


A evolução do gerenciamento do supply chain
aponta para uma necessidade crescente de se

adotar projetos de planejamento

NÃO EXISTE UMA CADEIA DE VALOR IDEAL, Fatores
como funcionalidade, confiança, conveniência e preço variam
de acordo com o grau de importância que estes itens assumem
dentro da cadeia, refletindo as condições do mercado e ne-
cessidades ou demanda dos clientes, com o passar do tempo.
A idéia, defendida por Michael Raynor, executivo da Deloiíte
Research e co-autor do livro de The lnnovator's Soiution, é a
de negócios em constante processo de mutação. "Nenhuma
estratégia é lucrativa para sempre; o mais importante é focar
no valor para o cliente, e a partir disso, reconfigurar a cadeia
de valor", constata Raynor.

Para identificar os fatores mais importantes em cada mo-
mento, nada melhor que conhecer detalhadamente os pro-
cessos de negócios da empresa. No caso da cadeia de su-
primentos, o mapeamento e o desenho da rede logística e de
distribuição é fundamental, e está atrelado ao planejamento
de supply chain. Mas, enquanto autores internacionais já con-
templam o gerenciamento a partir das variáveis do mercado,
no Brasil, ainda é preciso fazer a lição de casa.

Ligia Sanchez

Marcos Isaac, sócio-diretor da Modus, consul-
toria especializada em supply chain management e
processos logísticos, aponta que, quando o assunto
é tecnologia aplicada à cadeia de suprimentos, a
maioria das empresas brasileiras ainda não desper-
tou para a camada de planejamento, atuando em
uma posição reativa às inconstantes do mercado.
"Isto porque as soluções de TI para supply chain
são diferentes dos software transacionais, como
ERP. Não se trata de criar um banco de dados, mas
de utilizar as informações que o sistema de gestão
ou o BI já trataram; são programas apoiados em
recursos matemáticos, para tomada de decisões",
explica. Para ele, o planejamento é a espinha dorsal
do supply chain. U8e não planejar, a empresa não
tem como responder adequadamente ao cliente;
não basta dizer que vai atrasar, tem de dizer em
quanto tempo conseguirá atender o pedido", acres-
centa Isaac,
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Eduardo Mendes, gerente da consultoria Bearing Point,
concorda com Isaac, em que o planejamento da cadeia de
suprimentos ainda encontra-se recente e pouco utilizado no
Brasil. "Na maioria das empresas, o controle do supply chain
resume-se a planilhas. E esta ferramenta é limitada para
lidar com a complexidade de toda a cadeia", opina. Segundo
Mendes, algumas empresas começaram a trabalhar com o
planejamento do supply chain há apenas cinco ou seis anos.
"Na maioria dos casos, a oferta de ferramentas especificas
está vinculada ao ERP. Nos Estados Unidos, por exemplo, o
segmento desenvolveu-se nos anos 90 e, atualmente, há pelo
menos cem players concorrendo neste mercado", conta ele.

Isaac, da Modus, complementa que, enquanto esta ge-
ração de software de planejamento se firmou nos EUA, na

t

Europa e na Ásia, no Brasil dos anos 90, ainda faltava cul-
tura de supply chain e pouca gente entendia sua importân-
cia. "Então veio a grande onda dos ERPs, que ganhou força
no Pais com a estabilidade monetária e da inflação. Quando
o mercado já pedia planejamento, vieram os ERPs e toma-
ram conta da cabeça, do bolso e dos braços das empresas
no Brasil", reflete. E para aumentar o gap, muitas dessas
experiências foram traumáticas, com grandes investimentos
perdidos, o que levou muita gente a reagir com descrença a
novas tecnologias.

Outro fator que explica a presença incipiente do planeja-
mento da cadeia de suprimentos no mercado brasileiro é o

traço cultural. "O Brasil não tem filosofia de planejamento",
afirma Eduardo Mendes. Para Isaac, o gestor brasileiro está
mais acostumado a executar do que planejar. O que é ruim,
pois acaba atuando sempre em posição reativa. E o planeja-
mento permite ter uma ação preditiva.

EXEMPLOS PARA SEGUIR
A SPP-Nemo, distribuidora de papel do Grupo Suzano

de Papel e Celulose, é uma das empresas brasileiras que já
trilhou esse caminho, e obteve o crescimento de suas ope-
rações a partir do planejamento da cadeia. Roque Fernando
Talzi, gerente-geral de distribuição, conta que, em 2000, a
empresa sentiu necessidade de ampliar a malha logística. O
projeto começou com foco no planejamento colaborativo da
demanda e reposição dos estoques.

