




HÁ CERCA DE DOIS ANOS,
SISTEMAS DE SUPPLY

CHAIN MANAGEMENT (SCM)
SAÍRAM DAS PRANCHETAS DOS

FORNECEDORES E ATÉ GANHARAM
ADEPTOS ENTRE AS GRANDES

EMPRESAS, MAS DERRAPARAM
FEIO POR NÃO CUMPRIR

A PROMESSA DE AUTOMATIZAR
PROCESSOS INTERNOS E PARTIR
PARA A INTEGRAÇÃO EFECIENTE

DA CADEIA PRODUTIVA.

Os resultados pífios acabaram frustrando os planos
de expansão dos projetos de SCM. Hoje reformulado
e turbinado, o Supply Chain Management entra nu-
ma espécie de versão 2.0, voltado para fora dos mu-
ros da empresa e com a promessa de conectar proces-
sos entre parceiros de ponta a ponta.

O SCM sempre foi visto como uma forma de con-
trolar processos internos e seus respectivos custos.
Mas isso mudou, segundo Jim Hendrickson, vice-
presidente de desenvolvimento corporativo da fabri-
cante Sterling Commerce. Hoje o sistema tem sido
discutido sob a ótica do que acontece do lado de fo-
ra das corporações, o que tem estimulado o uso de
soluções de CRM e SRM, respectivamente Custo-
mer e Supplier Relationship Management. "Os in-
vestimentos na automação da cadeia de suprimen-
tos aumentarão este ano no mundo", diz Matthe™



Milas, engenheiro da área de logística da fabricante
de aviões de caça Lockheed Martin e consultor de
SCM de diversos órgãos americanos. Diante das no-
vas necessidades, a tecnologia tem mudado signifi-
cativamente. O EDI e o B2B tradicionais, por exem-
plo, estão evoluindo para processos orientados a ne-
gócios. "EDI quase todo mundo tem, mas ele não re-
solve o processo como um todo", afirma Gilberto
Magalhães, diretor de negócios da Sterling. "O valor
da cadeia de suprimentos mudou", diz Hendrickson.
A necessidade das companhias
também. Para ele, as ferramen-
tas tradicionais de supply chain
não são suficientes para empre-
sas multicanais, com atuação
em televendas, e-commerce e
lojas reais. Deve-se controlar, de
formas variadas, a entrada e a
saída de itens e gerenciar as co-
laborações com as diferentes
comunidades de compradores e
fornecedores. Para suprir essas
demandas, tecnologias como WebEDI, e-procure-
ment, CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment) e RFID (Radiofrequency Identifica-
tion) se fortalecem e conquistam os CIOs.

Lourenço Mendonça, consultor da Accenture, pre-
vê um crescimento forte nas vendas de supply chain
neste ano motivado pela base de usuários SAP. Isso
porque as empresas começam a adotar o módulo
APO (Advanced Planning Optimization), voltado à
automação da área de planejamento do supply chain.
"A SAP está priorizando a parte de logística, assim
como os outros ERPs que têm se voltado aos recur-
sos sofisticados de integração", diz Mendonça.

O desafio agora é o CIO utilizar de forma inteli-
gente a tecnologia e aplicá-la no planejamento da ca-
deia. Para Luís Fernando Faria, gerente de BPM da
IDS Scheer, o melhor caminho é iniciar pelo mapea-
mento dos processos e partir para o uso de BPMS
(Business Process Management System), que facili-
ta a transparência dos eventos do supply chain; ERP,
para gerenciar o desempenho da cadeia; e BI, para

analisar o negócio em tempo real. Segundo Maurício
Rogano, superintendente da fornecedora 7COMm, o
CIO raramente encontra dificuldades para justificar
projetos de supply chain, já que a redução nos níveis
de estoques e a diminuição do custo de capital de gi-
ro comprovam o ROL "O SCM é estratégico para as
empresas, pois cria um diferencial competitivo, re-
duz custos e impacta nos indicadores de lucrativida-
de e satisfação dos clientes", diz Rogano.

No futuro, a tendência é o fornecedor do forne-
cedor enxergar a cadeia um do
outro, em efeito cascata, até
chegar à ponta do varejo. "Ho-
je, não existem cadeias cuja in-
tegração passe do segundo ní-
vel", afirma Rogano. A mesma
opinião tem Richard Lowen-
thal, presidente da Associação
Brasileira de E-Business, para
quem recursos como VMI
(Vendor Managed Inventory)
trarão mais do que a visualiza-

ção do estoque do cliente. "VMI *é sinônimo de
transparência, de redução de custos e de mudan-
ças no modelo de compras", diz Lowenthal.

