
OR TUDO O QUE FOI ESCRITO

sobre gerenciamento de
valor c a colaboração
entre parceiros ao longo

de uma cadeia de abastecimento, pou-
cas empresas operam algo próximo a
uma organização estendida a pleno fun-
cionamento. Menos de 2% tios execu-
tivos que responderam à pesquisa pro-
movida pelo Instituto IMAM em con-
junto com a Revista Logística consi-
deram que suas unidades de negócios
participam de uma cadeia de valor "ex-
celente".

Mas a colaboração na cadeia de
valor não é uma proposta tipo tudo
ou nada. Os resultados das pequenas
melhorias incrementais com apenas
alguns parceiros em um só produto
ou função se acumulam rapidamente
no resultado financeiro final. E apesar
das barreiras corporativas e culturais
que impedem a colaboração, executivos
e especialistas sugerem que existem
pontos de partida e melhores práticas
que permitem às empresas desenvol-
verem e executarem com sucesso di-
versas iniciativas na cadeia de valor.

O primeiro e mais claro passo para
a colaboração é reconhecer que as
cadeias de valor existem e que todas
as empresas são elos dentro destas
relações interdependentes. Mesmo
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com tecnologias facilitadoras, os pro-
fissionais da cadeia de valor dizem que
a tecnologia da informação deve ser
acompanhada de uma estratégia que
emane dos níveis mais elevados das
empresas.

Nas empresas de pequeno e médio
portes, a presença da colaboração e da
estratégia da cadeia de valor é ainda
menos provável. Apenas cerca de um
quinto das empresas médias têm uma
estratégia de cadeia de valor, e somente
1% dizem que participam de uma ca-
deia excelente. E, num paradoxo inqui-
etante, apenas 34% das pequenas em-
presas citam elas próprias - e não seus
fornecedores ou clientes - como o
maior obstáculo no alcance dos objeti-
vos da cadeia de valor.

Uma vez que a visão da cadeia de
valor é adotada pela gerência, é neces-

41 %

62 %

32 %

SI %

60 %

54 %

43%

66 %

14%

22 %

12 %

18%

28%

27%

15 %

22 %

abril 2OOB |

26 %

40%

20%

35%

39%

40%

27%

44%

Rack aramado

pdv
Text Box
Anúncio



sário olhar para fora da eifipresa e es-
pecificar os papéis dos parceiros flu-
xo acima c abaixo. Este processo iden-
tifica os parceiros dispostos a colabo-
rar, os parceiros que podem ser des-
cartados se não colaborarem, e os
parceiros cruciais e que não podem
ser substituídos.

Mesmo entre os fornecedores as
relações podem chegar ao extremo.
Geralmente, temos um grupo de for-
necedores que estão muito próximos
e totalmente dependentes e procuram
fazer qualquer coisa que pedimos. Em
seguida, temos um grupo de forne-
cedores que são globalizados, que
gerenciam agressivamente suas em-
presas e o gerenciamento da cadeia
de valor não é problema para eles.
Depois temos um grande grupo in-
termediário que é generalizado: eles
têm muitos clientes e não temos mui-
to poder de fogo.

A mudança da colaboração interna
para externa pode ser árdua e penosa:
ao estabelecer uma cadeia de valor, o
que se pede às pessoas é que criem um
certo controle para a cadeia. E algo
muito difícil de fazer quando se está em
um negócio competitivo ou quando se
sente que se submetendo ao seu con-
trole você terá menos controle de seu
destino... A experiência é que até con-

seguirmos demonstrar uma situação
onde todos ganham e uma trajetória
para cumprirmos os compromissos,
mostraremos muito ceticismo.

Os parceiros reconhecem o que
estão falando do ponto de vista
conceituai. Eles entendem a teoria e o
que estão tentando fazer e, em segui-
da, recuam com a advertência: "Quan-
do vocês forem mais confiáveis, nós
conversaremos".

A confiabilidade é um fator-chave
na colaboração, porém, tem significa-
dos diferentes para clientes e forne-
cedores. No lado do cliente, ela envol-
ve atributos como cumprimento de
prazos, qualidade, serviço e agilidade.
No lado do fornecedor, ela pode sig-
nificar competência na apresentação
de urna previsão confiável e o inter-
câmbio de dados íntegros com os for-
necedores.

