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Resumo: Trata da nova metodologia de planejamento colaborativo, previsão e
reabastecimento, conhecida pela sigla CPFR. Aborda as principais lacunas das
metodologias tradicionais, as oportunidades de negócios geradas, o modelo de
negócios proposto pelo CPF R e suas etapas de implementação, as implicações
sobre a organização, os principais problemas de implementação, metodologias e
ferramentas de integração presentes nas empresas que utilizam o CPFR. Aponta
oportunidades geradas pelo CPFR e características de integração presentes nas
empresas que já utilizam o conceito.

Palavras-Chaves: CPFR; planejamento colaborativo; previsao: reabastecimento;
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1. Introdução

A falta de sincronia dos fabricantes e varejistas na previsão de produção, vendas e

abastecimento tem sido apontada como uma das principais causas de falta de mercadorias

nas gôndolas e devoluções de mercadorias pelos consumidores.

A proposta deste trabalho é analisar e concluir sobre tendências e diretrizes da nova

metodologia de planejamento colaborativo na previsão de vendas e reabastecimento,

denominada CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, que se

propõe a diminuir em muito a ocorrência destas faltas e conseqüentemente, a perda nas

vendas.

Segundo SCHENCK (1998), as novas diretrizes desenvolvidas na iniciativa CPFR podem

contribuir significativamente para a redução de custos e para o aumento da satisfação do

consumidor, muito além do que prometem os métodos tradicionais de otimização de

processos internos. Ainda de acordo com SCHENCK (1998), as relações entre varejistas e

fabricantes jamais serão as mesmas com a eliminação das barreiras através da informação

compartilhada e do processo colaborativo.

A proposta CPFR foi desenhada de maneira a manter a tecnologia como aliada e não como

barreira para implementação. Para minimizar os efeitos iniciais de investimento, os

métodos atuais de identificação automática (Scanners) e o compartilhamento de
informações (EDI) são alavancados pelos beneficios que a extensão da colaboração traz e

pela utilização da Internet..



7

Alguns pilotos conduzidos em 1996, entre Wal-Mart e Warner Lambert demonstraram que

o CPFR é capaz de reduzir em semanas os estoques dos parceiros, como aconteceu neste

caso com o Listerine. Logo após este piloto, outras empresas como Procter & Gamble,

Sara Lee, Kmart, JCPenney se juntaram para formar a VICS (Vo/untary Interindustry

Commerce Standards) a fim de determinar como a informação seria compartilhada e como

o processo colaborativo poderia melhorar o negócio.

A VICS (Vo/untary Interindustry Commerce Standards) é uma associação formada por

varejistas, fabricantes e provedores de soluções, que desenvolveu um modelo de processos

de negócio que pode ser utilizado para colaboração entre compradores e vendedores para

melhoria da eficiência da cadeia de abastecimento como um todo. Toda a metodologia e as

características do modelo CPFR estão descritas no livro da VICS, "Collaborative P/anning,

Forecasting, and Rep/enishment guidelines", citado como uma contribuição valiosa para os

fabricantes e varejistas por DESMARTEAU (1998).

A estrutura deste trabalho se dividirá da seguinte maneira: no capítulo 1, situaremos o

contexto da metodologia CPFR dentro da rede de abastecimento (supp/y chain

management) e como esta metodologia pode contribuir para se tomar vantagem

competitiva no que se refere ao tempo.

No capítulo 2, faremos uma breve introdução sobre o conceito CPFR.

No capítulo 3, encontraremos algumas oportunidades de negócio geradas pelas

metodologias tradicionais principalmente na redução de inventário, tecnologia e retomo

sobre o investimento, que serão benefícios encontrados no CPFR
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No capítulo 4, discutiremos sobre as metodologias tradicionais e onde encontramos as

oportunidades de negócio que fazem parte da metodologia CPFR.

No capítulo 5, discorreremos sobre o modelo de implementação proposto pela VICS

(Voluntary Interindustry Commerce Standard Association) e suas principais etapas.

No capítulo 6, abordaremos as mudanças e implicações da utilização do CPFR na

organização como um todo.

o capítulo 7 aborda os principais problemas de implementação.

Já o capítulo 8, abordará as principais ferramentas e metodologias de integração utilizadas

pelas empresas que utilizam atualmente o CPFR e verificaremos se há uma correlação entre

a presença destas metodologias e a utilização do CPFR.

o capítulo 9 trará os resultados obtidos em alguns pilotos CPFR entre grandes empresas

nos Estados Unidos.

Finalmente, o capítulo 10 traz a conclusão deste trabalho, analisando as tendências e

diretrizes da nova metodologia.
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1.1 A rede de abastecimento

o aumento da complexidade na cadeia de abastecimento é evidente. Os negócios se

deparam com administração das atividades da cadeia não apenas nos canais (varejistas,

distribuidores, produtores e terceiros), como também atividades funcionais, culturais e de

pessoal. Num esforço em reduzir custos, aumentar a eficiência e obter vantagens

competitivas, as empresas estão sendo obrigadas a repensar e redefinir as relações e

modelos ao longo da cadeia de abastecimento. A fim de superar este desafio, diretrizes vêm

sendo estabelecidas para definir práticas de negócios e tecnologia necessárias a fim de

estabelecer relações colaborativas entre os parceiros ao longo da cadeia. O artigo

desenvolvido por SHERMAN (1998) explora bem esta parte de novas estratégias de

colaboração e os novos paradigmas de planejamento ao longo da cadeia de abastecimento,

sobre os quais falaremos em seguida.

Desde a introdução do ECR (EjJicient Consumer Response) em meados de 1993, os

parceiros de negócios têm se empenhado em olhar além das promessas que a iniciativa traz

e através dos processos que podem tornar o ECR uma realidade. Programas de

reabastecimento contínuo (CRP) e VMI (Vendor Managed Inventory) são freqüentemente

citados como processos chaves para o sucesso do ECR Mesmo na implementação destes

dois processos chaves, os parceiros de negócios ainda encontram desafios na administração

de uma vasta gama de informações e na compreensão das regras que têm de ser

estabelecidas entre os parceiros para que o ECR possa realmente ser eficiente. Manter a

eficiência neste mercado, não requer necessariamente investimentos significativos em

tecnologia, informação e infraestrutura, mas sim um nível bastante elevado de colaboração

entre os parceiros de negócios e de sincronia entre os seus processos ao longo da cadeia e

entre suas empresas.
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A colaboração e a sincronia entre os parceiros requerem uma mudança significativa de

atitude em relação às práticas tradicionais de negócios entre os participantes,

principalmente no que se refere a promoções e reabastecimento de produtos ao longo da

cadeia de abastecimento, uma vez que atualmente não existe colaboração ou integração

entre eles nestes dois tópicos. O que se tem notado é que o ECR abriu o precedente para

que as relações de colaboração entre fabricantes e varejistas aumentassem, mas não na

proporção ainda desejada. O aspecto mais promissor do ECR foi o reconhecimento de que é

realmente necessária a cooperação na troca de informações entre os parceiros de negócios.

Enquanto muitos parceiros já estabeleceram suas bases de colaboração, ainda há problemas

no que se refere aos níveis de incerteza e falta de confíabilidade no planejamento, e a

necessidade de se desenvolver práticas de negócios que suportem uma massa crítica de

participantes.

o aumento de complexidade na cadeia de abastecimento leva à administração não apenas

nos canais, como também em atividades funcionais, culturais e de pessoal. Na medida em

que a concorrência se toma mais acirrada, a otimização e a execução se tomam mais

críticas, o tempo passa ser uma vantagem competitiva.

1.2 Vantagem competitiva: Tempo

Um fator essencial na otimização da cadeia de abastecimento como um todo é o tempo. As

empresas que desejam ser líderes devem administrar o tempo na cadeia como um todo.
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Segundo RODADO (1997), isto só se toma uma realidade, a partir do momento em que as

etapas do processo logístico e o fluxo de informações aconteçam numa velocidade tão

rápida que seja capaz de agregar valor ao produto.

Ainda de acordo com RODADO (1997), as empresas que utilizam o tempo como fator de

alavancagem estão oferecendo maior variedade de produtos e serviços a custos menores e

com prazos de entrega mais rápidos que seus concorrentes. A disponibilidade de um

produto, fator fundamental para o atendimento de um cliente, representa a capacidade do

fabricante satisfazer integralmente a demanda do varejista dentro de um tempo competitivo.

Para garantir a disponibilidade do produto, a menores custos, as organizações estão tendo

de buscar novas soluções para reduzir o tempo de atendimento ao cliente e ao mesmo

tempo, reduzir os custos de estoques ao longo da cadeia.

Um exemplo a ser citado de empresa que utiliza o tempo como vantagem competitiva é o

Wal Mart., onde a redução no intervalo de tempo colaborou fortemente para o sucesso da

empresa. A tabela 1, representa o impacto da rapidez nos resultados da empresa (STALK e

HOUT, 1993):
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Tabela 1: Comparação de tempo de resposta de diferentes empresas.
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2. CPFR

o conceito de CPFR se baseia no pressuposto de que só previsões realizadas em conjunto

entre indústria e varejo são capazes de acabar com os pontos de ruptura e desta forma,

aumentar a produtividade. Segundo artigo da ECR BRASIL NOTICIAS (2001) em

entrevista a Joe Andraski, vice presidente da OMI International e 25 anos de experiência

como executivo sênior da Nabisco nos Estados Unidos, "as técnicas mais avançadas como

VMI (controle de estoque gerenciado pela indústria) têm como base no passado o giro dos

produtos e não a demanda futura". De acordo ainda com Andraski, ''No caso de uma

promoção, por exemplo, é possível ao fabricante e ao supermercado que trabalham sobre o

conceito do CPFR, estabelecer um plano de produção e abastecimento das lojas com quatro

meses de antecedência. Se durante o período, o fabricante se der conta de que não poderá

cumprir o acordo, pode se antecipar e entrar em contato com o supermercado para

redimensionar a promoção, evitando perdas e desgaste no relacionamento."

A metodologia CPFR é formada por normas e procedimentos que visam estabelecer

objetivos comuns entre fornecedores e varejistas e fazer com que trabalhem em conjunto

no planejamento e atualização de previsões de vendas e reabastecimento.

Para que este objetivo possa ser alcançado, é necessário cumprir o modelo desenvolvido

que engloba nove passos:

1. Elaboração de acordo entre indústria e varejo (contrato).

2. Definição de um plano de negócios conjunto.
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3. Desenvolvimento de previsões de vendas individuais, por empresa.

4. Identificação de exceções por meio de comparação entre as previsões do fabricante

e do varejista.

5. Análise das exceções.

6. Elaboração de uma previsão das ordens de reabastecimento.

7. Busca por exceções para previsão de ordens.

8. Exceções identificadas são analisadas conjuntamente.

9. Transformação das ordens em pedidos.

Será feita uma análise mais profunda de cada uma destas etapas mais adiante neste

trabalho, com o objetivo de demonstrar quais os papéis de cada parceiro envolvido na

metodologia CPFR e quais os inputs e outputs necessários.

A missão do CPFR é melhorar a eficiência integrando processos, tanto do lado da demanda

como do lado da oferta. O objetivo é através da integração de processos, aumentar as

vendas, reduzir os ativos fixos e o capital de giro e reduzir os níveis de inventário na cadeia

de abastecimento como um todo, atendendo ainda às expectativas do consumidor final.

Esta missão está diretamente relacionada aos esforços que precederam o CPFR, entre eles

ECR, Quick Response e VMl
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2.1 O papel do CPFR na rede de abastecimento

Segundo ELLRAM, citada por JOHSON e WOOD (1996, p. 30), o termo supply chain

management estende o conceito de integração além dos limites da empresa, envolvendo

fornecedores, clientes e provedores logísticos, no compartilhamento de informações e

planos para tomar o canal mais eficiente e competitivo.

