
Mais valor em
Otimizar as cadeias de
produção e distribuição
é, hoje, mais do que
uma necessidade,
um meio de geração
de lucros e ganho
de competitividade.
Para isso, porém, é
preciso considerar
todas as variáveis
logísticas, tributárias,
de capital humano e de
sustentabilidade que
permeiam esse
complexo processo.
Por André Sales

clientes, disputados como nunca. Nesse cenário, o
conceito de "cadeia de suprimentos" está perdendo
espaço para o de "cadeia de valor", que considera
a oportunidade de geração de valor em todas as
etapas do processo produtivo. O gerenciamento dos
processos de produção e de distribuição, que já era
uma atividade estratégica, passa a ser também uma
importante fonte de ganhos para as organizações.

O sócio que lidera na Deloitte os programas de
mercado e clientes, Altair Rossato, ressalta que
manter ou ganhar competitividade, especialmente
na atual conjuntura econômica, exige que a empresa
esteja sempre revendo seu planejamento logístico.
"Nas últimas duas décadas, grandes organizações
do mundo todo construíram cadeias de suprimentos
altamente eficientes, que cobrem o globo,
impulsionadas, entre outras coisas, pelo baixo custo
da energia. No entanto, hoje o cenário é outro e
é preciso repensar as estratégias. Muitas empresas
estão revendo as suas cadeias de suprimentos;
quem não der a devida atenção a isso vai ficar
para trás", alerta.

m um ambiente de negócios em
constante transformação, os riscos
e as oportunidades precisam
ser identificados rapidamente,
encaminhando mudanças ágeis para
atender às novas demandas dos



todos os elos
Para gerar valor em todos os elos das cadeias, as

empresas devem levar em conta uma série crescente

de variáveis: econômicas, logísticas, tributárias, sociais

e ambientais. Trata-se, portanto, de um processo

cada vez mais complexo. "A otimização da cadeia

deve considerar não apenas a redução do custo, mas

a melhoria do nível de serviço e a geração de valor.

São poucas as empresas com essa visão holística",

diz João Silvério, diretor da área de Consultoria

Empresarial da Deloitte.

Em organizações com diversas unidades de negócios

e uma gama variada de produtos, essa necessidade

é ainda maior. "Muitos consideram somente o

planejamento tributário e a demanda regional

na decisão de localização de plantas ou centros

de distribuição. No entanto, além da economia

com impostos, pode-se ganhar com novas rotas,

configurações de frotas e até com redução de

consumo energético. O importante é focar no custo

total da cadeia; caso contrário, a empresa pode estar

perdendo dinheiro", explica Silvério.

Paulo Roberto Tavares, sócio da área de Consultoria

Tributária da Deloitte e que atua a partir dos

escritórios de Recife, Salvador e Fortaleza, ressalta

que a otimização da cadeia deve ser feita com base

na seguinte pergunta: quanto o consumidor está

disposto a pagar pelo produto? "A partir daí, é preciso

identificar os principais gargalos e as oportunidades

de ganho na formação de preço e nos processos",

pondera.

Segundo o professor Paulo Resende, coordenador da

pesquisa "Os impactos da crise financeira global em

cadeias de suprimentos", desenvolvida recentemente

pela Fundação Dom Cabral em conjunto com a

Universidade da Carolina do Norte, o que mudou

no mercado foi a seletividade. "Como antes da crise

vivíamos um período de alta demanda, a ineficiência

operacional era tolerada. Havia empresas que não se

preocupavam com o cliente, porque vendiam até com

ágio. Agora, é preciso apresentar um diferencial para

ser selecionado", afirma.

Um grupo atento a essa mudança é o Pão de Açúcar.

"Há quatro anos, trabalhamos na proposta de

transformar cadeia de suprimentos em cadeia de valor.

Isso significa sair da relação puramente logística entre

fornecedor e loja", relata o vice-presidente executivo

da empresa, Hugo Bethlerm.

Com 3.500 fornecedores, o Pão de Açúcar está

certificando os 130 que implantam as melhores

práticas de produtividade e eficiência logística. "Uma

das mudanças é retirar produtos de um fornecedor

com o mesmo caminhão que entregou mercadorias

em alguma loja próxima. Um veículo do fabricante

leva, inclusive, cargas de outros fornecedores quando

seu destino é próximo de um de nossos centros de

distribuição. Com isso, já deixamos de rodar 71 mil

quilômetros e de emitir 653 mil toneladas de gás

carbônico em um ano", comemora Bethlem.



Agora, com a compra do Ponto Frio, o Grupo

vai buscar sinergias entre seus 18 centros de

distribuição e os dez da rede adquirida. Também

deve começar a atuar na logística reversa, a partir

da linha branca, retirando na casa do consumidor,

por exemplo, a geladeira antiga ao entregar uma

nova e providenciando um destino sustentável

ao produto descartado. Outro projeto prevê

transformar produtos alimentícios com validade

vencida em adubo orgânico, que poderá ser vendido

nas lojas da rede. "É um exemplo de ciclo completo

na cadeia de valor", aponta o vice-presidente do

Pão de Açúcar.

A Siemens, cujas compras mundiais de suprimentos

chegam a um volume de € 40 bilhões anuais,

também está mudando a relação com seus

fornecedores. "Com uma abordagem mais

analítica, verificamos toda a estrutura da formação

de custos de cada produto, equipamento ou serviço.

Avaliamos a composição das matérias-primas, a

produtividade da mão-de-obra e das máquinas,

o preço de venda e toda a composição de custos

de nossos fornecedores", informa Roberto Bodo,

gerente-geral de Supply Chain Management. Segundo

ele, dependendo do grau de detalhamento dos custos

por parte dos fornecedores e das oportunidades

de otimizar o escopo técnico a ser contratado,

os ganhos podem variar de 5% a 40%.

