
Sem um ERP, de pouco adianta uma solução de gerenciamento da 

as vantagens e desvantagens de adotar 

RENATA V MESQUITA

o mundo animal, quando o grou alimen-
ta-se dos restos de comida depositados
na boca de um crocodilo, que nem pensa

em devorar o pássaro pois se beneficia da lim-
peza geral, acontece um fenômeno já bastante
conhecido. Trata-se da simbiose, da qual ouvi-
mos falar nos bancos escolares, que define o
relacionamento harmônico e vantajoso - e mui-
tas vezes improvável, como é o caso do grou -
para duas espécies.

No mundo tecnológico, um exemplo desse
clássico conceito está surgindo na relação entre
as ferramentas de gerenciamento da cadeia de
suprimentos (SCM) e os sistemas integrados de
gestão. Enquanto os ERPs fornecem diversas
informações para que os SCMs alcancem inte-
gralmente sua performance, esses podem salvar
projetos de software de gestão que ainda estão
tentando justificar seus altos investimentos. Ape-
sar de evidentemente benéfica, essa relação ainda
carrega dúvidas sobre sua viabilidade, uma vez
que há incertezas sobre a integração desses
ambientes. Muitas empresas, porém, já usufruem
dessa relação simbiótica.

O fato é que, depois de insistir por tanto
tempo no que já passou, debruçando-se sobre
contas, vendas e demanda dos meses anteriores
computadas no ERP, as corporações começam a
descobrir que também podem se antecipar aos

fatos e prever o que vem à frente com a ajuda do
SCM. "O ERP olha o passado e o SCM, o futu-
ro", define Alfredo Ferraz, ex-diretor da subsi-
diária brasileira da i2 Technologies e atual sócio-
diretor da consultoria ValueNet. Uma integra-
ção benéfica e lucrativa para as empresas.

Não à toa, o mercado mundial de SCM -
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NTO SIMBIÓTICO
cadeia de suprimentos. Por isso, os CIOs precisam pesar

os dois sistemas da mesma fornecedora ou de provedores distintos

levados em conta softwares e serviços - deve
alcançar os 11,6 bilhões de dólares, até 2005,
segundo cálculos da empresa de análise ARC
Advisory Group. O destaque do segmento tem
sido o módulo de planejamento, que envolve
ferramentas de previsão e apresenta um dos
maiores crescimentos no mercado de softwares

nos últimos dez anos. Para a ARC,
o rápido retorno de investimento,
inferior a um ano em 60% das
implantações, é o responsável
pelo sucesso dessa ferramenta,
também chamada APO (advan-
ced planner and optimizer).

Na divisão de tarefas entre os
dois sistemas, o supply chain assu-
me o papel de otimizador das limi-
tações e condições dos recursos
internos e externos, enquanto o
ERP administra informações
internas oferecendo controle sobre
a operação da empresa. Ele tam-
bém fica responsável por fornecer
seis categorias de dados - projeção
de demanda, programação de ofer-
ta dos fornecedores, estoques,
roteiros de produção, logística e
apontamentos da produção e da
logística (indicando o que aconte-
ceu na prática) - para que o SCM
atinja seu pleno funcionamento.

Só que para essa relação funcionar é preci-
so cuidado ao escolher a solução mais apro-
priada ao ambiente da empresa. "Dá para bus-
car dentre os SCMs qual se adequa mais e ofe-
rece melhor retorno para cada tipo de negócio.
Não se deve olhar só a marca nem somente as
funcionalidades do sistema", enfatiza Ferraz.
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Quem leva mais à risca essa
premissa é a Klabin. Em julho
de 2002, a companhia do ramo
papeleiro iniciou uma concor-
rência para definir sua solução
de supply chain por meio de um
questionário enviado a l i forne-
cedoras, requisitando uma série
de informações sobre o produto,
a corporação e os cases delas no
segmento. Essa primeira etapa
acabou reduzindo o número de
concorrentes para cinco. "Ao
invés de pedirmos para esses for-
necedores simples apresenta-
ções, montamos um problema
prático utilizando nossa base de
dados e solicitamos que eles o
resolvessem", conta o CIO, José
Geraldo Antunes. A complexi-

dade do processo de seleção
resultou na desistência de uma
das empresas, alegando alto
custo de pré-vendas.