No entanto, ele tem se demonstrado bastante desconectado do consumidor final. De acordo

com a VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards), técnicas, como o VMI, têm

tido resultados significativos em alguns casos, porém em outros têm :fracassado devido à

má qualidade da informação, não integração dos sistemas dos parceiros e pior ainda, à falta

de colaboração entre os mesmos.

o conceito de rede de abastecimento não leva aos números desejados para satisfazer as

necessidades do cliente, nem para desafiar a comunidade financeira, que dita aumentos

anuais tanto nas vendas como nos lucros. Não podemos deixar de admitir que o conceito de

SCM (Supply Chain Management) trouxe melhorias significativas ao fluxo de informação e

processo.

Segundo ROGERS (2001), a contribuição do CPFR está justamente em aumentar a

visibilidade entre os parceiros, mas antes que a empresa possa alcançar este tipo de

visibilidade, ela tem de colocar sua própria cada em ordem, já que de acordo com Chuck

Poirier, citado por ROGERS (2001), 80% das empresas em que ele trabalha têm problemas

internos que precisam ser resolvidos antes de se partir para a integração da cadeia de

abastecimento como um todo.



16

Neste ponto, o conceito de CPFR tem muito a agregar, na medida em pOSSUIuma

abordagem mais holística para administração da cadeia de abastecimento, formando uma

rede interligada entre os parceiros. O potencial de aumento de vendas, de melhoria no

alinhamento organizacional, aumento de eficiência administrativa e operacional é inerente

ao conceito do CPFR.
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3. Oportunidades de Negócio

A oportunidade de negócios existe quando a prática de trabalho adotada não é a melhor

prática. O conceito CFPR pretende trazer para a cadeia como um todo a melhor prática no

que se refere ao planejamento nas vendas e reabastecimento.

Podemos citar alguns exemplos onde costumamos encontrar falhas no processo utilizado

que não atendem às necessidades do cliente e nem resolvem os problemas de forma

sistemática, ilustrando como a abordagem do CPFR poderia resolver estes problemas e

ainda gerar ganhos ao longo da cadeia de valor. Os tópicos processo atual e processo

futuro descreverão em detalhes como isto pode ser feito e onde o CPFR pode melhor o

retomo sobre o investimento.

Este tópico se focará em descrever as oportunidades de negócios que poderemos gerar com

a utilização do conceito CPFR.

Descreveremos as seguintes oportunidades:

• No tópico 3.1, as oportunidades de ganho relacionadas às faltas nas gôndolas, perda

de vendas no varejista e substituição de produtos.

• No tópico 3.2, descreveremos as oportunidades relacionadas à redução de

inventários.

• No tópico 3.3, as melhorias no retorno sobre o investimento em tecnologia.
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• No tópico 3.4, as melhorias no retomo sobre o investimento como um todo.

• No tópico 3.5, as conclusões das oportunidades de negócios relatadas nos tópicos

3.1,3.2,3.3 e 3.4.

3.1 Oportunidades de Ganho

De acordo com estudo realizado em 1996 o número de faltas na indústria ocorre nas

seguintes proporções, conforme figura abaixo:

• 8,2% dos produtos procurados não são encontrados nas gôndolas;

• Esta proporção representa uma perda de 6,5% sobre as vendas do varejista;

• Destes 6,5%, 3,4% são substituídos por outros produtos;

• O restante, 3,1%, é perda em vendas.
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Fonte: Retailer Operating Data, Prism Partner Store Audits, Coca Cola Retail Council Independent Study,

1996.

Como podemos notar, a insatisfação do cliente afeta diretamente o fabricante, uma vez que

ao não encontrar o produto desejado, ele substitui por outro de outro fabricante. Isto ocorre

na proporção de que dos 6,5% das perdas em vendas, 1,5% é substituído por produtos do

mesmo fabricante, enquanto os outros 5% são oportunidades geradas para a concorrência.

Outro fator que pode prejudicar o fabricante, é o próprio varejista ceder seu espaço de

gôndola para outro fabricante que tenha freqüência menor de falta de seus produtos.

A mesma insatisfação do cliente afeta também o varejista, uma vez que o consumidor pode

também trocar o varejista por outro, ao não encontrar os produtos desejados na loja em que

está comprando.

Segundo SACKTON (2001), as oportunidades de ganho no varejo vão muito além do

ganhos em processamento de faturas, resolução de exceções e custos de transação. Os

ganhos também estão na redução de estoques e custos associados, melhoria nos giros,
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redução/eliminação de faltas nas gôndolas, maximização do lucro por mix de produto e

compras a custos mais baixos. Neste ponto, as soluções propostas pelo CPFR prometem

estes beneficios.

3.2 Redução de Inventário

Neste tópico, faremos uma breve análise da abordagem tradicional na administração de

estoques versus a abordagem proposta pela metodologia utilizada no CPFR, com o objetivo

de comprovar a oportunidade de negócio que será aproveitada pela metodologia CPFR.

A abordagem tradicional se baseia no aumento da quantidade em estoque a fim de evitar a

falta de produtos nas gôndolas. Isto, no entanto, gera uma perda de capital e aumento

expressivo de despesas em armazenagem. O que temos notado é que ao invés de haver uma

redução nos níveis de inventário ao longo da cadeia, ele apenas se move ao longo de cada

elo, não havendo redução considerável nos mesmos.

Neste caso, enxergamos inevitavelmente uma oportunidade de ganho com a administração

de estoques no conceito CPFR. Baseado no US Commerce Department Sales and

Inventory Reports ,a Benchmarking Partners projetou ao longo da cadeia o valor de US$

2,6 trilhões em 1997. Destes US$ 2,6 trilhões de vendas, houve a necessidade de se manter

cerca de US$ 1 trilhão de estoques na cadeia como um todo, sendo que cada elo da cadeia

teve de suportar os seguintes estoques conforme nos mostra a figura abaixo:



21

Value Chain Inventory Opportunity*

~ Manufacturer
~ In'\ífrtory

$450B~
'" Wholesale

$250B '" Invmtory

Merchant

'" Invmtory

$300B '" ~

1997 SalesProjection $l.6 Trillion $1.0 Trillion Total InV81tory
'Bueol OIL US. Ccmm.&te D~mr.w.tMGrdto\' S8lef aM Jrl\Iad;qy BII>mb

Para que possa haver uma considerável redução dos estoques, é necessário que atuemos

diretamente sobre as incertezas causadas por variações na demanda, que estão associadas

diretamente ao risco de se manter níveis de estoque mais elevados ou não.

Ao contrário da abordagem tradicional, o CPFR visa promover ao longo da cadeia o

compartilhamento de informações sobre a demanda, de maneira a minimizar os buffers de

inventário na cadeia causados pelas variações na demanda. As incertezas causadas no

processo do lado da oferta também são atacadas. Aumentos de estoques no lado da oferta,

fazem com que esta variação se locomova ao longo dos nós da cadeia. A oferta de produtos

exige flexibilidade para reagir a variações na demanda. Utilizando o CPFR, os participantes

da cadeia podem coordenar o planejamento no processo de oferta de maneira a reduzir os

estoques necessários para atender à demanda.

A administração efetiva dos buffers de estoque e das variações da oferta pode reduzir

consideravelmente os níveis de estoque causados por ineficiência dos processos. Desta
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maneira, pode-se reduzir custos relacionados à atividade de suprimento, tais como custos de

expedição, transporte, produção, armazenagem e manuseio de produtos. Todo custo

associado à manutenção de estoques é embutido no custo final do produto, afetando

diretamente o consumidor final.

A utilização do CPFR pode permitir aos participantes da cadeia, minimizar os estoques e

focar-se em atividades que agregam valor. Focando-se no fluxo de produtos até o

consumidor final, os participantes podem descobrir antecipadamente os gargalos no fluxo e

buscar alternativas que melhorem o processo como um todo e através da redução das

ineficiências do processo, reduzir os custos do mesmo, reduzindo o custo final do produto

ao consumidor.

Alguns conceitos de integração que fazem partem do conceito CPFR, têm permitido ganhos

consideráveis na redução de estoques. Um destes conceitos, o programa de reposição

contínua de produto, permitiu a Procter and Gamble e seus revendedores, uma redução em

até 80% nos níveis de inventário, de acordo com AT KEARNEY (1994, p.4).
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3.3 Melhoria no ROI de tecnologia

De acordo com a VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standard Association), quando

o conceito de CPFR foi desenvolvido, um dos pressupostos assumidos era de que a

tecnologia utilizada para promover a integração entre parceiros poderia ser alavancada se

fosse estendida dos varejistas aos parceiros da rede. Estes investimentos incluem sistemas

como ERP' s, sistemas de planejamento da rede e sistemas de suporte a decisão. Com a

utilização do EDL se tomou bastante viável estender aos parceiros da rede a tecnologia., a

custos bastante reduzidos.

Outro fator importante para tecnologia, foi o aumento de utilização da internet. Como

citado por SACCOMANO (1998), a própria HP passou a utilizar a internet como elo de

ligação entre seus varejistas de maneira a permitir o aumento de colaboração entre ela

própria e seus parceiros. Ainda de acordo com SACCOMANO (1998), a HP mudou sua

estratégia de "business-to- business" para foco no consumidor [mal e foi uma das pioneiras

a utilizar o conceito de CPFR. A colaboração se tomou um imperativo no seu modelo de

negócios.

De acordo com FROOK (1998), o mesmo aconteceu com os 30 fornecedores de

automobilísticas, montadoras de automóveis e suas concessionárias. Eles se juntaram em

junho de 1998 e chegaram a conclusão de que com a utilização de aplicativos via intranet

que permitissem melhor colaboração, poderia haver uma economia de US$ 1200,00 ou

20% sobre cada carro vendido reduzindo os custos ao longo da cadeia.

Também de acordo com MERRITT (2001), o desenvolvimento de um aplicativo CPFR

XML pela VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standard Association) não introduziu

mudanças ao processo CPFR, mas tomou o planejamento colaborativo, previsão e
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reabastecimento suportável. O aplicativo também permite novos cenários como um

parceiro que identifica exceções na previsão de vendas e o outro que receba as exceções

através de um alerta através do XML.

A grande diferença, ainda segundo MERRITT (2001) está no fato de que XML é uma

linguagem de Internet, facilitando sua aceitação e tomando mais fácil sua utilização, o que

tomou a XML uma diretriz estratégica para muitas empresas. A vantagem do XML está no

fácil e rápido desenvolvimento de novas funcionalidades e de ser um padrão mundial.

As mudanças nos paradigmas de tecnologia necessárias para total proveito da metodologia

CPFR se encontram na figura abaixo, extraída de WILLIAMS (1999).

Fonte: WILLIAMS, Scott H. Collaborative planning, forecasting and repleníshment, Hospital Materiel

Management Quarterly, Rockville, vol 21, n. 2, p. 44-51, Nov 1999.
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Ele coloca a tecnologia como componente necessário para a transformação do negócio da

empresa permite uma visão mais holística voltada para integração.

3.4 Melhoria no ROI como um todo

o retorno sobre o investimento gerado pelo CPFR é significativo, uma vez que os

investimentos em tecnologia são pequenos se comparados com a tecnologia que é

alavancada. Há um aumento no lucro, resultado da melhoria no serviço prestado ao cliente,

da melhoria de eficiência dos processos ao longo da cadeia de abastecimento que reduzem

os desperdícios e estoques, aumentando desta maneira o capital disponível da empresa que

não é mais desperdiçado em estoques exagerados. Com a melhoria da eficiência da cadeia

como um todo, são visíveis os ganhos na utilização dos ativos nos processos de produção e

de logística que podem afetar o balanço da empresa de uma forma positiva, uma vez que

podemos reduzir ou redirecionar a utilização destes ativos.

De acordo com FOOTE (2001), com a introdução do CPFR entre Wal Mart e Warner

Lambert, houve um aumento nas vendas, uma melhoria no alinhamento organizacional, na

eficiência administrativa e operacional, melhoria no fluxo de caixa e melhoria no retorno

sobre ativos.