Apesar dos benefí-
cios, vencer a barreira do custo e da longa duração
dos projetos de SCM é um desafio. Mas uma ten-
dência é o ainda embrionário supply chain on-de-
mand, ou seja, a oferta de software como serviço. Es-
tudo do Aberdeen Group com 180 CEOs, CIOs e
CFOs mostra que eles pretendem usar supply chain
on-demand, mas não como aplicação de ponta a
ponta. A intenção é gerenciar partes da cadeia ou
substituir módulos externos. O consultor Matthew
Milas diz que as empresas ainda têm um longo ca-
minho para alcançar modelos de sucesso como os da
Toyota e da IBM. "Essas empresas enxergam os for-
necedores como uma extensão de suas organizações.
A Toyota, por exemplo, os inclui no processo de de-
senho dos novos veículos e propôs um trabalho con-
junto para reduzir 30% dos custos" diz Milas.



Cadeia integrada
Alcançar um modelo de cadeia de abasteci-

mento que integre todas as pontas e permita recur-
sos inteligentes, como visualização do estoque, re-
quer prazo, cuidados minuciosos e paciência. Se-
gundo o especialista Matthew Milas, antes de o CIO
sair atrás de soluções variadas, é preciso incentivar
o mapeamento e a definição dos processos de negó-
cios. "São eles que farão o sistema funcionar. Se não,
o projeto será um desperdício", afirma Milas.

Estudo realizado pela consultoria McKinsey com
63 companhias de alta tecnologia mostra que, em-
bora a maioria tenha investido em softwares para
gerenciamento da cadeia produtiva na última déca-
da, várias delas tiveram resultados decepcionantes.
Uma das razões foi a falta de um olhar mais cuida-
doso sobre os processos de negócios. Maurício Ro-
gano, da 7COMm, lembra que é preciso "vender as
mudanças" aos parceiros comerciais de forma a fa-
zer com que eles também definam seus processos e
se preparem para a integração. "A maior resistência
ao SCM é pelo compartilhamento de informações,
que na cultura corporativa normalmente são trata-
das como confidenciais. Mas elas precisam ser dis-
ponibilizadas a fornecedores e clientes", diz Rogano.

Antes de olhar para fora, é preciso arrumar a ca-
sa, afirma Sílvio Laban Neto, vice-coordenador do
GVcev (Centro de Excelência em Varejo), da Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV-Eaesp). "Há muitos dados com pro-
blemas nas organizações" diz Laban, que já foi CIO
do Pão de Açúcar. Outro erro visível é a baixa explo-
ração de todo o potencial das ferramentas de infor-
matização do supply chain por parte das compa-
nhias. Talvez essas sejam as razões pelas quais Mat-
thew Milas diga que o CIO vive às voltas com pro-
blemas como a necessidade de melhoria da visibi-
lidade e a transparência dos processos da cadeia, o
que mais tarde deverá se refletir na compreensão
dos requerimentos e levar à adoção de ferramentas

sofisticadas, como o VMI e o BI. Só que para alcan-
çar esse status é necessário se livrar de erros como
a ausência de métricas e metodologias. "A maioria
das métricas está focada em atividades internas e
não no alinhamento total da cadeia", afirma Milas.

Como 65% do valor da cadeia não se concentra
entre as quatro paredes da empresa, Milas diz que o
CIO deve se ater ao desenvolvimento de métricas
que alinhem o SCM aos fornecedores, além de ana-
lisar a evolução interna e externa da cadeia. Para ob-
ter visibilidade por meio do mapeamento da cadeia,
os dois métodos mais utilizados são o Value Stream
Mapping (VSM) e o Supply Chain Operations Refe-

rence (SCOR). Ambos oferecem uma compreensão
da cadeia de suprimentos e apontam os caminhos
para as melhorias. Para Jim Hendrickson, o maior
erro na hora de construir uma cadeia integrada é a
empresa confiar em um sistema apenas para todas
as tarefas. "Um único sistema não dá conta" diz.

Segundo Gilberto Magalhães, a grande barreira
ainda é cultural e não tecnológica, já que envolve
mudanças. "Absorver uma nova tecnologia e enfren-
tar pessoas que não querem mudar é algo para o
qual o CIO deve se preparar", afirma. Os passos pa-
ra implementar as mudanças devem começar de ci-
ma para baixo. A recomendação é avisar os executi-
vos de que viradas estratégicas levam tempo e que
eles têm de ser pacientes para obter retorno.