Hoje, SAP (que já é a forne-
cedora do ERP da Klabin), Ora-

• O SCM é um otimizador das
limitações e condições dos recur-
sos internos e externos

• O ERP administra informações
internas oferecendo controle sobre
a operação da empresa

• A integração entre parceiros,
que era função prioritária do SCM,
está sendo até deixada para
segundo plano por algumas corpo-
rações - elas querem, primeiro,
arrumar a casa

cie, i2 Technologies e Manugis-
tics se preparam para a reunião
em que vão demonstrar para seis
profissionais da empresa - um de
cada área envolvida no projeto -,
como suas ferramentas podem
solucionar o problema. Interna-
mente, a equipe foi preparada
para fazer a avaliação dando
atenção ao produto em si e com-
parando-o com os outros já ana-
lisados. "Entre os pontos a ser
ponderados estão arquitetura
técnica, custos de produção-,
inclusive ao longo do tempo-, e
capacidade de entrega do produ-
to. Ou seja, queremos ter uma
visão da empresa quanto a pro-
duto, serviço e corporação",
expõe Antunes. A Klabin planeja
definir seu fornecedor até junho
e iniciar a implantação do siste-
ma escolhido no mês seguinte.

Quando a Kaiser, uma das
maiores cervejarias do Brasil,
pesquisava a melhor solução de
SCM para seu negócio, contou,
principalmente, com a referên-
cia de parceiros. Em função da
vida curta da cerveja - o que
exige agilidade na entrega do
produto - e da disputa ponto a
ponto e de preço com outras
marcas, a empresa acabou
optando pela solução da XPlan,
fornecedora nacional especiali-
zada em supply chain. "Embora
a SAP seja nossa fornecedora de
ERP, ela não foi envolvida dire-
tamente numa concorrência.
Fomos olhar o funcionamento
das ferramentas dela no dia-a-
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dia de parceiros e então fizemos
uma comparação de custos e
benefícios desse sistema com os
da XPlan", narra Alfredo Mon-
zillo, coordenador de planeja-
mento e controle de negócios. A
diferença brutal no valor do pro-
duto teve grande peso na deci-
são. "O fato da solução XPlan
ser baseada em processos, e não
só em tecnologia e estatística,
também contou muito", com-
pleta o executivo.

No caso do Grupo VR, a
definição do fornecedor foi feita
no mesmo momento em que a
companhia decidia pelo seu
ERP, dois anos e meio atrás.
"Estávamos buscando uma pla-
taforma única. Análises gerais e

detalhadas revelaram que a
PeopleSoft podia atender às
nossas necessidades quanto a
ERP, SCM, CRM e até mesmo
quanto à ferramenta de desen-
volvimento e de integração",
declara Joaquim José Xavier da
Silveira, diretor de tecnologia.
Atualmente, o Grupo já finali-
za a migração do PeopleSoft 7
para 8 - baseado na platafor-
ma Web - e, até outubro, os
módulos de gerenciamento da
cadeia devem entrar em ope-
ração para fortalecer as fun-
cionalidades que a versão ante-
rior já oferecia.

A discussão sobre soluções
especializadas versus os paco-
tes completos vai muito mais
longe. "Em um pacote comple-
to, o SCM pode sair quase sem
custo - e esta é uma prática
muito comum no Brasil", afir-

ma Ferraz, daValueNet. O con-
sultor ainda observa que como
forma de marketing de vendas,
algumas fabricantes que comer-
cializam ambas as soluções colo-
cam barreiras na integração com
supply chain de outros fornece-
dores, embora tecnicamente a
integração seja fácil. Mas uma
dificuldade de integração tam-
bém coloca o ERP em jogo, por
isso não é interessante para os
fabricantes dos dois sistemas ini-
bir essa interação na prática.

Os fornecedores especializa-
dos de SCM, ao contrário, cos-
tumam disponibilizar mecanis-
mos de conectividade com os
principais sistemas de ERP do
mercado. "Outra postura que

também pode atravancar a amar-
ração é a das áreas de TI, que,
muitas vezes, querem fazer inte-
grações complexas com APIs
(application programing interfa-
ces). A ponte com o ERP pode
ser algo muito menos sofisticado
e mais rápido", indica Ferraz.