De acordo com AT KEARNEY (1994, p.4), a Xerox reduziu sua base de ativos em US$

600 milhões e melhorou em 3% o retorno sobre o ativo da empresa, desde a introdução do

conceito de integração, em 1989. Isto nos mostra que realmente a melhoria nos processos

ao longo da cadeia pode trazer retornos significativos.
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3.5 Conclusões

No passado, de acordo com KATZ (2000A), a manutenção de estoques era a estratégia

preferida contra alterações bruscas na demanda, para garantia de um nível de serviço. Com

a falência, fechamento de algumas lojas, saturação do espaço de vendas e anos

consecutivos de pequeno crescimento, o foco da indústria se tomou redução de custos e

busca por novas oportunidades de negócios que gerassem receitas. Neste ponto, ainda

segundo KATZ (2000A), a colaboração tem ajudado a transformar consumidores

insatisfeitos em receitas, uma vez que há uma redução de falta de produto nas gôndolas,

aumentando, desta maneira, o nível de serviço ao consumidor.

o aumento de ênfase na diferenciação e customização de produtos requer que os varejistas

e produtores pensem ofensivamente e ajam rapidamente; excessos de estoques somente

atrapalham o progresso.

Atender às necessidades do consumidor exige um conhecimento profundo das preferências

do consumidor e dos direcionadores de compras, além de habilidade de impactar

positivamente a cadeia de valor.

As relações de colaboração ao longo da cadeia de valor podem ser mais eficientes,

permitindo maiores reduções de custos e melhor atendimento às expectativas e

necessidades do cliente. É nestes pontos principais que se baseia a abordagem pretendida

pelo CPFR
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As empresas que são capazes de identificar o potencial de retomo sobre o investimento do

CPFR (redução de estoques, aumento de vendas, melhor retorno sobre o investimento em

tecnologia) no processo de implementação reconhecem as oportunidades financeiras que

ele proporciona, assim como o comprometimento dentro da própria empresa e entre a

empresa e seus parceiros que o CPFR pode gerar.

o beneficio do CPFR está diretamente conectado à sinergia que pode ser gerada a fim de se

estabelecer um planejamento de produção, entregar e apresentar os produtos ao consumidor

final quando ele os espera encontrar, desta forma compreendendo a demanda e

compartilhando os planos para poder administrar esta demanda.

Os principias beneficios auferidos à utilização da metodologia CPFR são:

• Redução dos estoques no pipeline com garantia do mesmo nível de serviço ou ainda

melhoria no nível de serviço.

• Redução de desperdícios e estoques obsoletos.

• Facilidade de previsão de alterações na demanda.

• Flexibilidade e resposta mais eficiente a flutuações na demanda.

• Redução dos custos de manutenção de estoques e transportes.

• Aumento nas vendas.
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4. Processo atual

Este capítulo se focará em apresentar as operações atuais na cadeia de abastecimento do

varejo que proporcionaram as melhores práticas embutidas no conceito de CPFR,

principalmente no que se refere às práticas de planejamento e previsão.

o planejamento e a previsão tiveram melhorias significativas nos últimos anos,

principalmente no que se refere ao conteúdo, à qualidade e à importância dos dados, assim

como no que se refere ao desenvolvimento de novas ferramentas para análise geração de

previsões.

De acordo com a VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards Association),

atualmente, existem três abordagens para os processo de previsão e reabastecimento

utilizadas na cadeia de valor do varejo. A abordagem tradicionalmente mais utilizada é a de

previsão e reabastecimento agregados. As outras duas são o VMI (Vendor Managed

Inventory) e o JMI (Jointly Managed Inventory).

Os aspectos mais relevantes das práticas de planejamento e reabastecimento são:

1. A maioria das empresas gera diferentes previsões de demanda para diferentes

propósitos.

2. A maioria das previsões é feita em níveis mais altos tais como categoria de produto

ou família, mercado ou região.
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3. A confiança das previsões não é medida com freqüência.

4. A previsão se foca na interação de dois nós da cadeia e não ao longo da mesma.

5. A produção é responsável por determinar os níveis de inventário para os centros de

distribuição e não a demanda do consumidor em si (push x pu/l)o

Discutiremos a seguir as características de cada uma das três abordagens aqui citadas:

Previsão e reabastecimento agregados, VMI e JMI.

4.1 Previsão e Reabastecimento Agregados na abordagem

tradicional

Como já dito anteriormente, esta é abordagem mais utilizada. Os componentes do lado do

varejista e do fabricante serão discutidos a seguir.

Abordagem do lado do fabricante

A abordagem do lado do fabricante é formada de cinco etapas:

1. Dados de Montagem da previsão a principal fonte de dados para previsão. Envolve

dados históricos e dados de previsão de vendas. Normalmente, os dados são
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agregados pela família do produto ou marca, por semana ou mês e por região de

mercado.

2. Previsão de vendas: são dados disponíveis e planos da área de marketing que se

baseiam em influenciar a demanda e são utilizados para gerar a previsão agregada

da demanda do consumidor.

3. Ordens de Previsão: a previsão agregada de demanda do consumidor leva a um

esforço coordenado para gerar o plano de oferta que suportará o nível de vendas

desejado. Atualmente, a demanda e a oferta se ajustam através do fluxo de estoques

dentro dos centros de distribuição que se utilizam DRP (distribuition requirement

planning) para facilitar um processo puxado pelas necessidades do consumidor na

manufatura. No entanto, muitas empresas ainda trabalham com os estoques

determinados pela manufatura que produz e manda para o centro de distribuição

aquilo que ela acha que é suficiente, causando altos níveis de estoque, não

atendimento às necessidades do cliente e altos custos de expedição. Neste ponto, a

manufatura acaba se tomando responsável pelas faltas nas gôndolas e pela não

satisfação do consumidor, o que já foi descrito anteriormente como uma

oportunidade de negócio.

4. Geração da ordem: assim que o processo de execução começa, uma ordem de

compra é colocada pelo varejista que é o primeiro passo para começar o processo de

reabastecimento. São geradas para o armazém as quantidades a serem retiradas e

seus respectivos custos de transporte. Toda vez que o varejista entra com a

promoção de algum item, isto se toma um problema para o fabricante que não

estava preparado para atender um aumento na demanda, uma vez que os planos de

promoção não são compartilhados por ambas as partes. Isto representa uma

oportunidade para o CPFR que pode melhorar a prática de reabastecimento em

promoções e adicionar valor ao processo.

5. Atendimento da Ordem: assim que o fabricante recebe a ordem do varejista, ele

checa seu estoque disponível e determina se a ordem será atendida ou não. É neste
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momento que ocorre a primeira colaboração entre fabricante e varejista, dizendo

que atenderá ou não à ordem do varejista. Em caso de falta, se o varejista tiver

estoque, o cliente ficará satisfeito, caso contrário haverá insatisfação do consumidor

final e do varejista. Em ambos os casos há perda. Se o produtor mantém estoques,

há custos de manutenção. Se não há estoque para suprir o varejista, tanto varejista

como produtor perdem vendas.

Abordagem do lado do varejista

Como o fabricante, o varejista também trabalha com as cinco etapas vistas anteriormente:

1. Dados de Montagem: a principal fonte de dados para previsão. Envolve dados

históricos e dados de previsão de vendas. Outros inputs como dias de abertura das

lojas e atividades promocionais são levadas em consideração.

2. Previsão de vendas: os dados de montagem levam aos planos de vendas por

categoria ou mercadoria. O nível de planejamento geralmente é feito por região ou

maiores mercados consumidores. O plano de previsão de vendas é feito para

suportar os planos operacionais das lojas. Assim como no fabricante, os planos

financeiros podem prevalecer sobre a previsão de demanda do consumidor.

3. Ordens de Previsão: neste caso o processo se baseia no centro de distribuição. E
através do centro de distribuição que o varejista tenta evitar variações e impactos em

seus negócios. De certa maneira, o varejista espera uma flexibilidade do fabricante

em atender suas necessidades em curto espaço de tempo.
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4. Geração da Ordem: as ordens são colocadas independentemente por diferentes

compradores dos varejistas (reabastecimento, promocionais, etc.). A colaboração e

coordenação entre varejista e fabricante somente ocorre quando há problemas.

5. Recebimento da Ordem: a oferta e a demanda se encontram para o varejista na doca

de recebimento. O produtor está entregando o produto (oferta) para atender às

necessidades do consumidor (demanda). Neste momento, não há tempo suficiente

para se responder a stock-outs.

4.2 VMI versus Planejamento e Previsão Agregados

O VMI soluciona alguns dos problemas descritos acima. A demanda e a oferta agora se

sincronizam no local de recebimento do varejista e dá a oportunidade ao fabricante de ter

uma informação mais acurada dos níveis de estoque necessários para atender à previsão de

vendas. Ele também permite ao fabricante ser mais específico para cada cliente no seu

planejamento e planejar num nível bem mais detalhado.

Os processos chave no VMI residem basicamente do lado do fornecedor ou fabricante e

envolvem os cinco passos descritos abaixo:

1. Dados de montagem da previsão: o primeiro direcionador de dados dos programas

de VMI se foca nas retiradas de materiais do centro de distribuição do varejista.

Algumas empresas complementam este dado com o dado de ponto de vendas.

Dados complementares como promoções tanto do lado do varejista como do lado do

produtor também são levados em consideração.
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2. Previsão de Vendas: o primeiro esforço para previsão de vendas se dá através das

retiradas de materiais do centro de distribuição do varejista. O nível de

armazenamento do VMI se foca na demanda, no lado do consumidor. Necessidades

específicas do varejista precisam ser levadas em consideração juntamente com as

vendas do mercado como um todo no momento em que o processo de planejamento

agregado é executado.

3. Ordens de previsão: a previsão de ordens geralmente é controlada pelo fabricante e

geralmente é feita de acordo com objetivos de estoque e custos de transporte

acordados anteriormente com o varejista. Isto permite ao produtor planejar estoques

específicos para cada consumidor.

4. Geração de ordens: o produtor controla a geração de ordens de compra. Elas são

puxadas pela demanda do centro de distribuição ou pela própria demanda do

consumidor final. Dado que o produtor controla o processo, o cliente geralmente

recebe prioridade nos serviços quando ocorre uma falta.

5. Preenchimento da Ordem: o produtor entrega primeiramente os itens que estão em

falta. Promoções podem levar os produtores a produzir especificamente para elas.

Embora o VMI tenha vantagens, ele também possui limitações:

• O nível geral de colaboração é limitado, sendo que a maior parte da

responsabilidade recai sobre o produtor. O produtor não tem acesso a dados

de promoções, abertura de novas lojas, etc ..

• O nível de detalhe no planejamento ainda é muito elevado.

• O foco do VMI nos centros de distribuição não é tão efetivo como o foco na

demanda do cliente.
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• Boa parte das empresas falha em levantar dados específicos do cliente

efetivamente para construir o planejamento de produção. Pelo contrário, eles

continuam produzindo para estoque.

• Em alguns casos, estocar materiais no centro de distribuição do produtor

pode levar a faltas em outros clientes.

• Falta de integração entre os sistemas, principalmente nos níveis de estoque

do VMI, criam desafios operacionais que limitam a visibilidade sobre o

estoque e sobre as ordens de compra.

• Outra desvantagem é que o varejista cria altas expectativas sobre o VMI

porque o produtor tem mais visão e controle sobre os estoques do varejista.

Os resultados mostram que fracassos têm ocorrido pela falta de parceria

entre produtores e varejistas, falta de comunicação ativa, falta de

compartilhamento de informações, falta de integração na solução de

problemas e comprometimento com melhorias contínuas.

Em artigo de KATZ (2000 C), ele coloca os principais problemas encontrados no VMI em

comparação ao CPFR:

• É uma metodologia de mão única.

• O fabricante não tem acesso aos dados de promoções, sazonalidade.

• O foco está no centro de distribuição e não no consumidor.

• Falta comunicação.
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• Há um desbalanço dos estoques no fabricante e ao longo da cadeia para atender às

necessidades do varejista.

