaborativos de SCM. Outra fornecedora 
que também promete agitar o mercado de supply chain é a SSA Global, empresa de ERP que 
foi comprada nos últimos dias pela Infor, especializada em gestão de logística e suprimentos.  
 
A Sterling Commerce também jogas suas fichas ao anunciar a compra da Nistevo, empresa 
especializada em sistemas de para gestão de transporte de produtos. Segundo o vice-
presidente de desenvolvimento corporativo da Sterling, Jim Hendrickson, a área de SCM 
passou a ser a prioridade da companhia. “Vamos nos concentrar nesse mercado, que hoje 
atingiu a sua maturidade”, diz. 
 
Para se diferenciar da concorrência, o Mercado Eletrônico aposta na terceirização de funções 
de suppy chain. Na prática, o ME assume todo o processo de compras da empresa de materiais 
que não estão atrelados diretamente ao seu negócio, como produtos para escritório e de 
operações em geral. “A área de compras, que é o coração do SCM, não pode ficar atrelada a 
esse tipo de preocupação, e sim àquilo que realmente é seu negócio. Nossa proposta é 
justamente assumir essas transações. A empresa passa a controlar tudo apenas por meio de 
nosso portal, com contratos de nível serviço”, explica o vice-presidente da companhia, Luiz 
Gastão. 
 
Treze companhias já experimentam a terceirização do supply chain em suas compras de 
suprimentos, manutenção, reparos e operações (MRO). A expectativa do ME é dobrar sua base 
até o final do ano. 
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