De qualquer forma, não se
pode negar que quem opta pelo
mesmo fornecedor fica com a
vantagem da integração garanti-
da entre os sistemas. "Mas as
funcionalidades que o provedor
de gestão não oferece no seu
supply chain são fortes razões
para o CIO acabar optando por
uma solução híbrida", opina
Lúcio Colangelo, diretor de
soluções de supply chain da
Neoris, provedora de sistemas
de negócios e integração. Inde-
pendente da forma escolhida,
lembra, a adoção do SCM, por
mais completa que seja, pode
não trazer resultados. "A princi-
pal causa disso, por parte do
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QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O ERP, OS

SISTEMAS DE SCM NÃO SÓ FLEXIBILIZAM O

ESTOQUE, AS MÁQUINAS E A FROTA, MAS

TAMBÉM OTIMIZAM O FATURAMENTO

cliente, é uma arquitetura mal
estruturada ou o ato de subesti-
mar o trabalho envolvido. Do
lado do integrador ou consultor,
um possível motivo é a falta de
expertise da equipe de integra-
ção", expõe Colangelo.

Pensando nisso tudo, quan-
do a Siemens se deparou com a
necessidade de optar por um for-
necedor, primeiro foi ouvir o
CIO mundial da companhia, que
recomendava o sistema da SAP
ou da i2. "Pesquisamos o produ-
to da i2, mas decidimos manter
a mesma plataforma de ERP, que
é SAP, privilegiando a integrida-
de dos dados", justifica Luiz
Barabba, gerente de TI. Mas,

nem por isso,, a adoção do siste-
ma foi automaticamente autori-
zada. O consultor de processo
voltado para a área de logística,
Marco Antônio Pintor, ressalta
que o SCM está em teste há mais
de quatro meses, e que esta etapa
ainda deve tomar outros 60 dias
para que se possa reunir infor-
mações suficientes que emba-
sem uma decisão.

A Kaiser, aproveitou uma
estrutura pronta de data warehou-
se para alimentar o SCM. "A inte-
gração do SAP com os sistemas
complementares, como BI Pilot e
SCM XPlan, não é feita dire-
tamente. E isso reduz os gastos
que despendemos a cada novo sis-
tema interligado à nossa arquite-
tura", descreve Alexandre Tanika-
wa Rosário, especialista em infra-
estrutura. O projeto da cervejaria,
iniciado em janeiro deste ano,
ainda não está em operação, mas
já promete queda de 15% no nível
de estoque geral em 2004, além
de redução de perda de mercado-
ria e de falta de artigos nas lojas.

Além dos 60 profissionais da
área comercial que devem des-
frutar em breve do sistema, a Kai-
ser quer estender o módulo
XPlan Demand, de planejamen-
to de demanda, para sua rede de

distribuição, que envolve 20 gru-
pos econômicos e 600 distribui-
dores indiretos - da rede da
Coca-Cola -, além dos clientes
diretos do varejo. "O fantástico
da solução é estar disponível via
internet por acesso rápido, práti-
co e com segurança", destaca
Monzillo. Assim, os parceiros e a
equipe interna podem enxergar
ou inserir dados no sistema por
meio de qualquer computador
conectado à Web.

Essa integração entre parcei-
ros, entretanto, que parecia ser a
premissa maior do gerenciamen-
to da cadeia de suprimentos, é
até deixada para segundo plano
por algumas corporações.
"Nossa cadeia envolve poucos
fornecedores. Os clientes são
numerosos, mas 95% das ven-
das já são feitas online", explica
Silveira, do Grupo VR. Já Antu-
nes, da Klabin, declara que a
interligação com os parceiros é
desejável, mas não é o diferen-
cial buscado. O retorno espera-
do do SCM é a maximização dos
ativos - da porta para dentro.
"No lado do papel puro tenho
poucos fornecedores e posso tra-
tar um a um. Na parte do pape-
lão ondulado, o mercado é mais
ágil e agressivo, mas já fizemos
um investimento no portal Pak
Print para canalizar esse relacio-
namento", completa.