A BSH Continental, adquirida no Brasil pela mexicana

Mabe em julho de 2009, centralizou suas operações

para otimizar a cadeia. A empresa fabrica cerca de dois

milhões de produtos por ano, entre refrigeradores,

fogões e máquinas de lavar, além de importar lava-

louças, secadoras e outros itens.

Ricardo Cunha, vice-presidente de operações da

BSH Continental, explica que, até 2000, a empresa

mantinha unidades de produção em duas cidades,

além de cinco centros de distribuição. "Estudamos

os cenários e concluímos que a centralização das

operações em Campinas traria maiores ganhos

operacionais e de estoques, apesar de um pequeno

incremento nos custos de transporte", diz Cunha.

Maior produtora de celulose do mundo - com a

aquisição da Aracruz -, a VCP, do Grupo Votorantim,

está buscando sinergia entre suas unidades, em

melhores práticas e negociações conjuntas, além

de avaliar integrações de processos. "Estamos, por

exemplo, estudando o casamento do transporte

ferroviário entre carregamentos de madeira e

bauxita", anuncia Francisco Pires, gerente-geral

de Supply Chain.

Recentemente, a VCP inaugurou uma das maiores

fábricas de celulose do mundo, em plena área florestal,

no Mato Grosso do Sul. "Muitos pensaram que essa

unidade não seria competitiva, por estar distante

do porto, mas levamos em conta o custo total de

logística. A matéria-prima está ao lado da linha de

produção e o transporte até Santos pela ferrovia

também tem valores interessantes. No entanto, se

dependesse do modal rodoviário, a localização dessa

unidade não seria viável", avalia.

Outra grande indústria do setor de papel, a Klabin

conta com quatro unidades de produção de papel

próximas às florestas, além de nove fábricas de

conversão em papelão ondulado e quatro para

produção de sacos industriais, estas, localizadas

junto aos maiores centros consumidores. Francisco

Razzolini, diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e



Francisco Pires, gerente-
geral de Supply Chain da
VCP: inauguração de fábrica
de celulose em Mato Grosso
do Sul e transporte do
produto via ferrovia

Suprimentos, explica que a Klabin adequa sua cadeia

às demandas dos clientes. "O mercado está exigindo,

por exemplo, caixas mais resistentes, porém, com

gramaturas mais baixas e de qualidade que permitam

melhor aproveitamento gráfico. Nossos fornecedores

são escolhidos a partir dessas necessidades", conta.

A empresa também otimiza a cadeia de suprimentos,

firmando contratos de longo prazo com fornecedores

e atraindo alguns para junto dos centros de produção

e consumo. E hoje, além dos produtos, a Klabin vende

serviços. "Fazemos a gestão de estoque de papel para

nosso maior cliente, a Tetrapak, entregando-o na linha

de produção em até oito horas após o pedido", relata

Razzolini.

Na Companhia Brasileira de Energia Renovável

(Brenco), que está construindo dez usinas de etanol em

Estados do Centro-Oeste e Sudeste, a otimização da

cadeia está baseada no trinômío "custo, confiabilidade

e sustentabilidade". "Para isso, estamos criando pólos

de produção regionais, em meio a grandes áreas de

terras de planalto, com alta produtividade agrícola,

cortadas pela ferrovia e com, no mínimo, três ou

quatro plantas industriais padronizadas, de grande

escala. Isso permite investimentos em infraestrutura

e em serviços compartilhados", descreve Adriano

Dalbem, diretor de Logística.

Segundo ele, um aspecto fundamental no

planejamento da empresa foi a definição do portfólio

de produtos finais. "Avaliamos os impactos dos

incentivos fiscais de cinco Estados, pois nossos pólos

estão próximos das divisas, e buscamos um sistema

de maximização de valor na exploração dos ativos.

Em setores como este, o aumento da eficiência

operacional em 1% pode significar a diferença entre

o lucro e o prejuízo", diz Dalbem.

De acordo com João Silvério, da Deloitte, um estudo

detalhado da cadeia de valor pode levar à decisão de

transferir até a matriz da empresa para outro Estado.

"É preciso levar em conta inclusive questões sociais,

como o impacto de deixar a cidade onde estão suas

raízes, quanto custa demitir os funcionários para

contratar e treinar novos, quanto tempo isso leva,

quais os reflexos na qualidade e assim por diante; ou

se é melhor transferir os atuais colaboradores para

outra região", aconselha.

Essas análises, ressalta Silvério, podem ser cada vez mais

profundas, podendo chegar a detalhes como o desenho

de uma linha de produção ou a configuração de uma

máquina, caso isso agregue valor. "É possível determinar,

por exemplo, qual será o impacto da fusão entre dois

centros de distribuição, qual o tipo de loja que deve

ser criada, como os produtos devem circular em um

armazém ou como devem ser distribuídos", explica.

Tavares, sócio da Deloitte, lembra que a complexidade

de uma cadeia de valor é muito grande, sendo preciso

considerar inúmeros aspectos, ou o negócio pode

ter de arcar com perdas. "A empresa pode não estar

obtendo todos os ganhos possíveis ou pode estar

enquadrada erroneamente", expõe.

No entanto, em um ambiente de negócios tão

competitivo e especialmente em momentos de

conjuntura econômica desfavorável, é fundamental

buscar a máxima eficiência operacional. "Em

organizações com diversas filiais, por exemplo, apesar

dos controles integrados, um gerenciamento otimizado

da cadeia de suprimentos pode fazê-las aproveitar muito

melhor as oportunidades regionais", ressalta Tavares.
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