4.3 JMI proporciona um nível menor de detalhes

De acordo com a VICS (Vo/untary Interindustry Commerce standards Association), a

abordagem do JMI (joint/y managed inventory) é relativamente nova no que se refere à

previsão e ao reabastecimento. Este método se foca no planejamento colaborativo e

execução do mesmo em um nível muito maior de detalhes. Isto permite um foco maior no

consumidor e na exploração de oportunidades freqüentemente não vistas pelo planejamento

agregado. Freqüentemente, os participantes do time de planejamento se encontram

próximos geograficamente, o que permite que reuniões frente a frente com maior

freqüência. Isto força a comunicação entre as partes, o que permite a customização do

processo. O entendimento progressivo da operação de cada um e a interação crescente

ajudam a construir uma relação de confiança entre os parceiros.

Os CInCOpassos descritos anteriormente também fazem parte do processo de JMI.

Normalmente, estes passos são guiados por um planejamento em conjunto entre as partes

envolvidas. O JMI, no entanto, envolve uma parte muito mais intensa no esforço de

planejamento conjunto e na coordenação da execução. O nível de customização dos passos

do processo é dado pelas competências de cada uma das partes envolvidas o que toma o

processo muito mais centrado no consumidor. A abordagem do JMI melhora a integração

do planejamento e execução entre varejista e produtor.
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Ainda segundo a VICS (Voluntary Interindustry Commerce standards Association), o

sucesso do J.MI em administrar os niveis de serviço ao consumidor, estoques e custos tem

sido significativo. No entanto, os custos deste processo são substanciais. Análises

detalhadas são feitas manualmente e os participantes do time têm que filtrar informações

para descobrir oportunidades de ganho. Adicionalmente, os custos de fazer com que os

integrantes do time fiquem fisicamente próximos também são altos. Finalmente, as

ferramentas disponíveis para integração de dados entre empresas num ambiente de tempo

real são limitadas e as que estão disponíveis são caras. Este tópico limita o número de

participantes, já que muitas empresas não podem arcar com os custos envolvidos no

processo. A abordagem do CPFR, que veremos a seguir, pode direcionar estas deficiências

e permitir que as oportunidades de negócios se realizem.

4.4 Oportunidades de Melhoria geradas pelo processo atual

Como demonstrado anteriormente, mesmo as mais novas abordagens para o "supply chain

management" apresentam lacunas que criam novas oportunidades de negócios para

práticas embutidas no conceito de CPFR. Algumas das deficiências nas práticas ai ais são:

• Falta de acuracidade dos dados.

• Os planos financeiros são sempre mais importantes que as previsões de vendas

feitas pela área de vendas.

• Os planejamentos de fornecimento não são integrados, levando a altos níveis de

estoque, baixos índices de atendimentos a ordens e aumento nas atividades de

expedição.
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• Os compradores para promoções e reabastecimento não costumam coordenar suas

atividades.

• Os problemas de fornecimento são identificados na doca de abastecimento do

varejista, o que deixa o tempo de reação a faltas muito limitado

• Os varejistas esperam 100% de resposta de seus produtores, sendo que os

produtores não têm acesso a todas as informações e possuem ciclos diferentes dos

varejistas.

• A abordagem do VMI resolve alguns problemas da previsão agregada, mas o nível

de detalhe nas previsões ainda não é completoo e a colaboração é limitada.

• A abordagem do JMI permite um nível de detalhes maior e é muito mais voltada

para o consumidor, mais os custos de estabelecimento e manutenção são muito

altos.

As oportunidades de negócios se encontram nas áreas descritas acima e em outras áreas. O

próximo capítulo sobre o Processo Futuro fornecerá uma descrição completa da abordagem

CPFR, detalhando a estruturação do processo e quais os benefícios que poderão ser gerados

ao longo da cadeia.
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5. Processo Futuro

Planejamento colaborativo, previsão e reabastecimento (CPFR) é uma abordagem

desenvolvida sobre as melhores práticas que foram desenvolvidas através das lacunas

deixadas por programas como VMI e JMI. Estas práticas foram capturadas aqui e

articuladas como princípios básicos do CPFR pela VICS (Voluntary Interindustry

Commerce Standard Association). Este capítulo explicará os princípios e as implicações do

processo CPFR. Também será mostrado passo a passo como os princípios do CPFR são

incorporados ao processo de planejamento,previsão e reabastecimento.

5.1 Modelo de implementação do CPFR

Princípios do CPFR

Os princípios retirados das melhores práticas de VMI e JMI para a abordagem CPFR são

respectivamente:

• Os parceiros de negócios e o processo de operação devem ser focados no

consumidor e orientados para o processo de valor na cadeia.

• Os parceiros de negócios desenvolvem uma previsão compartilhada única com base

na demanda do consumidor que direciona o planejamento ao longo da cadeia.
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• Os parceiros de negócios se comprometem com a previsão compartilhada através da

divisão de riscos ao remover as restrições do processo de fornecimento.

Parceiros de ne2;ócios focados no consumidor

Uma das conclusões encontradas a partir VMI e JMI é que não existe um processo único

que atenda a todos os parceiros ou a todas as situações que podem ocorrer entre os

parceiros, de acordo com a VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standard

Association). Os parceiros de negócios envolvidos possuem competências diferentes

baseadas em suas estratégias e investimento. Eles também possuem diferentes fontes de

informações e diferentes visões sobre o mercado. A estruturação do CPFR é feita através de

cenários ou processos alternativos que cada parceiro de negócios pode usar. Os cenários

reconhecem processos chave para cada competência e determinam qual parceiro deve

liderar atividades chaves ligadas ao processo. Uma gama de parceiros pode escolher usar

mais de um cenário no seu modelo de negócio, dependendo do tipo de produto envolvido,

do impacto dos processos de promoção e sazonalidade, ou do nível de importância de cada

passo para cada parceiro.

Previsão única para demanda do consumidor

Varejistas e fabricantes têm diferentes visões do mercado. Os varejistas lidam diretamente

com o consumidor final e tentam inferir informações sobre a demanda dos mesmos através

dos dados obtidos no ponto de vendas. Eles também visualizam uma gama de fabricantes,

os produtos que eles oferecem e seus planos de marketing para estes produtos. Eles

também podem monitorar as atividades do consumidor. Como as visões são diferentes, os

parceiros de negócios envolvidos podem melhorar o seu planejamento de demanda através

de urna troca interativa de dados. O resultado final é uma previsão compartilhada única da
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demanda do consumidor no ponto de venda. Esta previsão única se toma a base para

qualquer planejamento interno de atividades relacionadas aquele produto tanto do lado do

varejista como do lado do fabricante. Em outras palavras, permite a integração da cadeia de

valores.

Dentro do conceito de previsão compartilhada e única está a orientação da previsão para um

nível de detalhes que permita a identificação de oportunidades junto ao consumidor.

Enquanto o compartilhamento de informações e o planejamento da demanda em algum

nível de agregação são práticos, a habilidade de trabalhar em conjunto e descobrir e

explorar estas oportunidades requer um fluxo interativo de informação dentro de um

modelo de colaboração.

Remoção das restrições no processo de fornecimento

o valor de ter um plano único de demanda seria a melhor coordenação das atividades dos

processos ao longo da cadeia. Esta coordenação seria significativa, mas não traria

beneficios dramáticos. Os beneficios dramáticos vêem da utilização do plano de demanda

indicando as restrições que existem no processo de fornecimento e que podem diminuir o

desempenho da cadeia como um todo. Um exemplo interessante de restrição seria a

flexibilidade do produtor. Muitos produtores mantêm estoque de produtos acabados em

quantidades suficientes para atender à demanda do varejista. A capacidade do fabricante

não é utilizada pois o varejista tem um ciclo de pedido muito menor e não consistente com

o ciclo de produção do fabricante. Estendendo o ciclo de ordens do varejista e fazendo com

que o mesmo seja consistente com o ciclo do fabricante, a produção poderia fazer um

"make-to-stock" para alguns produtos. Isto torna desnecessária a manutenção de quantidade

significativa de estoques de produtos acabados ao longo da cadeia e melhora o nível de

serviço ao cliente, o que gera beneficios. Outro exemplo de restrição que poderia ser
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removido envolve a programação dinâmica entre empresas de manetra a otimizar a

utilização de ativos ao longo da manufatura, transporte e centros de distribuição. O CPFR

fornece a fundação para isto e muitas outras melhorias ao longo da cadeia.

o modelo de negócios do CPFR

O modelo apresentado é uma proposta da VICS (Voluntary Interindustry Commerce

Standard Association).

Os princípios descritos no tópico anterior estão embutidos no modelo de negócios do

CPFR O modelo explicado nas próximas páginas entrará em detalhes de nove atividades de

processos, direcionando os passos para cada atividade, inputs e outputs. Os cenários A, B,

C e D representam variantes de processos baseadas nas competências de cada parceiro (ver

tabela abaixo). As diferenças de cada cenário são explicadas a cada passo.

O modelo de negócios é segmentado em estágios. O primeiro estágio é o planejamento e

envolve os passos 1 e 2. O segundo estágio é a previsão e envolve os passos 3 a 8. O

último estágio é o reabastecimento que é composto pelo passo 9. As cores são usadas para

indicar quem é o parceiro de negócios que é responsável por uma atividade particular do

processo. As atividades do varejista/distribuidor estão em vermelho. As atividades do

fabricante em azul. As atividades comuns estão em amarelo.



42

Fonte: www.cpfr.org

., :1... Planejamento

Previsão

Reabastecimento

http://www.cpfr.org
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Passos envolvidos no CPFR

1. Elaboração de acordo entre parceiros de negócio (contrato).

2. Definição de um plano de negócios conjunto.

3. Desenvolvimento de previsões de vendas individuais, por empresa.

4. Identificação de exceções por meio de comparação entre as previsões do fabricante

e do varejista.

5. Análise das exceções.

6. Elaboração de uma previsão das ordens de reabastecimento.

7. Busca por exceções para previsão de ordens.

8. Exceções identificadas são analisadas conjuntamente.

9. Transformação das ordens em pedidos.



44

Etapa 1 - Elaboração de Acordo entre Parceiros de Negócio

Objetivo

Nesta etapa, o varejista/distribuidor e o fabricante estabelecem as diretrizes e regras para o

relacionamento colaborativo. O acordo entre parceiros estabelece as expectativas e ações de

cada parte e os recursos necessários. Para chegar a este acordo, o varejista/distribuidor e o

fabricante desenvolvem em conjunto um acordo geral de negócios que inclua o

entendimento geral e os objetivos da colaboração, acordos de confidencialidade e os

recursos necessários a serem empregados no processo CPFR

Resultados

O output desta etapa é um acordo por escrito que dê a ambas as partes as definições para o

estabelecimento da relação colaborativa. O documento define claramente o processo em

termos práticos. Ele também identifica os papéis dos envolvidos em cada prática de

negócios e como a performance de cada um será medida. Adicionalmente, ele mostra as

oportunidades de maximizar os beneficios da colaboração vindos deste relacionamento

entre as partes. O contrato também documenta a troca de conhecimento e a divisão do risco.
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Processo e entrada de dados

Esta etapa pede aos parceiros os entrada principais que eles necessitam fazer em conjunto,

com os quais será feita a administração da previsão. Os inputs chaves para esta etapa são:

Desenvolver o acordo para Determinar o comprometimento
CPFR de serviços e pedidos

I VI

Determinar os objetivos e Determinar comprometimento e
met~CPFR envolvimento dos recursos

II vn

Discutir competências, recursos Determinar como resolver os
e sistemas desentendimentos

m vm

Definir pontos de colaboração e Determinar revisões para
responsabilidades nas funções de o acordo CPFR

negócios IV IX

Determinar as informações que ~I Publicar o acordo Iserão compartilhadas X
V
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• I. Desenvolver o Acordo para CPFR. Documento que contem a missão formada

pelos entendimentos e objetivos da colaboração, confidencialidade e recursos (ações

e compromissos).

• n. Determinar objetivos e metas do CPFR. Estabelecer as metas e objetivos que

contenham as oportunidades, os meios de medidas a serem usados na parceria

(métricas comuns), uma compreensão do impacto do negócio de cada um, um

processo de negócios definido, um critério de expectativas para previsão de vendas e

pedidos.