Na Neogrid, a percepção do
momento no mercado de supply
chain é diferente. Na visão de
Luiz Soldatelli, diretor de marke-
ting e vendas, antes era difícil ver
a preocupação estratégica das
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corporações em se conectar com
seus clientes e fornecedores. Mas,
atualmente, o volume de projetos
tem crescido a uma média de 20
a 30 parceiros por mês. "As cor-
porações estão precisando redu-
zir inventário para aumentar sua
competitividade. E isso pode ser
facilitado para todos os parceiros
da cadeia quando o fornecedor
pode acompanhar digitalmente
as nuances dos negócios do clien-
te", afirma Soldatelli.

Grande parte do otimismo
da fornecedora de colaborative
commerce sob demanda -
cobrando sobre processamento
e número de parceiros da cadeia
- se deve ao novo nicho que está
explorando. "Nossa proposta de
negócio permite que pequenas e
médias empresas possam aderir
a esse modelo, pois eliminamos

o alto custo inicial
que uma implanta-
ção demandaria",
garante Soldatelli.
O executivo revela
que a meta é am-
pliar a base de
clientes dos atuais
300 para mais ou
menos 900 parcei-
ros, este ano.

"Um bom ge-
renciamento come-
ça com um bom pla-
nejamento", define
Monzillo. O processamento da
Kaiser era realizado por plani-
lhas, o que demandava muito
tempo de preparação e permitia
pouco espaço de análise. O envio
e recebimento de pedidos eram
realizados via e-mail, gerando
baixa acertividade, e a colabora-

Quando Luiz Gandisoli passou a
integrar a equipe da Unisys em 2002,
com a tarefa de desenvolver a área de
consultoria para suppiy chain manage-
ment (SCM), o executivo foi buscar no
mercado referências sobre a imple-
mentação dessas soluções. "Descobri
então o Score Model do Suppiy Chain
Council (SCC), uma metodologia para
implantar, diagnosticar e identificar as
lacunas na utilização dessa categoria
de sistema", conta.

Incitado pelos trabalhos desenvol-
vidos pelos mais de 700 membros dis-
tribuídos em diversos países do
mundo, Gandisoli agora lidera a impor-
tação dessa iniciativa para o Brasil. O
primeiro dia de setembro deve marcar
a abertura oficial do capítulo - algo

semelhante a uma filial - brasileiro.
Debates a respeito da tradução dos ter-
mos, da aplicação deles em projetos e
a moderação de fóruns são os traba-
lhos planejados para o grupo de con-
sultorias, instituições de ensino e
empresas privadas e do governo que
já se engajaram nessa idéia.

Para ter participação nas decisões
e ações do capítulo, uma taxa de 250
dólares por ano é cobrada das institui-
ções de ensino e empresas sem fins
lucrativos e um valor maior, de 2 mil
dólares por ano, é recolhido das cor-
porações e consultorias - o que lhes
garante direito de voto. Mais informa-
ções a respeito do Suppiy Chain Coun-
cil podem ser encontradas no site
www.supply-chain.org.

cão da área comercial e de mar-
keting era limitada. Com isso, a
companhia contabilizava altas
perdas, pois precisava manter
grandes estoques para evitar a
falta de produto, o que gerava
muita troca de produtos em fun-
ção da data de validade vencida.
E, muitas vezes a realocação de
produtos precisava ser feita de
um ponto de venda para outro.
"Estoque adequado merece uma
Kaiser. Perda de produto não
merece", conclui Monzillo,
fazendo referência à campanha
publicitária da cerveja.

"Os sistemas de gerencia-
mento de cadeia de suprimento
não só flexibilizam o estoque, as
máquinas e a frota, mas também
otimizam o faturamento", des-
taca Ferraz, daValueNet. Para
ele, hoje, no Brasil, a adoção
dessa categoria de sistema é
pouca e está numa etapa bastan-
te atrasada em relação aos Esta-
dos Unidos. Mas tudo indica que
o quadro irá mudar. Afinal, van-
tagem é o que não falta.
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