Em conjunto com a Neogrid, fornecedora de soluções de
comércio eletrônico e supply chain, a SPP-Nemo desenhou
uma solução, para suportar a complexidade que viria com o
crescimento da operação. Entre 2001 e 2002, a companhia
realizou a primeira implantação. "A maior dificuldade do proje-
to relacionou-se com a assimilação da nova cultura, para que
as pessoas entendessem o processo. O mais difícil é a parte
comportamental", conta Talzi.

Com a ferramenta instalada, que dá acesso a todos os
funcionários da empresa e está totalmente integrada ao ERP,
recebendo input também do CRM, Talzi comemora os resul-
tados: a companhia saiu de uma posição inicial de quatro cen-
tros de distribuição, para chegar a 13 espalhados em todo o
Brasil, em 2003. Antes do inicio do projeto, a companhia mo-
vimentava sete mil SKUs (stock keeping unit), que passaram
para 16 mil atualmente. "E. sem gerar estresse na operação.
O projeto de planejamento viabilizou a expansão."

Além disso, o executivo afirma que obteve uma redução de
mais de 20% no nível de estoque, contado em dias. "Como
somos uma distribuidora, depois do capital intelectual, o se-
gundo maior investimento é estoque; o segredo para dar lucro
é a gestão, dentre outras ferramentas", destaca.

RESULTADOS NA PONTA DO LÁPIS
No caso da SPP-Nemo, que tem em seu foco a distri-

buição, a integração da cadeia é questão de sobrevivência.
Segundo Isaac, da Modus, o grande benefício da adoção de
tecnologias para o planejamento do supply chain é o aumento
da competitividade. Além disso, permite maior capacidade de
resposta a situações imprevistas, além de oferecer uma visão
integrada do negócio. Para Mendes, da Bearing Point as van-
tagens incluem capacidade de simular situações de risco, ter
visibilidade e monitorar melhor a parte de execução, além de
trazer o conhecimento dos processos para a empresa, em vez
de deixá-lo com algum funcionário em particular.
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Na Leroy Merlin, rede varejista de
material de construção, decoração e
jardinagem, 20% do orçamento de TI
destina-se a suppiy chain, o que mostra
a importância estratégica da área para a
companhia. Há cerca de quatro anos, a
empresa estruturou a gestão do suppiy
chain com o ERP Gêmeo, trabalha com
solução de e-business Mercador, para
gerenciar os pedidos a fornecedores, e
utiliza o sistema francês Walters. para
cálculo de reposição.

A companhia possui um centro
de distribuição em São Bernardo do
Campo (SP), que abastece as lojas e
os pedidos de encomenda de clientes.
Anderson Cunha, diretor de TI da Leroy
Merlin, considera a cadeia de suprimen-
tos vital para a companhia. "Porque tra-
balhamos com varejo e temos um tipo
de negócio em que oferecemos solu-
ção, projeto, para o usuário. Não se trata
apenas de ter produto na gôndola", ex-
plica. Segundo ele, os principais objeti-
vos do projeto de suppiy chain da com-
panhia são o aumento da variedade de
produtos disponíveis para o cliente (o
que, a longo prazo, impacta em maiores
vendas), a redução da indisponibilidade
e diminuição do estoque. Com o foco
no cliente e a estruturação realizada, os
investimentos concentram-se agora no
sistema de cálculo de reposição.

Já a indústria de grãos Caramuru
percebeu que poderia melhorar os re-
sultados obtidos com a implantação
do gerenciamento do suppiy chain por
meio do planejamento de toda a cadeia.

A companhia está desenvolvendo dois
projetos paralelos, um dedicado a
varejo, que representa 45% dos ne-
gócios, e outro voltado a commodities
(exportação), que responde por mais da
metade das operações.

Só no planejamento da cadeia de
commodities, a equipe mapeou os pro-
cessos que contemplam 55 armazéns,
três modais - rodoviário, ferroviário
e hidroviários - e três portos, Santos
(SP), Vitória (ES) e Paranaguá (PR). O
CIO, Renato Souza, conta que a parte
de execução está toda integrada pelo
sistema de gestão integrada, da SAP,
da companhia. "Com a implantação do
projeto de planejamento, esperamos
ganhar flexibilidade, visibilidade, otimi-
zação, colaboração e coordenação."

Os consultores Isaac e Mendes
aplaudem as iniciativas e acrescentam
que é possível identificar os setores
brasileiros mais evoluídos neste senti-
do. A automotiva, que tradicionalmente
puxa a inovação, e a high tech são as
mais avançadas. Na seqüência, encon-
tram-se os segmentos de óleo e gás e
de bens de consumo, dada a forte pre-
sença de multinacionais neste último.
"Um setor que não está maduro, mas
tem necessidade gritante de planejar
a cadeia logística é o agronegócio",
destaca Isaac. Exemplos como os da
Leroy Merlin, SPP-Nemo e Caramu-
ru revelam que a consolidação do ge-
renciamento da cadeia de suprimentos
mostra a crescente necessidade de
adotar projetos de planejamento
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