• m. Discutir competências, recursos e sistemas. Deteminar as competências,

recursos e sistemas de cada parte e a capacidade deles de contribuírem para o

projeto.

• IV. Defmir pontos de colaboração e responsabilidade nas funções de negócios.

Mapear os pontos de colaboração para as competências dos parceiros de negócios e

estabelecer o responsável pela função de negócios que será o executor do processo.

• V. Determinar as informações que serão compartilhadas. Determinar as

informações que serão compartilhadas de maneira a suportar o processo, freqüência

de atualização destas informações, metodologia de previsão, elementos de dados,

tecnologia, tempos de recuperação e resposta.

• VI. Definir o comprometimento de serviços e pedidos. Definir os parâmetros de

serviços e pedidos necessários para o processo. Isto inclui a definição do período

firme de previsão, onde a previsão compartilhada se torna uma ordem firme.

• VII. Determinar comprometimento e envolvimento de recursos. Determinar as

pessoas que participarão do processo e o tempo que elas gastarão nele. AJocar

recursos ao processo, à administração do processo e a qualquer iniciativa de

melhoria de processo.
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• VIII. Determinar como resolver os desentendimentos. Estabelecer regras para

administração dos conflitos que possam surgir.

• IX. Determinar as revisões para o acordo CPFR. Esta etapa é desenvolvida para

avaliar o sucesso da relação co laborativa. O acordo é modificado sempre que

necessário.

• X. Publicar o acordo. O contrato publicado é usado como diretriz para todos os

participantes do processo e serve como guia. Atualizações são desenvolvidas quando

necessário.

Etapa 2 - Definição de um Plano de Negócios Conjunto

Objetivo

Nesta etapa, o varejista/distribuidor e o fabricante trocam informações sobre suas

estratégias corporativas e seus planos de negócios de maneira a desenvolver um plano de

negócios conjunto. Primeiro, os parceiros criam uma estratégia de parceria e então, definem

os papéis, objetivos e táticas. Os perfis de cada item (pedido mínimo e múltiplos, lead times

e intervalo de pedido) são estabelecidos.
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Resultados

o resultado desta etapa é um plano de negócios feito em conjunto que estabelece e

identifica claramente os papéis, estratégias e táticas para cada item a ser "colaborado". O

plano de negócios feito em conjunto é pré-requisito para o processo de previsão.

Processo e Entrada de dados

Esta etapa pede aos parceiros que concordem nas estratégias e tácticas relativas a cada item

a ser reabastecido. Os dados chaves para esta etapa são:
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Identificar estratégias
Corporativas

Identificar estratégias
Corporativas

"
Desenvol ver estratégia

De parceria

Desenvolver papéis, objetivos e
metas de cada categoria

li

Desenvolver plano
de negócios

Desenvolver táticas/estratégias
conjuntas por categoria

Desenvolver plano
de negócios

•....
vmv

"
Desenvolver perfil de
administração do item

IV

Acordo com o plano de negócios
conjunto

VI

II i
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• I. Identificar estratégias de parceria. Informação compartilhada a respeito de

metas periódicas de negócios, estratégias e objetivos e estratégia de parceria

específica acordada entre os parceiros para o período.

• ll. Desenvolver papéis, objetivos e metas de cada categoria. Discutir papéis,

objetivos e metas para cada categoria específica de itens.

• ill. Desenvolver táticas/estratégias conjuntas para cada categoria. Identificar e

desenvolver as estratégias apropriadas para cada categoria, eventos de promoção

localizados ou nacionais e ações relacionadas a preço.

• IV. Desenvolver o perfil de administração de cada item. Desenvolver um perfil

de administração de cada item que suporte as ações táticas. Por exemplo, lotes

mínimos, múltiplos, lead time, intervalo entre pedidos, horizonte firme, estoque de

segurança, etc.

• v. Desenvolver plano de negócios. Desenvolver planos individuais baseados nas

informações compartilhadas entre os parceiros.

• VI. Acordo com o plano compartilhado de negócios. Comparar os planos de

negócios e acordar sobre o plano conjunto de negócios.
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Etapa 3 - Desenvolvimento de previsões de Vendas

Objetivo

Nesta etapa, os dados de ponto de vendas do varejista, informações causais e informações

sobre eventos planejados são usados para criar o planejamento de vendas que suporte o

plano de negócios conjunto. Nos cenários A, B e C, este passo é responsabilidade do

varejista/distribuidor. No cenário D, o fabricante é responsável por criar a previsão de

vendas.

Resultados

A previsão de vendas é inicialmente gerada por uma das partes, comunicada a outra parte e

depois usada como base para criação de uma previsão de pedidos.
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Processo e Entrada de dados

Os dados chaves para esta etapa são:

Etapa 3 - Criação da previsão de vendas - Cenários A, B e C

.- Análise do plano de negócios
conjunto atual

r

Análise de informações
- causais

II

'i Col_ e amillliar~
I doponto ~ wndas -

m
"..,;!lI

~...-
l~'\jy~tõs fII-.Jadl'lll: Identificar eventos planejados:_&--ru Promoções/ Novos produtos/

1iRã1 de lieIIfatial Novos Modificações
prodotoil M'odjtiC8ç~ N

• I

Gerar Prêvisao Ílé venaas ~ Data da resolução das exceções
I ...i (output da colaboração)

11 ...- VI

1I
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Etapa 3 - Criação da previsão de vendas - Cenários D

Análise do plano de negócios
conjlUlto atual

I

Análise de informações
causais

li

'" Coletar C aDIi1idr ~'

:"
j;Iopootó de "endas

ljIil lU
-c,

Identificar eventos planejádos:.. Promoções/ Novos produtos!•.. Modificações
IdCntifiOll( evlmfol1'lane:ra!1oe: IV

AbédWa de lojas! ~ de
final de IIIlII18I13fNoV08

I~
~M~

, " I'V

I " "I .. Gerar Previsão de Vendas
Dados resolução. das exceções -,..

(output da colaboração) •.. :H>'
V

VI

II

• I. Análise do plano de negócios conjunto atual. Analisar os efeitos potenciais do

plano de negócios conjunto nas vendas futuras do varejista.

• ll. Análise das informações causais. Analisar o efeito potencial dos fatores causais

nas vendas do varejista com base em eventos históricos e os resultados nas vendas. O

resultado será colocado em tabelas.

• ID. Coleta e análise dos dados no ponto de vendas. Estes dados serão utilizados

para geração dos dados de previsão de vendas e em última etapa, a previsão de

pedidos.



• IV. Identificar eventos planejados. Identificar eventos planejados que afetarão as

vendas futuras. Esta lista de eventos é utilizada como um calendário conjunto entre

as partes.

• V. Dados para resolução de exceções. Juntar todos os dados para resolução das

exceções dos processos anteriores.

• VI. Gerar previsão de vendas. Gerar aprevisão de vendas para um dado período

através de software de previsão que use todas as informações relevantes e diretrizes

(plano de negócios conjunto, calendário conjunto de eventos, dados de ponto de

vendas e informações causais).

Quanto melhor for a previsão , melhor será o alinhamento entre as compras, estoques e

transportes, segundo John Hewson, gerente de previsão da Eastman Chemical, em artigo de

VERITY (1997).
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Etapa 4 - Identificar as exceções para a previsão de vendas

Objetivo

Este passo identifica os itens que catam fora das restrições previstas pelo

varejista/distribuidor e fabricante

Resultados

o resultado desta etapa é uma lista de exceções dos itens. Esta informação é necessária para

a etapa 5.

Processo e Entrada de dados

Os dados chaves para esta etapa são:

55
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Etapa 4 - Criação da previsão de vendas - Cenários A, B e C

I êriar pt'Il't'ÍIllo de '<'cI1d$ I Verificar o acordo sobre
exceções feita; no acordo entre

'!'.
parceiros de negócios

I

ldentifloar Mo'âmoa9&~11D • Identificar mudanças no
dÜltribúidíJtf atiialil89~ 11-0 - fabric\\IltelatualiZBÇões no

.âísttibuiâoc fabricante

I
n

~ ~
11

j{; "7VM
-')fora do limite

••. estipulado como Compara previsão de
critério de valor? pedidos com ofertai

IV //
capacidade

m
",c

/~ +
SIM • Determinar o impacto da

previsão de vendas e nas aplicar

Item identificado
- restrições

como exceção m
V

NÃO

Item não identificado
como exceção •V

II II
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Etapa 4 - Criação da previsão de vendas - Cenários D

Verificar o acordo sobre Criar previsão de vendas
exceções feitos no acordo entre

parceiros de negócios -
I

~
e'" "lrilenÍÜÍllàr

~
Identificar mudançes no;OOe

distribuidorl 'lIit.uál no ,.
~ .. fábricantelatual~yõe:l no

iliâtriliüíaot fábricarite
fi '" n

V.,OCOO....)
fora do limite~ estipulado como.. Compara previsão de
critério de valor? pedidos com ofertai

. IV L'/' capacidade
III

/ .... •SIM + Determinar o impacto da
previsão de vendas e IJIIB áplicar

Item identificado
L--

restrições

CQlDO exceção III

V

NÃO

Item não identificado
como exceção

•••V

II:liiiiiiiiiiAiitiviii~iiAAiieii"iinniiiin;"iintii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllll II M;vU!,.,f"" ti" "Prntt ••tnr

• I. Verificar acordo sobre exceções feito no plano de negócios. Buscar informações

como porcentagem de materiais em estoque no varejista ou medidas como

confiabilidade da previsão.

• 11. Identificar mudanças/ atualizações. Identificar mudanças e atualizações tanto

por parte do fabricante como por parte do distribuidor/varejista (exemplo: mudança

no número de lojas)
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• ID. Restrições à previsão de vendas. Usando um contínuo feedback interativo

vindo da atividade de previsão de pedidos, o fabricante deverá comparar a previsão

de vendas com sua capacidade em atendê-la. Os dados sobre restrições na previsão

de vendas deverão ser mantidos para análises futuras sobre a demanda.

• IV. Compara os valores dos itens com os critérios de exceção. (exemplo:

porcentagem de estoque do item X é 83% e o critério acordado como exceção era

90%)

• V. Identificar os itens de exceção. Identificar itens de exceção que caiam fora das

restrições acordadas anteriormente.

Etapa 5 - Resolver/Colaborar nos itens de exceção

Objetivos

Este passo envolve a solução das exceções encontradas durante a previsão de vendas

através de e-mails, conversas ao telefone, reuniões que permitam resolver as exceções

encontradas na etapa anterior.
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Resultados

Negociações colaborativas entre o varejista/distribuidor e o fabricante devem resolver as

exceções. Uma previsão ajustada é então submetida. O aumento da colaboração em tempo

real entre as partes, proporciona maior efetividade em decisões tomadas em conjunto entre

varejista/distribuidor e fabricante e aumenta a confiança nos pedidos que serão gerados

posteriormente.

Processo e Entrada de dados

Este processo começa com os itens de exceção identificados na etapa 4.
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Etapa 5 - Resolver/Colaborar nos itens de exceção - Todos os cenários

Item identificado como
item de exceção

•
Pegar exceções e

dados para suporte
à decisão

I

•Selecionar o critério
desejado para

exceções' valores
II

I• •
Pesquisa sobre exceções usando

o calendário de eventos e
ittfonnações de suporte

III

IV

Aumento da
Colaboração

Submeter as modificações na
previsão de vendas

v

II II II Ativitl",ifetll rfn 'Prni'fnfnr. II



• I. Pegar exceções e dados para suporte à decisão. Resgatar dados do

distribuidor/varejista e do fabricante. Os elementos de dados são definidos no acordo

entre os parceiros de negócios e incluem dados temporais (como vendas históricas) e

dados não temporais (como porcentagem de materiais em estoque)

• ll. Selecionar o critério/valor desejado para exceção. Selecionar critérios/valores.

Exemplo: todos os itens em estoque em uma loja inferiores a 90%.

