
EM MEADOS DOS ANOS 199O, A KRAFT LANÇOU
UMA importante revisão estratégica que mu-
daria a forma com que seus clientes a viam.
Com a integração de todos os negócios de

alimentação sob a estrutura operacional de uma
única empresa, a Kraft esperava simplificar os pe-
didos, preços e entregas.

A Kraft Foods começou um grande projeto de
reconfiguração de sua rede de distribuição nos
EUA. Embora essa iniciativa no final tenha resul-
tado em importantes melhorias operacionais e re-
duções de custo para a Kraft, ela também proporcio-
nou grandes benefícios para seus clientes diretos -
cadeias de supermercados e atacadistas de alimen-

tos. Através do enfoque de cadeia de abastecimento
unificada, seus clientes atualmente conseguem tra-
balhar de uma forma simplificada e otimizada.

Mudanças no mercado também estimulavam
esta iniciativa. Os clientes pediam à Kraft para for-
necer com "lead times" de pedidos mais curtos,
ajudá-los a reduzir os estoques, embarcar paletes
prontos para exposição e oferecer maior
confiabilidade nas entregas. Para atender estas
necessidades, a Kraft reconheceu que precisava
reconfigurar toda a sua rede de distribuição.

O projeto da rede da cadeia de abastecimento
para apoio à estratégia de uma única empresa foi



um esforço amplo e multifuncional.
Representantes da distribuição,
logística, transporte, vendas e serviço
aos clientes, participaram. Vendas e ser-
viço ao cliente foram importantes, pois
era preciso garantir que a rede
reprojetada desse aos clientes o que
eles realmente queriam.

O princípio central que sustenta a
reestruturação é que os clientes po-
dem mesclar todos os produtos da
Kraft de acordo com às especificações
de temperatura em um único pedido.

Começaram o planejamento com a
idéia de que a nova rede seria
estruturada em torno dos centros de
distribuição baseados nas fábricas. Após
examinar sua base de clientes, o local
das 50 fábricas e os padrões de fluxo
envolvidos, ficou claro que a melhor so-
lução era uma combinação de armazéns
de produtos acabados baseados nas fá-
bricas e centros regionais.

Por fim, adotou-se esta estrutura
da cadeia de abastecimento que per-
mitia reduzir o tempo de transporte e
com isso responder mais rapidamente
aos pedidos dos clientes. Esta estru-
tura consiste da armazenagem de pro-
dutos acabados associada com cada

fábrica de produção e centros regio-
nais, cada um com instalações
frigoríficas e secas em uma série de
locais. (Veja esquema 2).

Na cadeia de abastecimento
reconfigurada, a Kraft mantém cerca
da metade do estoque de produtos aca-
bados nos armazéns das fábricas e
metade nos centros regionais. Os ar-
mazéns baseados nas fábricas estocam
apenas os SKUs que elas produzem.
Eles reabastecem os centros de con-
solidação e embarcam os pedidos mai-
ores direto das fábricas.

Os centros regionais possibilitam
a composição de todos os SKUs da
Kraft por classe de temperatura. Além
disso, a automação e as mudanças dos
arranjos físicos facilitam os serviços
especiais como os módulos prontos
para exposição que são cada vez mais
importantes ferramentas competitivas
no setor de alimentos e bebidas.

Os novos centros foram projetados
para permitir o atendimento de impor-
tantes necessidades dos clientes tais
como: menos estoques, pedidos com

lead times menores, provisão de
paletes prontos para exposição, mai-
or confiabilidade dos serviços, produ-
tos mais frescos e alternativas flexí-
veis de distribuição.

O local, projeto e arranjo físico dos
centros são baseados em como os cli-
entes pedem os produtos.

As decisões sobre os centros de
consolidação - como todos os aspec-
tos da reconfiguração da cadeia de
abastecimento - foram direcionadas
pelas necessidades dos clientes. Mas
os centros foram colocados onde es-
tão para minimizar os tempos de trans-
porte aos clientes.

Em virtude dos centros de conso-
lidação serem tão centrais à estraté-
gia da cadeia de abastecimento, deci-
diu-se alugar prédios e equipamentos.
Alguns centros são operados pela
Kraft, outros por prestadores de ser-
viços terceirizados. Porém, mesmo
para os centros operados por tercei-
ros, a Kraft controla os imóveis inde-
pendentemente. Este método propor-
ciona a flexibilidade necessária para
responder às futuras necessidades dos
negócios e às futuras necessidades
emergentes dos clientes.



Esquema 2 - Novo sistema de distribuição do Grupo Kraft

Devido à complexidade de im-
plementação das novas instalações por
um período de aproximadamente três
anos e simultaneamente fechando ou
convertendo cerca de 20 armazéns,
decidiu-se pela contratação de especia-
listas em logística terceirizada. Além
disso, devido à velocidade das
implementações serem um desafio para
um único prestador, partiram para dois
prestadores de serviços terceirizados
diferentes.

Os operadores terceirizados não
ganham com base no peso ou número
de paletes; têm contratos de operação
baseados em incentivos. O orçamento
foi determinado em conjunto e estabe-
lecem incentivos para atingir as metas
anuais de custos e operações, por isso
os operadores terceirizados têm bene-
fícios financeiros com o desempenho em
relação ao orçamento.

A estratégia de centros de consoli-
dação deu a chance de começarem do
zero e acompanhar as melhores práti-
cas sem quaisquer restrições pré-exis-
tentes.

Um outro componente-chave da
cadeia de abastecimento remodelada é
a operação dos armazéns de fábrica. A

Kraft é proprietária e opera os arma-
zéns de fábrica que foram construídos
ou reprojetados individualmente para
atender às necessidades da nova cadeia
de abastecimento. Por exemplo, preci-
sava-se de um grande armazém de fá-
brica para cereais. Infelizmente, não se
tinha o espaço de terreno adequado
para acomodar um armazém conven-
cional. Assim, em vez de um armazém
convencional de 41.800 m2, construiu-
se um armazém de 14.800 m2 com 20
m de altura e que usa sistemas de
estocagem automatizados.

Até mesmo os armazéns existen-
tes tiveram que ser reprojetados. Hoje,
a tendência é embarcarem produtos das
fábricas para os centros de distribui-
ção em paletes completos, um a SKU
por palete. Embora os centros de con-
solidação pudessem ter vários milha-
res de SKUs no estoque, os armazéns
das fábricas têm no máximo algumas
centenas de SKUs.

Com o novo modelo de cadeia de
abastecimento, os fluxos dos produtos
são mais eficientes. Não trazem nenhum
produto para um armazém de fábrica
que não seja feito nessa fábrica. E os
produtos acabados são embarcados dos
armazéns de fábrica apenas quando os
centros de distribuição colocam os pedi-
dos. Os centros de distribuição baseiam
seus pedidos nas previsões de vendas. [ ]
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