RFID faz barulho
Quando o assunto ê o futuro do Supply

Chain Management, nada faz tanto barulho quanto
as tecnologias de RFID (Radiofrequency Identifica-
tion) e a nota fiscal eletrônica. Ambas vêm sendo
testadas por early adopters e devem se popularizar
até o final da década. Tecnologia usada para localizar
por radiofreqüência itens individuais, como caixas e
paletes, o RFID promete tantos benefícios quanto
investimentos. Segundo o Gartner, até 2010 os pro-
jetos de RFID deverão girar mais de 3 bilhões de dó-
lares e transformar a indústria. No ano passado, es-
tima-se que foram gastos 504 milhões de dólares
com RFID, 39% mais que em 2004. Para Gino Oli-
vato, gerente de sistemas da fabricante Intermec, o
primeiro grande passo foi dado em 2005, ano em que
foram padronizados o código da etiqueta e a freqüên-
cia. "Com isso os projetos começaram a ganhar as
ruas, o que trará escala e redução nos preços", afirma.

De acordo com Eduardo Santos, gerente de con-
sultoria da Accenture, um número cabalístico defi-
nido pelo mercado para o preço da etiqueta é 5 cen-
tavos de dólar. Quando chegar a esse patamar, San-
tos diz que haverá um aumento de escala. Se a ques-
tão custo ainda não se resolveu, questões técnicas,
como interferências na leitura, já foram sanadas.

Enquanto isso, redes como a Best Buy, varejista
de eletroeletrônicos, segue a escola WalMart e co-
meça a exigir de seus fornecedores a entrega de pro-

É preciso agora colocar RFID e código de barras pa-
ra trabalhar juntos. Segundo JeffWoods, vice-presi-
dente de pesquisa do Gartner, as empresas não de-
vem pensar nas etiquetas RFID em substituição ao
código de barras. Os dois modelos coexistirão.

No Brasil, Gino Olivato, da Intermec, diz que os
ganhos do RFID ainda não são visíveis para o varejo,
ao contrário do que acontece no atacado. "Ele elimi-
na trabalhos manuais, automatiza processos e gera
velocidade e redução de erros", afirma Olivato.

A nota fiscal eletrônica é outra tendência que po-
de se transformar em obrigação logo, logo. O gover-
no pretende adotá-la em larga escala em 2007. O
atual modelo de nota ainda é um piloto, mas para o
consultor Celso Kassab, da Deloitte, logo será regu-
lamentado. "As empresas enviarão uma pré-nota pa-
ra a Receita Federal, que, em tempo real, devolverá
uma autorização e permitirá ao governo saber quan-
to e de onde virão os impostos", afirma Kassab. Se de
um lado as companhias reduzirão os custos com pa-
pel e mão-de-obra, de outro a nota fiscal eletrônica
atuará como aliada no combate à sonegação.

dutos em paletes com RFID. "A cadeia de
eletroeletrônicos começa a puxar o
mercado, assim como o ramo
de vestuário", diz Santos.
Exemplo disso é a rede
de lojas Marks &
Spencer, na Inglater-
ra, que começou a
utilizar as etique-
tas em ternos e
lingeries.



Produção integrada na Prada
Pouco a pouco, a Companhia Metalúrgica Prada,

maior fabricante de embalagens de aço do país, está
dando adeus aos processos manuais de seu supply
chain. Em busca de agilidade, redução de custos, fi-
delização dos clientes e obtenção de um inventário
sob medida, sem matéria-prima sobrando ou faltan-
do, a empresa tem buscado modelos informatizados
para se relacionar com fornecedores e clientes. Se-
gundo Edivaldo Giacon, gerente de supply chain da
Prada, essas mudanças foram impulsionadas pelos
grandes clientes da empresa e pelos altos volumes
praticados pela Prada. Anualmente, a companhia
produz 1 bilhão de latas de aço. Com faturamento
que gira em torno de 450 milhões de reais, tem 1600
colaboradores e quatro unidades de produção.

Com uma carteira com mais de 100 clientes, no-
mes como Unilever, Nestlé e Basf, a Prada sentiu que
era hora de evoluir no quesito transacional. A mu-
dança começou no lado dos fornecedores, que che-
gam a cerca de 100 empresas. O maior deles é a CSN
(Companhia Siderúrgica Nacional), sua maior prove-
dora de matéria-prima, fornecedora de folhas de
flandres e mais 130 itens. Depois de feitos os pedi-
dos para a CSN, Giacon diz que a Prada entra no por-
tal da companhia para acompanhar o andamento pe-
lo número do pedido. "Conseguimos saber em que
fase produtiva se encontra o aço", diz Giacon. Quan-
do o produto é embarcado, a Prada recebe um aviso
por e-mail. Pelo portal, Giacon tem ainda acesso às
notas fiscais para pré-lançar no seu sistema.