• llI. Pesquisa sobre as exceções. Pesquisa sobre as exceções utilizando o calendário

de eventos e informações para suporte.

• IV. Análise do resultado sobre a pesquisa sobre as exceções. Se a pesquisa não

proporcionar modificações significativas na previsão de vendas ou não resolver a

exceção, se torna necessária maior colaboração entre as partes para solução do

problema.

• V. Submeter modificações na previsão de vendas. Se a pesquisa modificar a

previsão de vendas e/ou resolver a exceção, submeter previsão de vendas.

A previsão de vendas e o intercâmbio de dados neste estágio do processo CPFR começam

a reduzir os riscos realizados pelo varejista/distribuidor e pelo fabricante. Eles permitem

aos parceiros de negócios olharem para as vendas, marketing, atividades da cadeia de

abastecimento, a fim de identificarem tendências, registrarem modificações, analisar os

efeitos e fornecer informações atualizadas para o planejamento de finanças e operações. A

chave é que a previsão é administrada num ambiente mais flexível e mais ágil em qual a

avaliação do impacto em cada parceiro pode ser medida.
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Segundo KATZ (2000B), a colaboração na resolução das exceções permite ao varejista e ao

fabricante:

1. Rever a performance real de vendas.

2. Rever e comparar o histórico da performance das previsões contra as vendas.

3. Confirmar a integridade de dados dos dois lados.

4. Verificar se as mudanças ocorreram devido a planos adicionais de promoções que

não foram comunicados.

Etapa 6 - Criar a previsão de pedidos

Objetivo

Nesta etapa, os dados do ponto de vendas, informações causais, estratégia de inventário são

combinados para gerar uma previsão específica de pedidos que suporte a previsão de
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vendas feita anteriormente e o plano de negócios conjunto. Os números reais de volume são

colocados numa escala de tempo e refletem os objetivos de estoques por produto e local de

recebimento. A parte relativa ao curto prazo da previsão é utilizada para geração dos

pedidos, enquanto a parte relativa ao longo prazo é utilizada para o planejamento.

Nos cenários A e D, o distribuidor/varejista desempenha esta tarefa. Nos cenários B e D, o

fabricante tem a responsabilidade sobre a previsão de pedidos.

Resultados

O resultado da etapa 6 é a previsão líquida de pedidos no tempo. A previsão de pedidos

permite ao fabricante alocar a capacidade de produção para atender à demanda, enquanto o

estoque de segurança é minimizado. Também dá ao varejista maior confiança que o pedido

será entregue.

A colaboração em tempo real reduz a incerteza entre os parceiros de negócios e leva a

estoques consolidados ao longo da cadeia de abastecimento. Os níveis de inventário caem e

o nível de reposta ao consumidor aumenta. A plataforma para melhorias contínuas entre os

parceiros de negócios é estabelecida.

Processo e Entrada de dados

Este processo começa com os itens de exceção identificados na etapa 4.
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Etapa 6 - Criar a previsão de pedidos - Inputs - Cenários A, B e C

FOt1ii::oer~ • Analisar/fornecer histórico do
deV~ - fabricante de demanda e

I - <embarques
VI

:~ Fte.rn&r daOOI80btÇ oponl.o ae:~J
f-->lendas

~ AnalisarlFomecedor limitações

f-
de capacidade

Vil
FOrnil9« VIIiMlIit9.l' ~
jmpootar a~ dcrpediífoll ~m Recuperar dados adicionais

~ 111 "",111 sobre a administração dos Itens
(horizonte firme, lead time.etc)

'Fol!necq' estratégfflaee8~
vm

l8ZOIIIIIidsde/l f--

'IilI'
l'Y

•• c"",
Obter informações sobre o

r_e.- .~içãQ ãtuo'Vdos:.,
preenchimento de pedidos!

execuções de embarque
estQcplt8: emestoque, em

;<'l.;
IX

,pedi4>, em trân8t1h -

~ .• v~
Obter dados sobre resolução de

exceções (output da colaboração)
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Etapa 6 - Criar a previsão de pedidos - Inputs - Cenário D
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• I. Fornecer Previsão de Vendas.

• 11 - V. Fornecer dados dos pontos de vendas através dos scanners das lojas, os

eventos que podem influenciar a previsão de pedidos (novos produtos, horário de

abertura e fechamento de lojas, etc.), estratégia de administração de estoques

(incluindo sazonalidade) e posição atual de estoques (em estoque, em pedido, em

trânsito).

• VI - VII. Análise da demanda histórica, dados de embarque e limites atuais de

capacidade (fornecedor, produção e transporte) como inputs para a previsão de

pedidos.

• VIII. Recuperar dados adicionais sobre a administração dos itens. Recuperar

dados adicionais como lotes mínimos e múltiplos, lead times, intervalo entre

pedidos, horizonte fixo, regras de estoque de segurança. Revisar cada um deles e

considerá-los como input para a previsão de pedidos.

• IX. Obter informações sobre o preenchimento de pedidos e dos dados de

execução de embarque. Recuperar e revisar dados para preenchimento do pedido e

execução de embarque. Estes dados também serão considerados como input para

previsão de pedidos.

• X. Obter dados sobre a resolução de exceções. Obter dos dados sobre a resolução

de exceções (output da etapa 8 do modelo CPFR). Revisar e adicionar como input

para a previsão de pedidos.

• XI. Criar a previsão de pedidos. Criar uma previsão líquida de pedidos com um

software de previsão que use inputs relevantes para o processo tais como a previsão

de vendas, o nível atual de estoques, estratégias de estoques e requerimentos

logísticos (vale ressaltar que os números de previsão dentro do horizonte firme não

estão disponíveis para colaboração e servem como para o processo de geração de

pedidos)
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Etapa 7 - Identificar exceções para previsão de pedidos

Objetivo

Esta etapa determina quais itens se encontram fora das restrições acordadas em conjunto

entre o varejista/distribuidor e o fabricante a respeito da previsão de pedidos (ordens de

reabastecimento).

Resultados

o resultado é uma lista de itens identificados como exceção por critério pré-determinado no

acordo entre os parceiros de negócios.

Processo e Entrada de dados

Nesta etapa os dados chave são colocados a seguir:
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Etapa 7 - Identificar exceções na previsão de pedidos - Inputs - Cenários B e D
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• I. Recuperar os critérios de exceção. Os critérios para exceções na previsão de

pedidos foram estabelecidos anteriormente no acordo firmado entre os parceiros de

negócios, como fatores que controlam o processo de previsão. Recupere os critérios

(exemplos: medidas de nível de serviço ao consumidor, taxa de entrega dos pedidos,

etc.)

• ll. Identificar mudanças/atualizações. Identificar mudanças/ atualizações tanto

por parte do distribuidor quanto do varejista.

• In. Aplicar restrições. Restringir a previsão de pedidos com base nos resultados

obtido pelo fabricante em sua comparação da previsão com sua capacidade de

fornecê-Ia.

• IV. Analisar o item de exceção. Compara os valores dos itens com os critérios de

exceção. (exemplo: porcentagem de estoque do item X é 83% e o critério acordado

como exceção era 90%)

• V. Identificar os itens de exceção. Identificar itens de exceção que caiam fora das

restrições acordadas anteriormente.
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Etapa 8 - Resolver/Colaborar nos itens de exceção

Obejtivo

Este passo envolve a solução das exceções encontradas durante a previsão de pedidos

através de e-mails, conversas ao telefone, reuniões que permitam resolver as exceções

encontradas na etapa anterior.

Resultados

Negociações colaborativas entre o varejista/distribuidor e o fabricante devem resolver as

exceções. Uma previsão ajustada é então submetida. O aumento da colaboração em tempo

real entre as partes, proporciona maior efetividade em decisões tomadas em conjunto entre

varejista/distribuidor e fabricante e aumenta a confiança nos pedidos que serão gerados

posteriormente.

Processo e Entrada de dados

Este processo começa com os itens de exceção identificados na etapa 7.
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Etapa 8 - Resolver/Colaborar nos itens de exceção - Todos os cenários
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• I. Pegar exceções e dados para suporte à decisão. Resgatar dados do

distribuidor/varejista e do fabricante. Os elementos de dados são definidos no acordo

entre os parceiros de negócios.

• 11.Selecionar o critério/valor desejado para exceção. Selecionar critérios/valores.

Exemplo: todos os itens em estoque em uma loja superiores a 110%.

• ill. Pesquisa sobre as exceções. Pesquisa sobre as exceções utilizando o calendário

de eventos e informações para suporte.

• IV. Análise do resultado sobre a pesquisa sobre as exceções. Se a pesquisa não

proporcionar modificações significativas na previsão de vendas ou não resolver a

exceção, se toma necessária maior colaboração entre as partes para solução do

problema.

• V. Submeter modificações na previsão de pedidos. Se a pesquisa modificar a

previsão de pedidos e/ou resolver a exceção, submeter a previsão de pedidos.
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Etapa 9 - Geração do Pedido (ordem de reabastecimento)

Objetivo

Esta última etapa marca a transformação da previsão de pedido em um pedido firme. A

geração do pedido pode ser feita tanto por parte do distribuidor quanto do fabricante

dependendo das competências de cada um, sistemas e recursos. Independente de quem seja

responsável por esta etapa, a geração do pedido é responsável por consumir a previsão.

No cenário A, o varejista/distribuidor é responsável por esta tarefa. Nos cenários B, C e D,

o fabricante tem a responsabilidade de gerar os pedidos.

Resultados

o resultado é um pedido firme gerado diretamente do horizonte firme de planejamento da

previsão de pedidos. Um aviso de pedido é enviado como resultado do pedido.

Processo e Entrada de dados

Os dados deste processo se encontram a seguir:
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Etapa 9 - Geração do Pedido - Todos os cenários
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• I. Extrair a previsão congelada . Extrair a previsão congelada da previsão de

pedidos dentro do horizonte fixo de planejamento, como determinado no acordo

entre parceiros de negócios.

• 11. Transformar a previsão em pedidos.

• m. Criar os pedidos.

• IV. Transmitir o aviso de pedido

Fechamento do processo CPFR

Como descrito anteriormente, os processos embutidos na metodologia CPFR

proporcionam potenciais enormes de ganho, beneficiando o varejista e o fabricante.

Construir um modelo de negócios através do contrato entre parceiros de negócios, criar

uma previsão única com base na demanda do consumidor e sincronizar os ciclos de pedidos

tanto por parte do varejista como do fabricante, levam a um ambiente criador de valor entre

as empresas que reduzem o desperdício e os custos enquanto maximizam os ganhos e

aumentam a satisfação do consumidor.

A metodologia CPFR dá suporte às atividades de marketing, administração de promoções,

produção, transporte e planejamento. A informação compartilhada neste processo permite

melhor qualidade e confi.abilidade na previsão e atendimento dos pedidos de

reabastecimento. O aumento da colaboração é essencial para criar novas oportunidades e

aumentar o ambiente de cadeia de valor até então criado.
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A informação fornecida neste capítulo serve como base sólida para varejistas, distribuidores

e fabricantes e deve ser utilizada para construir um piloto de CPFR em suas próprias

cadeias de valor. Esta ação é recomendada como primeiro passo em direção a realização

dos beneficios que o CPFR pode trazer através das melhores práticas de um ambiente

colaborativo que fazem do CPFR uma abordagem de administração e operação que cria

valor. Levando em consideração o aumento de tecnologia em direção a um ambiente mais

colaborativo e as vantagens óbvias dos parceiros trabalharem em conjunto, a adoção do

CPFR, em contrapartida com as metodologias tradicionais do "supply-chain management",

simplesmente faz sentido.

6. As implicações da utilização do CPFR na Organização

Agora que possuímos uma idéia de como funciona o CPFR, das diferenças entre o processo

atual e os processos CPFR, as oportunidades de negócios inerentes a estas diferenças, a

próxima questão que nos colocamos é como a transição para o CPFR é feita. Quais são as

implicações no que se refere à tecnologia? Quais os ajustes que serão necessários? Como a

cultura organizacional e a organização em si precisarão mudar para facilitar a

implementação e execução do CPFR?

