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Por que gerenciar o
fornecedor não é suficiente
Estudo identifica critérios mais utilizados para selecionar

fornecedores

E
MPRESAS COMO A DELL, lNTEL E A FORD

SÃO vistas como líderes nas melhores prá-

ticas do gerenciamento da cadeia de

abastecimento. Elas são as empresas mais

freqüentemente indicadas como referência pelas

outras para melhorarem seus processos. Se essas

empresas são as líderes que seguimos, é primordial

que elas estejam implementando os mais efetivos e

eficientes processos de gerenciamento da cadeia de

abastecimento.

Dependendo do método usado para monitorar

as melhores práticas dos processos de gerenciamento

da cadeia de abastecimento, um estudo da AMT do

Reino Unido indica nem sempre é o caso.

O que não está c laro para a maior ia das

empresas é como elas podem aval iar o

desempenho da sua cadeia de abastecimento,

quais ferramentas deveriam usar para monitorar

sua base de suprimentos e como deveriam pro-

ceder para se engajar nesse processo. Essas

perguntas são difíceis de responder, mas mesmo

quando as empresas encontram com sucesso as

soluções para elas, essas se deparam com outro

grande problema: como coletar informações de

modo programado para que o desempenho do

fornecedor possa ser monitorado e melhorado

de forma contínua?

Métodos utilizados

Uma pesquisa feita com

dez empresas reconhecidas

como líderes no geren-

ciamento da cadeia de abaste-

cimento e que também são

fabricantes de bens de con-

sumo, utilizando-se um ques-

tionário para examinar os

critérios usados para sele-

cionar fornecedores. A tabela

mostra os critérios usados no

questionário e uma seleção das

perguntas realizadas.

O resultado final dessa

análise foi uma lista completa

das ferramentas e técnicas

usadas pelas empresas para



gerenciarem seus fornecedores, os

assuntos que encontraram e como foram

capazes de superá-los.

Resultados da pesquisa
Como esperado, 56% das empresas

disseram que estavam descontentes com

a eficiência ou eficácia do seu processo de

gerenciamento do fornecedor. Treze dos

61 fornecedores que comentaram o que

gostariam de melhorar, disseram que

desejavam desenvolver relações mais

próximas com seus fornecedores atuais.

Contudo, como 59% dos entrevistados

não tinham um sistema formal para

monitorar os fornecedores e o desenvolvi-

mento de uma efetiva relação era

impossível.

Existem dois assuntos comuns pre-

sentes nas respostas das empresas. O

primeiro é que o dado que o fabricante

percebe é sempre posterior ao evento e,

como tal, ele pode não estar ciente de um

potencial questão de qualidade até que

seja muito tarde. O segundo é que o dado

que ele recebe também pode não ser

acurado, pois o pessoal dos fornecedores

não é adequadamente treinado na coleta

de dados e ferramentas de análise.

Uma investigação mostrou que as

seguintes discussões são as causas raízes

desses assuntos:

1. Os fornecedores têm uma crença (às

vezes muito correta) de que as informações

que coletam não serão revisadas ou usadas

efetivamente pelo cliente.

2. Falta de rastreabilidade nas ins-

talações de OEMs (Fabricante de Equipa-

mento Original), particularmente para falhas

de campo.

3. Falta de recursos nas organizações

de fornecedores para coleta, extração e

formatação de dados.

4. A assertividade do representante da

OEM que faz a interface com o fornecedor,

isto é, "aquele que gritar mais será ouvido"

e somente esse OEM que terá os recursos

desdobrados pelo fornecedor para ajudar

a oferecer-lhe uma informação confiável da

qualidade do fornecedor.

5. O valor monetário da conta OEM para

o fornecedor, isto é, se o faturamento da

conta OEM for relativamente baixo, então

o fornecedor não dedicará os esforços

para fornecer os dados necessários para

aquele OEM.

6. Diferenças culturais e de linguagem

são freqüentes. Essas diferenças também

são colocadas à frente como uma desculpa

pela falta de informações acessíveis, embora
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seja realmente a falta de recursos na organi-

zação dos fornecedores a verdadeira

questão.

Fluxo de informação

Essa pesquisa descobriu que o retorno

mais útil que os fornecedores receberam dos

OEMs foram os números de defeitos

verificados por milhão em tempo real por

linha de componente e taxa de falha no

campo.

Três entre dez empresas entrevistadas

usavam sistemas de pontuação para clas-

sificar seus fornecedores. A partir da análise

das pontuações usadas, os mesmos cinco

critérios principais foram consistentemente

usados para administração do fornecedor:

entrega no prazo, custo, qualidade, tec-

nologia e flexibilidade.

80% dos OEMs afirmaram que a inspeção

de recebimento era um dos principais

drenos de seus recursos e era algo que

estavam ativamente tentando eliminar (67%

ainda estavam usando inspeção de

recebimento).

Para assegurar a qualidade do material

entregue, os fornecedores qualificavam

novos produtos usando ferramentas como

o processo de aprovação da peça para

produção (PAPP).

Para assegurar que os fornecedores

mantinham os níveis de entrega e qualidade

necessários, aqueles que consistentemente

embarcavam peças defeituosas ou que

incorriam em atrasos de entrega tinham sua

avaliação de desempenho penalizada.

As empresas que implementaram as

melhores práticas de desenvolvimento e

produção também estavam usando

processos formais e estruturados para

resolução de problemas, uma vez lançado

o produto. Esses métodos focavam a

identificação de ações de contingência

antes de discutir a causa, para que a

produção pudesse continuar com um nível

Tabela: Critérios da pesquisa

de qualidade aceitável. O processo de reso-

lução de problemas identificou a definição

exata do problema para que a causa

pudesse ser identificada, uma ação

corretiva permanente identificada,

verificada e implementada. A ação de

contingência foi então removida. Aquelas

empresas bem sucedidas na prevenção da

reocorrência foram aquelas que realmente

fizeram um árduo trabalho de investigação

e não apenas preencheram formulários.

Conclusões

Ainda existem muitas questões que estão

à frente das empresas que desejam melhorar

seu processo de gestão do fornecedor. O

benchmarking do desempenho "melhor da

classe" pode oferecer um conhecimento de

quais ferramentas e técnicas usar em dada

situação. Contudo, isso é apenas parte da

melhoria que é necessária.

As empresas devem ir mais longe para

alcançar uma pontuação superior. Confian-

ça mútua entre a OEM e o fornecedor,

provendo os dados certos no momento

certo, são duas das principais questões que

ainda precisam ser resolvidas efetivamente.

Sem confiança, a informação certa no mo-

mento certo pode ser vista com ceticismo

e não resultará nas melhorias desejadas.

Confiança sem a informação certa pode dar

a ambas as partes um sentimento de entu-

siasmo, mas dificilmente oferecerá os resul-

tados esperados.

Para superar a indústria e saltar os

atuais lideres "melhores da classe", as

empresas devem, entre outras ações,

envolver os fornecedores no início do

processo de desenvolvimento, identificar

indicadores cr í t icos e desenvolver

relações baseadas no ganho mútuo.

Seguir o líder somente pode levar ao

segundo lugar.
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