Buscando melhorar esse tipo de integração e ado-
tar ferramentas que facilitem a automação de pro-
cessos, em 2004 a Prada iniciou a implementação do
Protheus 8, ERP da Microsiga. O fim da implantação
está previsto para julho. "Ter um bom ERP é fator
forte para a colaboração com fornecedores e clien-
tes", afirma Carla Nolasco, gerente de TI da Prada.

Embora o ERP ainda não esteja pronto, o projeto de
evolução do supply chain já está estruturado e visa à

colaboração eletrônica. Quando o ERP estiver rodan-
do, a Prada pretende automatizar o processo de vi-
sualização e reabastecimento do estoque, hoje feito
manualmente. "A idéia é que o fornecedor visualize
seu comportamento de consumo e se prepare para
atender melhor" afirma Giacon. Isso impedirá que a
empresa fique com a produção parada por falta de
matéria-prima, como já aconteceu.

Por outro lado, a idéia da Prada é também enxergar
o estoque do cliente e disponibilizar recursos e do-
cumentos. "No lugar de emitir páginas, o cliente en-
tra no portal e imprime o que precisa" diz Giacon.
Os processos manuais também deixam de existir. A
intenção é que os profissionais de compras tenham
foco na negociação e não em questões burocráticas.





Computadores com DNA na Dell

Conhecida em todo o inundo por realizar ven-
da direta, por telefone ou internet de uma gama
variada de computadores e acessórios, a Dell tem
sua receita de 56 bilhões de dólares referente aos
últimos quatro trimestres fortemente calcada num
modelo de supply chain bem estruturado e infor-
matizado. Indispensável para a empresa funcionar,
o SCM atua da entrada do pedido à expedição, da
análise de crédito do cliente ao pós-venda. Esse
modelo que conecta cada parte da cadeia funciona
graças a softwares desenvolvidos sob medida e à
integração de sistemas aos processos, sejam eles
internos ou externos. "A Dell é uma companhia
que gasta muito dinheiro com hardware e softwa-
re para funcionar assim", afirma Marty Garvin, vi-
ce-presidente mundial de procurement. Garvin
diz que para vender um em cada cinco microcom-
putadores hoje comercializados no mundo, a em-
presa combina investimentos pesados em tecno-
logia com um modelo de suprimentos desenhado
para evitar imprevisibilidades.

O grau de automatização dos processos voltados
ao atendimento direto da Dell é um dos fatores de
sucesso de seu modelo de negócios, e que virou
benchmark. Diante de uma gama de 2 mil fornece-
dores globais para compras gerais e de 500 para
componentes produtivos, Garvin diz que não ha-
veria outra alternativa a não ser informatizar tudo
o que fosse possível para ganhar eficiência.

Segundo Ervino Schnarndorf, gerente sênior de
supply chain e procurement da Dell no Brasil, a in-
formatização que se vê por toda a cadeia da com-
pannhia, de ponta a ponta, é suprida por três cen-
tros mundiais de desenvolvimento de software,
um deles localizado em Porto Alegre (RS). Juntos,
esses centros empregam 2 mil pessoas.

Todas as soluções de supply chain da Dell são
desenhadas internamente por dois motivos. De
acordo com Ricardo Barbosa, gerente sênior para

sistemas e aplicações em operações, o primeiro é
que não há ferramentas sob medida no mercado. O
segundo está relacionado com a estratégia de TI,
que sempre se preocupa em ser ágil e atuante.
"Quando precisamos realizar mudanças, as execu-
tamos de forma imediata, sem ter de esperar o
próximo release", afirma Barbosa.

Como a Dell não tem máquina pronta em esto-
que, quando a ordem de pedido do consumidor
chega à empresa, o processo de montagem do
computador precisa ser rápido e atender à deman-
da do cliente em seus mínimos detalhes. Schnarn-
dorf diz que o pedido passa do vendedor ao depar-
tamento financeiro, segue para a área de monta-
gem, expedição e suporte. Centenas de softwares
rodam em todas essas áreas e se integram em al-
gum momento. "Com o número de série, que fun-
ciona como o DNA do produto, a gente sabe quem
comprou, como o produto foi montado, o que tem
dentro dele", afirma Schnarndorf.