Apesar da tecnologia ser fator essencial para o desenvolvimento da metodologia CPFR, não

falaremos dela neste trabalho, embora, segundo ULFELDER (1999), já existam empresas

desenvolvendo sistemas específicos para utilização da metodologia CPFR, como a Syncra

Software Inc. Maiores informações podem ser obtidas no site www.cpfr.org.

http://www.cpfr.org.
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Discutiremos neste capítulo, as modificações necessárias na cultura corporativa e na

organização como um todo. O objetivo e os beneficios de se fazer esta transição possuem

dois aspectos:

• Mudar o foco corporativo e de adição de valor de planejamento específico para

mercado para planejamento específico para o consumidor.

• Modificar as relações entre parceiros de "perde/ganha" para relações "ganha/ganha"

como premissa das interações colaborativas.

O maior desafio na implementação do CPFR para a maior partes das empresas está em

construir uma relação de colaboração baseada em confiança. Esta transição envolve

modificações em três aspectos principais da cultura organizacional:

• Estrutura organizacional.

• Valores corporativos.

• Métricas de processos e resultados (o que é medido e como os dados são utilizados).

6.1 Mudança organizacional: mudando para foco no consumidor,

orientação inter empresa

As estruturas organizacionais das empresas estão em constante modificação a fim de

atender a mudanças estratégicas e novas oportunidades. As empresas que já abraçaram
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estruturas direcionadas para processo são aqueles que necessitarão de mudanças menos

radicais para implementação do CPFR. Empresas com estrutura organizacional funcional,

por outro lado, precisarão direcionar o alinhamento e a integração no processo decisório de

modo que ele se tome inter funcional e inter empresas. Estas mudanças serão mais

substanciais.

Este capítulo delineará algumas das modificações estruturais necessárias envolvidas na

utilização do CPFR., primeiro descrevendo o alinhamento organizacional e depois

definindo as áreas de responsabilidade.

Alinhamento Organizacional

Liderança Varejista Liderança Fornecedor

• Processos direcionados entre funções e entre empresas

• Liderança e execução compartilhadas

• Alinhamento das informações trocadas interempresas

• Alinhamento do processo de decisão interempresas

Fonte: www.cpfr.org

Segundo KATZ (2000A), algumas perguntas devem ser feitas no que se refere ao impacto

da colaboração na organização:

http://www.cpfr.org
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• As pessoas certas estão nos lugares corretos?

• A sua equipe está suficientemente alinhada para suportar o processo ou são

necessários ajustes?

Varejistas e produtores devem antecipar a necessidade de terem recursos direcionados para

papéis específicos no processo. A maior parte da modificação está foco operacional que

passa de reativo (resolução de problemas) para um planejamento co laborativo. Para se

alcançar este estágio, as pessoas ligadas à distribuição e ao serviço ao consumidor devem

mudar para papéis de demanda e fornecimento. Analistas de previsão podem ter de mudar

do marketing para suporte específico ao consumidor. Papéis de promoções, vendas e

marketing se focarão mais no micro marketing e micro promoções orientados ao

consumidor.

Como um processo de oferta e demanda, o CPFR também necessita de integração com

processos complementares da empresa como planejamento e desenvolvimento de novos

produtos. A natureza dinâmica do CPFR e a oportunidade de incorporar a inteligência ao

negócio, inerentes ao CPFR, podem afetar o alinhamento e foco destes processos. Por

exemplo, o processo de planejamento será mais centrado no cliente, uma vez que liga

vendas, marketing, finanças, logística, produção e é base para administração do

fornecimento. Se um problema é encontrado nos atendimento dos objetivos financeiros,

através do CPFR, a empresa pode comunicar e suportar os ajustes necessários no plano de

negócios através da cadeia de valor. O foco no cliente e no consumidor ajuda a empresa a

assegurar que os ajustes planejados não interfiram de maneira negativa em seus resultados,

reduzindo o potencial de conseqüências negativas.
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De acordo com FOOTE (2001), com a introdução do CPFR entre Wal Mart e Warner

Lambert, houve uma melhoria no alinhamento organizacional dentro do próprio Wal-Mart e

inter empresas.

Áreas de responsabilidade

A fim de entender as modificações necessárias na organização para implementar e executar

o CPFR, devemos entender primeiramente as áreas de responsabilidades envolvidas para

suportar o processo.

A primeira área é em nível executivo, onde o alinhamento entre as estratégias e objetivos

dos parceiros tomam lugar. No CPFR, os parceiros de negócios têm de direcionar os

aspectos, como os estoques mantidos que eram utilizados na abordagem tradicional, para

suportar a administração da cadeia de abastecimento. Lidar com estes aspectos aumenta os

riscos, mas também aumenta as oportunidades geradas pelas relações de parceria. A

necessidade de se estabelecer confiança e interdependência entre os processos aumenta a

importância de se administrar o relacionamento de colaboração em níveis hierárquicos mais

altos. Por esta razão, os executivos têm de estar comprometidos e envolvidos com o

processo. Em resumo, eles devem ser capazes de representar suas empresas como um todo.

Uma segunda área de responsabilidade existe nos níveis operacionais e táticos, onde a

interface entre o consumidor e o fornecedor se encontra. Pessoas que trabalham neste nível

têm de conhecer bem todos os processos envolvidos de maneira a alavancar as

competências complementares. Elas também devem facilitar a integração com os processos



do parceiro dentro de sua própria empresa. A capacidade de decisão neste nível depende de

como a estrutura de decisão desta empresa ocorre.

Marcos de decisão interna é a terceira área de responsabilidade, envolvendo o alinhamento

entre demanda e oferta. No ambiente de varejo, as decisões de oferta e demanda envolvem

um time composto por gerentes de categorias trabalhando com administração de estoques,

operação de armazéns e logística. No ambiente de suprimento, a responsabilidade deve

recair em um time que inclua serviço ao consumidor, vendas, marketing, distribuição e

produção. O sucesso do CPFR neste nível de responsabilidade depende da capacidade de

cada individuo ou dos times envolvidos com estes papéis e sua capacidade de levar a diante

decisões relativas ao consumidor num ambiente muito dinâmico.

CPFR e equipe de trabalho: um olhar adiante

A descrição das áreas de responsabilidade e as implicações na estrutura organizacional

apontam para uma mudança chave em muitas empresas: a equipe envolvida com estas

posições deve ter um conhecimento profundo das funções que agregam valor à cadeia,

apontado para o processo interempresas inerente ao conceito CPFR Muitas empresas

descobrirão que a tradicional carreira estabelecida dentro delas, não tem formado

profissionais prontos para assumirem estes papéis. Isto é uma realidade tanto no caso de

varejistas como de fabricantes. No momento em que uma empresa começa a desenvolver o

processo CPFR, ela precisará treinar indivíduos para preencher estes papéis. Planos futuros

de contratação deverão ser orientados para adquirir pessoas com conhecimentos

complementares no processo de demanda/oferta ao invés de contratar pessoas dentro da

mesma indústria. Para muitas pessoas assumindo as responsabilidades agora, a curva de

aprendizagem será lenta. No entanto, assim que elas se ambientarem, estes indivíduos

82



83

estarão em melhor posição de identificar novas oportunidades de sua perspectiva estendida

da cadeia de valor inter empresas.

6.2 Valores Corporativos: mudanças em direção à colaboração

A implementação do CPFR muitas vezes leva a mudanças radicais nas empresas, no modo

em que elas próprias se vêem, vêem seus clientes e fornecedores. Valores corporativos

tradicionais devem ser examinados e em alguns casos substituídos. Alguns valores

essenciais para o CPFR incluem:

• Uma atitude "ganha/ganha" no que se refere aos parceiros de negócios e nas

interações na cadeia de valor.

• Um comprometimento sustentado e responsabilidades compartilhadas para o sucesso

da cadeia de valor.

• Um compromisso para implementar um time orientado à cadeia de valor inter

empresas.

• Comprometimento no desenvolvimento e manutenção de padrões para indústria.

Estes valores serão discutidos mais profundamente logo a seguir.
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Adoção de uma atitude Ganha/Ganha.

Uma das dinâmicas que tem impedido que os elos da cadeia de valor atinjam o desempenho

ótimo é a relação ganha/perde que ainda existe em muitas relações entre os parceiros de

negócios. Os esforços tradicionais na cadeia de valor têm deslocado os custos ao invés de

reduzi-los. A transição entre o modelo de negócios e o CPFR requer uma mudança

significativa de perspectivas. Sob a abordagem do CPFR, as empresas são obrigadas a olhar

ao longo dos processos na cadeia de valor para ver onde a informação ou as competências

podem ajudar a própria cadeia de valor e beneficiar o consumidor final e os parceiros de

negócios. Esta proposição mostra que nenhuma das partes realmente ganha enquanto o

consumidor final não está satisfeito. De acordo com a VICS (Voluntary Interindustry

Commerce Standards Association), um dos fatores chaves para o sucesso da utilização do

CPFR é a mudança de uma relação de ganha/perde entre os parceiros para uma relação

ganha/ganha na cadeia de valor.

Estabelecer uma relação ganha/ganha requer um sistema de valores baseado em confiança

entre os parceiros. Esta confiança é encontrada na crença entre os parceiros de negócios de

que os retornos obtidos ao longo da cadeia de valor serão distribuídos igualmente. Aceitar

este conceito, permite às empresas abrir seus processos internos para integração entre

empresas. As capacidades técnicas do CPFR ajudam a manter e melhorar esta confiança,

facilitando a troca de informações e garantindo, desta maneira, que as surpresas sejam

mínimas.
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Comprometendo-se e compartilhando a responsabilidade pelo sucesso na cadeia de

valor

Um valor corporativo necessário para o sucesso do CPFR é um comprometimento

sustentado e a necessidade de divisão de responsabilidades para o sucesso da cadeia de

valor. Cada comprometimento, energia e competência dos parceiros de negócios para

contribuição ao sucesso será diferente. Conforme os processos CPFR são implementados,

estes parceiros podem alinhar suas atividades para acomodar estas diferenças.

Não importa em qual nível, o sucesso das partes envolvidas em permanecer comprometido

à parceria, irá determinar o sucesso contínuo dos processos implementados. Haverá

obstáculos e forças atrapalhando este comprometimento. Por exemplo, pressões sobre os

negócios ou mudanças de pessoal podem causar a redução de comprometimento de um dos

parceiros de negócios. O estabelecimento de medidas de processo e os resultado podem

refletir a divisão de responsabilidades e o comprometimento dos parceiros de negócios

pode ajudar a prevenir a ruptura entre os elos da cadeia de negócios.

Compromisso para implementar um time orientado à cadeia de valor inter empresas

A implementação do CPFR requer uma cadeia de valores inter empresas, orientada para o

time. Enquanto o conceito de trabalho em equipe não é um conceito novo, estabelecer

equipes interempresas cria uma complicação adicional: os membros da equipe podem

participar de outras equipes formadas para parceria com concorrentes. Um representante do

fabricante pode trabalhar com vários varejistas, ou um varejista pode trabalhar com vários

fabricantes. Estas equipes competidoras podem estabelecer relações ganha/perde entre elas.

Apesar de múltiplas relações não ser algo novo, a profundidade de associação do time e o
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tipo de informação que está sendo trocado podem criar conflitos adicionais para pessoas

envolvidas em múltiplos times CPFR. Em casos como estes, o sistema de valores das

empresas envolvidas deve ser estruturado de maneira flexível para suportar a integridade

das equipes para cada relacionamento individuale do time.

Comprometimento com os padrões da indústria

Um outro componente importante do sistema de valores corporativos é o suporte aos

padrões da indústria. Cada indústria tem um processo individual de desenvolvimento que

afeta seu posicionamento com os parceiros de negócios.

De maneira que os padrões da indústria sejam efetivos, eles devem ser desenhados a fim de

facilitar as práticas entre empresas. Desenvolvendo e avaliando estes padrões, as empresas

e os parceiros de negócios podem agilizar seus processos e aumentar a velocidade para

alcançar os resultados. A utilização de processos ou tecnologias desenvolvidas

especificamente para empresa dificulta a troca de informações e repassa os custos para o

parceiro de negócios.