Para o intercâmbio de dados ínte-
gros, deve-se começar com dados
confiáveis. O alcance de um limite de
integridade dos dados pode ser uma
tarefa formidável para uma pequena
empresa, e pode assumir proporções
gigantescas ern empresas mult i -
nacionais.

O ERP ("enterprise resources
planning", planejamento dos recursos
empresariais) cm si não é o fator
inibidor. O real inibidor, se pensarmos
para quê o sistema ERP está lá, é a
obtenção de sincronização nos negó-
cios. Se quisermos mudar para o pró-
ximo patamar, para o planejamento
colaborativo e técnicas do gênero, te-
mos os dados certos à disposição dos
modelos de planejamento? Se não ti-
vermos bons dados para alimentar os
diversos modelos de planejamento, até
mesmo o planejamento intra-einpre-
sas se tornará de certa forma
irrelevante, muito menos o planeja-
mento colaborativo multi-empresas,

A acurácia dos dados e gestão dos
cadastros são cruciais, pois as cadeias
de valor mais desenvolvidas estão tro-
cando mais e mais informações. A pes-
quisa concluiu cjue estas empresas que
participam de cadeias de valor exce-
lentes ou muito boas tinham muito
mais probabilidade de intercâmbio de
dados do que as empresas com cadei-
as de baixo desempenho.

E em especial elas tinham mais
chances com seus fornecedores: por
exemplo, as informações dos saldos,
trocadas por 69% das empresas de
cadeias de alto desempenho, contra
45% de cadeias de baixo desempenho
que trocam dados com os fornecedo-
res; as previsões de vendas, 68% con-
tra 48%; as informações estratégicas,
46% contra 24%; e as informações
logísticas, 54% contra 20%. E o mais
importante é que as empresas em ca-
deias de alto desempenho tinham duas
ou três vezes mais chances de indicar
que o intercâmbio de informações
gera benefícios tangíveis tais como, o
aumento das vendas ou a melhoria da
qualidade.



Um aspecto das relações nas ca-
deias de valor que mais freqüen-
temente envolve coerção em vez de
colaboração é o preço.

Preço é a principal preocupação,
mesmo entre as empresas das cadei-
as de valor avançadas, segundo a re-
ferida Pesquisa. Quaren ta e um
porcento das empresas que tem uma
estratégia da cadeia de valor altamente
eficaz vêem as "pressões dos preços"
como um obstáculo importante para
a otimização da cadeia de valor; 44%
das empresas sem estratégia da ca-
deia de valor vêem o preço como obs-
táculo. Entre os entrevistados das
cadeias de valor excelentes ou muito
boas, 40% relatam as pressões dos
preços como um obstáculo importan-
te; 37% das empresas das cadeias fra-
cas relatam as pressões dos preços
como um obstáculo importante.

Com a proliferação dos mercados
e intercâmbios on-line, a importância

do preço nas relações das cadeias de
valor aumentou. Em muitos casos,
os portais estão classificando os fa-
bricantes como produtores de
"commodities", independentemente
dos produtos que fabricam ou se o
rótulo for garantido e o preço se tor-
nar o fator decisivo da negociação.
No entanto, especialistas em cadeia
de valor acreditam que à medida que
os intercâmbios forem amadurecen-
do, as compras e vendas on-line
focarão menos no preço e mais os
benefícios colaborativos de economia
de tempo, participação de mercado
e confiabilidade.

Embora a acessibilidade, desem-
penho e generalidade da TI continu-
em a incitar as formas com que as
empresas conseguem colaborar, as
pessoas que usam a tecnologia - e
suas capacidades para adotarem as

mudanças - podem causar o maior
obstáculo na colaboração da cadeia
de valor.

Mesmo em um ambiente recep-
tivo, as mudanças prec isam ser
comunicadas adequadamente. Nor-
malmente existe a adesão às iniciati-
vas da cadeia de valor nos altos ní-
veis hierárquicos de uma empresa,
porém, mais embaixo encontramos
colaboradores que não ouvem a men-
sagem e "não enxergam o problema".

A comunicação dos objetivos e o
tempo nas iniciativas de gerencia-
mento da cadeia de abastecimento, à
medida que se evolui nas cadeias de
valor, são cruciais e a maioria das
empresas faz um péssimo trabalho
nessa parte. Como você está comu-
nicando isso ao pessoal? O que isso
significa para eles? Se você não esti-
ver conseguindo responder a essa
pergunta hoje, suas chances de su-
cesso no gerenciamento das mudan-
ças serão bem baixas. Pense nisto. '
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