
Planejamento apenas não basta,
é preciso GESTÃO e EXECUÇÃO

Na área de varejo, sempre me
pareceu lógico dar início a
praticamente todos os proces-

sos da cadeia de suprimento com
um bom e sólido plano. Porém,
embora planejamento e previsão
ainda tenham um importante pa-
pel, a eficácia de ambos foi redu-
zida em virtude do dinamismo da
economia globalizada. O tempo
para planejamento e previsão nas
empresas do segmento de varejo
são menores, os prazos de entre-
ga são determinados pela deman-
da e pelos imprevistos no forne-
cimento dos produtos. Com os im-
previstos vem o risco e, com o
risco, vêm geralmente maiores es-
toques de segurança.

Hoje em dia, algumas empre-
sas do varejo já aprenderam a
navegar na cadeia de suprimento
globalizada, em cujas opções vão
além de simplesmente acrescen-
tar estoques de segurança. Isso
requer uma mudança de foco, ou
seja, em vez de priorizar planeja-
mento e previsão, deve-se focar
gestão e execução, de modo a ser
ágil para responder às mudanças,
valendo-se, por exemplo, de esto-
ques mais próximos ao cliente.

Com isso em mente, parte da
estratégia de terceirização global
deve incluir a maneira pela qual
o varejista responderá e adminis-
trará todo o processo - do trans-
porte à venda ao cliente. O vare-
jista deve focalizar a gestão dinâ-
mica dos pedidos de compra, a
gestão de armazéns com múltipla
hierarquização (posicionamento
dos produtos por categoria e giro,
basicamente) e as operações de
lojas centradas nos clientes.

Suprimento globalizado

Uma estratégia de gestão di-
nâmica dos pedidos de compra
gera maior flexibilidade na rígida
cadeia de suprimento globalizada.
Como exemplo, podemos citar o
adiamento. No adiamento, a em-

"Empresas globais de varejo
reduziram estoques de

segurança e chegaram mais
rapidamente ao mercado"

presa de varejo espera muito tem-
po antes de decidir que produtos
e em quais quantidades serão en-
viados a cada loja.

Com maior visibilidade da ca-
deia de suprimento e processos
agilizados, algumas das mais pró-
ativas empresas globais do vare-
jo reduziram seus estoques de
segurança e aceleraram o tempo
de chegada do produto ao mer-
cado, usando um enfoque multi-
hierarquizado para a gestão de
seus armazéns:

• Os estoques de segurança
podem ser significativamente re-
duzidos por meio de sua distribui-
ção estratégica em toda uma rede
de múltiplos canais. Os produtos
com baixa procura e alto valor são
estocados em um único local. Até
mesmo uma loja pode servir
como um ponto central de esto-
que, atendendo às lojas próximas.

• Estratégias de fluxo - Base-
ando-se em estoques disponíveis,
níveis de demanda e informações
sobre mercadorias "em trânsito",
o fornecedor pode decidir quais
mercadorias e em quais quantida-
des serão enviadas, visando uma
entrega mais rápida às lojas mais
"necessitadas".

Independentemente do fato de
se ter uma complexa cadeia de su-
primento globalizada ou um proces-
so de sourcing interno, as maiores
oportunidades para melhorar a
execução e a agilidade estão na
própria loja. Um estudo sobre si-
tuações em que se ficou sem esto-
que concluiu que, em 72% dos ca-
sos, isso era um "resultado direto
das práticas da loja" e, em 25% das
vezes, o produto se encontrava no
próprio estoque da loja.

A tecnologia atual confere vi-
sibilidade aos pedidos de clientes,
às entregas a serem feitas na loja,
aos níveis existentes de estoques
na loja e à atividade do ponto de
venda, em tempo real. Com visi-
bilidade, torna-se possível deter-
minar que caixas devem ser man-
tidas no estoque, quais devem ser
imediatamente usadas para o re-
abastecimento da loja, quais de-
vem ser separadas para uma pro-
moção futura e quais devem ser
encaminhadas diretamente ao
serviço de atendimento ao clien-
te para distribuição ainda no
mesmo dia. É importante delegar
poder à equipe de vendas e muni-
la de informações críticas, evitan-
do, assim, a perda de vendas ou,
o que é pior, a perda de clientes.

Planejamento e previsão ain-
da são etapas importantes na ca-
deia de suprimento, mas a rea-
lidade globalizada diminuiu con-
sideravelmente a eficiência
destas etapas. Gerir e executar
eficientemente os pedidos de
compras, os processos de arma-
zenamento e os processos da
loja centrados no cliente trarão
um efeito muito maior na melho-
ria da experiência do cliente,
diferenciando seu empreendi-
mento no mercado e aumentan-
do sua eficiência operacional.

Por Jim Bengier, executivo do
setor de varejo na Sterl ing
Commerce Global, subsidiária
da AT&T Inc., EUA.
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