Existe uma integração forte de sistemas e pro-
cessos de negócios com muitos fornecedores. "Há
várias formas de se relacionar com o fornecedor,
desde o fax e o telefone até o WebEDI" afirma
Barbosa. Tudo vai depender do volume de transa-
ções entre a Dell e os parceiros. Com alguns, ela
chega a ter VMI (Vendor Managed Inventory).



WebEDI de sucesso na MWM  
Resultado da fusão entre a brasileira MWM

Motores Diesel e a International Engines South
America, a MWM-International Motores nasceu há
um ano e já se mostra uma fabricante parruda em
termos de volume, tecnologia e quantidade de for-
necedores. Com a meta de superar a marca de 1 bi-
lhão de dólares em vendas em 2010 e crescimento
de quase 100% em relação ao ano passado, a nova
companhia tem agora que consolidar os sistemas
de gestão IFS e SAP, unificar processos e fazer com
que a unidade de Santo Amaro, na zona sul paulis-
tana, passe a funcionar de acordo com o sofistica-
do modelo adotado pela planta de Canoas (RS).

Fazer com que a antiga unidade da MWM trabalhe
com um estoque inteligente, além de produzir e ven-
der de forma automatizada motores para automó-
veis, tratores e outros veículos é a missão de Carlos
Panitz e Patrícia Markus, respectivamente gerente de

logística e gerente de TI da MWM-International.
Para seguir em frente com o projeto que deve rees-
truturar e modernizar a unidade da antiga MWM,
Carlos e Patrícia estão olhando para trás. Precisam
descobrir os erros e os acertos que cercam a planta
gaúcha para transformar a unidade de Santo Amaro
num modelo de modernidade.

Patrícia lembra que o processo em Canoas teve
início com a implantação do ERP IFS, em 2001, cuja
tarefa na época era fortalecer o e-business. Feito is-
so, a empresa percebeu que precisava melhorar a ca-
pacidade da cadeia, reduzir o inventário, acelerar os
processos e parar de perder tempo com questões ad-
ministrativas. "O processo de execução e controle de
suprimentos era muito dependente das pessoas. Só
assim a companhia garantia que 1 500 peças de 130
fornecedores chegassem à planta", diz Panitz. Na
prática, gastava-se muita energia nos processos.

A intenção, segundo ele, era fazer com que o pró-
prio fornecedor gerenciasse o inventário pelo site.
Diante de tantos processos manuais e do constante
uso de e-mails e EDI, a International Engines acabou
migrando para um portal que trabalha dentro do
conceito de WebEDI. Foi daí que nasceu o IESN (In-
ternet Engines Supplier Network), portal que levou
dois anos para ser desenvolvido, consumiu 150 mil
dólares e integra a cadeia logística da empresa. Vol-
tado aos fornecedores, o portal permitiu à fabrican-
te estreitar relações comerciais e melhorar a colabo-
ração. Uma das aplicações do portal é o Supplier
Cockpit, ferramenta na qual os fornecedores traba-
lham dentro do conceito de VMI (Vendor Manage-
ment Inventory), integrado ao ERP IFS. Segundo Pa-
trícia, seu desenvolvimento foi interno. "Decidimos
pelo open source por causa do custo e também pelo
crescimento ascendente de desenvolvedores", afirma
Patrícia. A plataforma do portal está baseada em Ja-
va e a infra-estrutura em servidor Intel rodando Li-
nux. Já o servidor de aplicação é Tomcat/Apache.



Os benefícios são visíveis. Panitz diz que, por meio
de uma tela gráfica, o fornecedor enxerga o nível do
estoque, a demanda e controla o abastecimento. Por
barras coloridas, o provedor da matéria-prima con-
segue enxergar o que há na fábrica e o que está em
trânsito. Vermelho alerta para risco de ruptura, ver-
de indica que está dentro dos limites acordados e
azul significa excesso. Até indicador de desempenho
há no portal, com uma página destinada a apresentar
os indicadores de performance de cada fornecedor.
O índice é calculado segundo critérios definidos pe-
la área de qualidade da empresa. "Cada um enxerga a
nota dele e também a nota do melhor fornecedor da
commodity", diz Panitz. Com o portal no ar desde
2002, Patrícia diz que o próximo passo é replicar o
modelo para a unidade de Santo Amaro, decisão que
só será tomada após a unificação dos ERPs. Embora
o sistema de gestão a ser adotado ainda não tenha si-
do definido, a meta é estrear o portal na unidade de
Santo Amaro entre os anos de 2007 e 2008.«

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 33, p. 60-71, jun. 2006.




