
Negócios 49

Investimento consciente

Anderson Gurgel | Empresas percebem que é preciso conhecer em detalhes sua
cadeia de suprimentos antes de investir em ferramentas de gestão

DEPOIS DE ANOS tendo como regra básica
que, para se ter uma cadeia de suprimentos
azeitada, eram necessários milhões de reais
em investimento tecnológico, muitas em-
presas perceberam que conhecer em deta-
lhes sua cadeia produtiva é tão importante
quanto as complexas e muitas vezes caras
ferramentas de gestão. Num mercado alta-
mente competitivo e em que as empresas
trabalham o tempo todo com um olho na
entrega de seus produtos e outro nas me-
lhores parcerias para sua rede de fornece-
dores, as companhias estão chegando à
conclusão de que, antes de aplicar recursos
em tecnologia, é preciso conhecer com
profundidade o que já se tem em mãos.

Essa regra, aparentemente óbvia, nem
sempre é o principal foco de quem pre-
tende investir no que ficou conhecido
como supply chain, ou seja, gerenciamento
de cadeia de suprimentos. Essa é a conclu-
são de um relatório que acaba de ser divul-
gado pela consultoria Bain&Company. O
estudo defende a importância do planeja-
mento da cadeia à frente de qualquer outra
etapa a ser adotada. "O êxito de um pro-

duto no varejo é desenhado muito antes
de sua venda e passa por cada um dos
agentes da cadeia produtiva", diz Gabriele
Zuccarelli, gerente da consultoria.

O relatório aponta ainda que, antes
de introduzir ferramentas de gestão, as
empresas deveriam realizar profundos
estudos de suas próprias estruturas e cul-
turas internas para, somente então, in-
vestir em tecnologia. Durante muitos
anos, as duas palavras inglesas ganharam
conotação quase mágica nas empresas.
Foram investidos bilhões de dólares em
ferramentas de gestão, acreditando que
ter o supply chain seria a solução de to-
dos os problemas. Não sem razão, mui-
tas colheram prejuízos e frustrações.

Uma pesquisa, elaborada pela Bain
com executivos de grandes empresas no
Brasil, dá uma idéia de por que muitos
não atingiram os resultados que espera-
vam. Segundo o levantamento, 70% dos
executivos reconhecem que melhorar o
planejamento é prioridade da empresa
para ter uma cadeia de suprimentos ade-
quada. Mas, quando indagados se estão

colocando em prática o que acham ser o
ideal, somente 15% deles informam esta-
rem de fato coletando as informações ne-
cessárias para medir resultados.

Apoiando-se apenas nos benefícios
prometidos pelas ferramentas de gestão,
muitas empresas não conseguem obter o
retorno esperado. "O primeiro passo
deve ser a realização de um diagnóstico
do processo de planejamento, com previ-
são de vendas, administração de esto-
ques, programação da produção entre
outros pontos", diz Gabriele.

Acerto nas entregas
Foi o que fez a Martin Brower, responsável
pela logística do McDonald's no Brasil. An-
tes de se decidir pela ferramenta de gestão
e definir o volume de investimentos em
tecnologia, a empresa fez um mapeamento
detalhado de sua cadeia. "O que garantiu a
estabilidade do nosso modelo é que, antes
da escolha do software, fizemos um amplo
trabalho de avaliação e adequação às mu-
danças", explica Marcos Hamsi, diretor de
TI da empresa. Atualmente, a Martin Bro-
wer atende a mais de 550 restaurantes da
rede no Brasil e comemora um índice de
acerto nas entregas acima de 95%.

As ferramentas de gestão para tornar a
cadeia de suprimentos mais confiável e efi-
caz continuam em alta. Nenhuma empresa
quer ter fornecedores e distribuidores tra-
balhando em ritmos distintos. A Petrobras
tem seguido essa tendência. Para reduzir
problemas de comunicação e controle com
seus fornecedores, a companhia decidiu in-
vestir em uma ferramenta tecnológica de
compras pela internet, conhecida como
WebEDI. O sistema ajudou a ter uma visão
mais ampla e a acompanhar em detalhes
toda sua cadeia de suprimentos. "Atual-
mente, são mais de 7 mil parceiros e cerca
de 2 mil transações por dia", afirma Isaura
Moreira, consultora de negócios da estatal.

Mas, ao contrário de muitas empre-
sas, a Petrobras estudou detalhadamente a
cadeia de suprimentos. Só depois investiu
na ferramenta tecnológica. O resultado
agradou, e muito, a estatal. O tempo mé-
dio de entrega dos fornecedores despen-
cou e os preços ficaram mais atrativos para
a empresa.Prova de que, investimento
com planejamento, em supply chain,
pode trazer os resultados esperados.


