
ara impressionar um amigo no final
de semana, você vai ao supermer-

cado comprar aquela cerveja cara que você
só bebe em ocasiões especiais. Ao chegar
à prateleira, constata a falta daquela mar-
ca. Atônito, você pergunta ao primeiro
repositor que por ali passa onde foi parar
a sua cerveja. Ele responde que o estoque
acabou. Frustrado, e para não perder a
viagem, você compra uma cerveja mais
barata e sai pensando "mas que droga de
supermercado que não repòe a minha cer-
veja" Perdeu você, que ficou sem a cerveja
preferida; perdeu o supermercado, que
vendeu a marca mais barata em vez da mais
cara; e perdeu o seu amigo, que vai beber
cerveja barata. Paradoxalmente, em algum
lugar do mundo - e você nem desconfia
disso -, o fabricante daquela marca recla-
ma que o estoque está muito alto.

Talvez você não saiba, mas essa situa-
ção tem origem em uma das maiores
questões da moderna administração: a
logística deficiente. Alguns estudos dão
conta de que os prejuízos decorrentes de

estoques altos e falta de produtos nas pra-
teleiras superam a casa do bilhão de dó-
lares anuais no Brasil.

Para aumentar a competitividade, as
empresas investem na melhoria dos pro-
cessos, na capacitação das pessoas, em
tecnologia da informação e em várias
outras frentes para atender ou até supe-
rar os padrões de qualidade exigidos pe-
los clientes. Todavia, fazer o produto che-
gar ao consumidor na hora, na quantida-
de e no local certos ainda é um problema
para muitas companhias. Claro que exis-
tem inúmeros exemplos de boas práticas
de gestão em logística. Mas, por envolver
vários partícipes, aiém do poder público,
constata-se que ainda há muito por fazer
em logística no nosso país. Num ambien-
te de constante pressão por preços bai-
xos, não raro ouvimos as lamúrias de
empresários sobre o alto "custo Brasil" em
logística. Porém, mais do que reclamar
da incúria dos governantes, o empresá-
rio precisa aprender a implantar uma
melhor logística para seus produtos.

O consumidor não quer apenas um
produto de qualidade (isso é obrigação),
ele também quer uma entrega excelente.

Entender o funcionamento da cadeia de
abastecimento (supply chain) requer am-
pliar a visão para além dos limites da ativi-
dade principal. O foco somente no pro-
cesso produtivo muitas vezes nos desvia
de oportunidades capazes de agregar va-
lor ao cliente. Num ambiente de concor-
rência acirrada, com produtos que se ni-
velam em qualidade e preço, há pouco
espaço para grandes diferenciais competi-
tivos. Em logística, porém, pequenos avan-
ços podem fazer uma enorme diferença.

Tomemos um exemplo simplista,
mas que diz muito. Pense em duas boas
pizzarias, que possuem preços semelhan-
tes. Provavelmente você se divide entre fre-
qüentar uma ou outra quando quer comer
uma boa pizza. Imagine agora que apenas
uma delas possui o serviço de telentrega -
ainda que cobre por isso. Qual será sua
opcào preferencial?

A excelência em logística pressupõe
o gerenciamento dos fatores que interli-
gam fornecedores e clientes, integrando
planejamento, compras, produção e dis-
tribuição. O planejamento da logística deve
assumir um caráter mais estratégico, bus-
cando refinar a interpretação do mercado
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para otimizar os fatores de produção. São
poucas as companhias que trabalham, por
exemplo, com boas técnicas de previsão
de demanda - sem bola de cristal ou exor-
tações. Voltando ao exemplo da cerveja;
num país tropical como o Brasil, as pes-
soas não irão parar de consumir cerveja
de uma hora para outra. A demanda está
diretamente relacionada ao tamanho e à
renda da população. Com algum funda-
mento de economia e estatística básica,
prever quantas pessoas irão beber' cerveja
no mês de dezembro não é tarefa árdua.

Já a gestão de compras não pode se
resumir apenas a comprar e monitorar.
O aperfeiçoamento de métodos de sele-
ção e avaliação de fornecedores, nego-

ciação de contratos e localização das
compras também devem ser tratados es-
trategicamente, buscando ganhos em
custos, qualidade e velocidade de respos-
ta. Voltando à pizzaria: imagine a vanta-
gem que o negócio teria se o entregador
fosse contratado somente se, compro-
vadamente, entregasse a pizza em dez mi-
nutos, no máximo, com desconto para cada
minuto de atraso - prática já utilizada em
grandes redes defast-food no mundo.

Obviamente, a estratégia de produção

e estoque também é importante, pelo im-
pacto que tem na cadeia de abastecimento.
Mas é na distribuição que vemos as maio-
res oportunidades. Não se trata apenas de
movimentar o produto do ponto de pro-
dução até o cliente. Por força de deman-
das ambientais, a logística reversa (o retor-
no de embalagens e produtos vencidos)
também passa a fazer parte da gestão e
pode ser usada como vantagem competiti-
va. Mais uma vez, a pizzaria serve de exem-
plo: imagine um serviço de telentrega que
coloca a pizza diretamente no prato do
consumidor, eliminando o descarte daque-
la incômoda embalagem de papelão.

Temos consciência de que em logística
nem tudo é assim tão simples, ainda mais
num país cuja infra-estrutura é centraliza-
da em rodovias - boa parte, em más con-
dições de tráfego - e com reconhecidos
gargalos em outros modais. Ficamos a ro-
gar por decisões políticas que nos aproxi-
mem de países bem estruturados no trans-
porte marítimo, ferroviário e aéreo. Por
outro lado, as empresas de transporte de-
vem compreender que estão no ramo de
distribuição e não apenas de movimenta-
ção de cargas. E o empresariado, em geral,
deve perceber que a excelência em logística
busca a redução do ciclo de serviço e o
aumento da eficácia do fluxo de materiais,
desafios vitais para qualquer organização.
Para isso, a otimização do fluxo de infor-
mações e a colaboração entre os integran-
tes da cadeia de abastecimento são impres-
cindíveis. Qualquer outro caminho será
aventura. Só assim, você terá a pizza e a
cerveja com a qualidade desejada na hora
e no local em que você quiser.
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Text Box
Fonte: Amanhã, a. 21, n. 241, p. 50-52, abr. 2008.