Segundo LEWIS (2000), em outubro de 1999, houve uma convenção em Paris feita pela

Iniciativa Global do Comércio que incluiu representantes de várias organizações como a

Associação Européia de Marcas, a AIM, a EAN, Grocery Manufactures of América, entre

outras que tinha como principal objetivo estabelecer padrões para as tecnologias e

processos a fim de mover bens ou produtos eficientemente ao longo da cadeia de

abastecimento, incluindo EDI, numeração e identificação de produtos, extranets, etc. O
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resultado obtido foi a padronização de como as informações serão compartilhadas na

metodologia CPFR sob responsabilidade da UCCNet.

6.3 Métricas

o objetivo do CPFR é através do compartilhamento de informações contribuir para o maior

aumento do retorno sobre o investimento com múltiplos parceiros na cadeia de

abastecimento através da colaboração. A proposta é suportar maiores vendas, maior

margem bruta e tornar o giro de estoques mais rápido. Métricas comuns são essenciais para

executar o processo, identificar oportunidades e melhorar o progresso.

As métricas orientadas para resultado (porcentagem de materiais em estoque, giro, etc.) são

estabelecidas no acordo entre os parceiros. Métricas orientadas para processo (estoque de

segurança, efetividade da comunicação, etc.) indicam problemas potenciais e devem ser

identificadas na etapa 2 durante a execução do plano de negócios conjunto.

As métricas que discutiremos a seguir, foram retiradas do site www.cpfr.org e são uma

proposta da VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standard Associationy. De maneira

a manter o desenvolvimento de métricas sem que elas se tornem uma barreira à

implementação do CPFR, um programa de métricas padrões mínimas deve incluir cada

uma das seguintes áreas: serviço ao cliente, estoques e acuracidade da previsão.

Obviamente, os parceiros de negócios devem incluir métricas que julgarem relevantes para

a relação de colaboração proposta pelo CPFR. A responsabilidade por cada métrica deve

http://www.cpfr.org
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ser definida antes do início do processo. A alocação da métrica ao parceiro depende do que

cada parte faz e sua habilidade em medir resultados. Cada parte deve determinar e

concordar nas especificidades de cada uma das seguintes métricas:

• Fonte de dados (onde o dado reside)

• Frequência de medição

• Nível de medida (exemplo: SKU, categoria, departamento, etc.)

• SKU' s específicas que deverão ser incluídas no processo CPFR.

• Acordo na definição de cada medida e no seu método de cálculo.
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Métricas comuns opcionais

• Métricas de lucro/prejuízo

• Porcentagem da margem bruta

• Retomo sobre investimento (ROI)

• Aumento nas vendas

Uma das formas propostas por DANIELSON (2000) para avaliação dos resultados obtidos

é o "scorecard". Esta ferramenta permite que os objetivos sejam colocados no "scorecard"

automaticamente e que seja feita comparação dos resultados reais em comparação com

estes objetivos.

6.4 Vale o esforço?

Muitas empresas têm experimentado mudanças culturais através de reengenharias internas e

descoberto que este é o aspecto mais difícil de ser modificado em seus negócios. Deslocar-

se para uma cultura colaborativa envolve vários parceiros de negócios que podem estar

também no processo de mudança ou não, o que toma a transição ainda mais complexa. No

entanto, incentivar estes tipos de mudanças ajudará o negócio a entender e tirar proveito das

vantagens que a melhor prática colaborativa do CPFR pode trazer. A habilidade em

administrar a relação de colaboração interempresas será o último teste para o verificar se a

mudança de cultura foi efetiva ou não a fim de implementar e facilitar a operação do CPFR.
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7. Principais problemas de implementação

As barreiras encontradas usualmente na implementação do CPFR, segundo SCHENCK

(1998), são:

• Não ocorre a eliminação de estoques ao longo da cadeia, mas sim a passagem de um

parceiro para outro quando há a redução de ciclos e a melhoria nas taxas de

embarque;

• Decisões são tomadas utilizando apenas informações de um dos parceiros e portanto,

são incompletas;

• Os sistemas e processos entre os parceiros de negócios não são integrados;

• Os parceiros de negócios utilizam diferentes medidas para verificar o sucesso da

estratégia e acabam sendo direcionados por objetivos diferentes;

• Os parceiros de negócios geram previsões separadas baseadas em diferentes níveis

de estoques ao longo da cadeia;

• Na maioria das vezes, os problemas são identificados na doca de recebimento

quando o material chega e em vários casos, fica dificil responder prontamente às

faltas identificadas.

No entanto, algumas lições já foram aprendidas com o conceito de "supply chain

managemenf' que podem ajudar as empresas a adotarem o CPFR,de acordo com WISE

(2001):
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• Lição 1: os gerentes de logística estão tentando reduzir os custos totais ao longo do

ciclo de vida, não apenas o custo em um dos elos da cadeia. Gerentes de compras

concluíram que comprar um produto de um fornecedor não confiável por um preço

mais barato, pode sair mais caro no longo prazo. Confiabilidade assegura baixos

níveis de estoques e permite uma produção eficiente.

• Lição 2: Reconheça o valor de "outsourcing". Provedores logísticos terceirizados

podem ser mais eficientes na administração da cadeia de abastecimento. Muitas

empresas já terceirizaram parte de sua administração de materiais, corno armazéns,

por exemplo. A terceirização pode trabalhar de forma eficiente na redução de

estoques e de custos de mão-de-obra.

• Lição 3 (ainda em desenvolvimento): utilize o e-commerce para tornar a cadeia de

abastecimento mais efetiva e eficiente. A eficiência é atingida com a utilização de

portais que permitem urna troca de dados rápida, confiável e barata. A efetividade

com fornecedores também tem aumentado com a utilização destes sites para

identificar novos fornecedores e a utilização de leilões reversos.

• Lição 4: Desenvolva seus fornecedores. Desde a década de 1990, organizações de

compras introduziram programas de avaliações de fornecedores. Parte destes

programas atualmente é utilizada para melhorar o relacionamento entre empresas.

o processo CPFR permite às empresas serem pro ativas ao invés de reativas, utilizando a

informação para quebrar barreiras corno as acima descritas.

o fator crítico de sucesso para implementação do CPFR está em incentivar o

compartilhamento de informações entre varejistas e fabricantes e proporcionar urna

infraestrutura eficiente e segura que possa suportar este compartilhamento de informações.
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8. Metodologias de integração presentes nas empresas

que utilizam o CPFR

Neste capítulo, buscamos informações sobre as empresas citadas nos artigos que lemos para

verificar se estas empresas, que passaram a adotar a metodologia CPFR, já utilizavam

anteriormente alguma metodologia ou ferramenta de integração. A idéia principal neste

ponto, é checar se há realmente alguma correlação entre a utilização das

metodologias/ferramentas de integração e a utilização da metodologia CPFR. Para isto,

buscamos artigos que mostrem indícios da utilização destas ferramentas/metodologias, nas

seguintes empresas:

• WalMart

• Procter & Gamble

• HP

• Coca Cola

• JC Penney

• Kmart

• Xerox

• Nabisco

• Ace Hardware

• DeU Computers
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As metodologias de integração e/ou ferramentas que analisaremos são as seguintes:

• EDI - Eletronic Data Interchange

• VMI/CR - Vendor Managed Inventory/Continuous Replenishment

• QR - Quick Response

• ECR - Efficient Consumer Response

• JIT - Just in time.

8. 1 EDI- Eletronic Data Interchange

Segundo CRASE, AQUlLANO e JACOBS (1998), troca eletrônica de dados, comumente

conhecida pela sigla EDI, é o processo no qual o output do sistema de informação de uma

empresa é transmitido eletronicamente para o input do sistema de informação de outra

empresa, sem os atrasos que ocorrem com e-mails e sem a necessidade da entrada de dados

em ambas as firmas. De uma maneira geral, é uma maneira eficiente de transmitir

informações rapidamente entre fornecedores de um produto ou serviço e seus clientes.

Neste tópico, pudemos notar que todas as empresas estudadas já utilizavam EDI conforme

referências a seguir:



96



97

Como pudemos notar, todas as empresas que já iniciaram a utilização da metodologia

CPFR, já utilizavam EDI como meio de comunicação e troca de dados eletrônica com seus

parceiros de negócios.

8.2 VMI/CR - Vendor Managed Inventory/ Continuous

Replenishment

Segundo BALLOU (2001), com o aumento da utilização do EDI, os fornecedores têm tanto

direito a saber o que têm nas prateleiras quanto os varejistas. Espera-se cada dia mais que o

gerenciamento de estoques seja feito pelo fornecedor e não mais pelo varejista. A prática de

administração de estoques do varejista pelo fornecedor é conhecida como VMI (Vendor

Managed Inventory) e está diretamente ligada ao reabastecimento contínuo (continuous

replenishment). A utilização do VMI faz com que os fornecedores tenham acesso ao seu

nível de vendas no varejista, os níveis de estoque atuais de seus produtos, as datas de

recebimento de mercadorias, os estoques sem movimento e as devoluções.

Neste tópico, os resultados encontrados foram os seguintes:
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8.3 QR - Quick Response

Segundo CRASE, AQlJll.,ANO e JACOBS (1998), os programas de resposta rápida

cresceram rapidamente nos últimos anos. A pesquisa feita pela Deloitte and Touche mostra

que 68% dos varejistas já implementaram ou planejavam implementar programas de

resposta rápida em 1993. Os programas de resposta rápida se baseiam na utilização de
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código de barras e EDI. O intento destes programas é criar um sistema reabastecimento

just-in-time entre varejistas e fabricantes.

Neste tópico, os resultados encontrados foram os seguintes:
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8.4 ECR - Efficient Consumer Response

Segundo CRASE, AQUll.,ANO e JACOBS (1998), a reposta eficiente ao consumidor,

conhecida pela sigla ECR, é uma variação da reposta rápida (QR) e do EDI adotados pela

indústria de supermercados como uma estratégia de negócios onde os distribuidores,

fabricantes e os varejistas trabalham em conjunto para levar produtos até o consumidor.

Eles podem usar o código de barras e EDI e as economias virão da redução de custos ao

longo da cadeia e da redução de estoques.

Sem a utilização do ECR, os fabricantes empurram os produtos pelo mercado, oferecendo

preços baixos e grandes quantidades. Os produtos que não são vendidos durante a

promoção, ficam nos estoques do varejista.

O ECR se foca na demanda do consumidor para puxar o sistema. A demanda do

consumidor puxa o produto para a loja ao longo da cadeia de abastecimento, permitindo,

desta maneira, a redução de estoques.

Neste tópico, os resultados encontrados foram os seguintes:
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8.5 JIT - Just in time

Segundo CRASE, AQUILANO e JACOBS (1998), Just in time é um conjunto de

atividades desenhado para alcançar um alto volume de produção utilizando estoques

mínimos de matéria-prima, work-in-process (WIP) e produtos acabados. Jl'I' significa

produzir somente o que é necessário quando for necessário.É uma ferramenta poderosa na

redução de estoques.

BIBlIO"'JE·r;·~ t/"Rl â r~OEDECKER! :\;l~ I'Ü\ 'H ~ ~
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Neste tópico, os resultados encontrados foram os seguintes:



103

8.5 Resultados Gerais e conclusões

Fazendo uma sumarização dos resultados obtidos nas etapas anteriores, o resultado geral foi

o seguinte:

No que se refere à utilização de EDI, 100% das empresas desta amostra, que estão

implementando a metodologia CPFR, utilizam a ferramenta EDI como ferramenta de

integração.

No que diz respeito ao VMI e ao CR, 80% das empresas da amostra tem seus estoques

administrados pelos fornecedores e possuem algum programa de reabastecimento, uma vez

que estas metodologias são sinônimos.
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No que concerne a resposta rápida, encontrou-se menor evidência da utilização deste tipo

de metodologia de integração, sendo encontrada em apenas 60% dos casos. O mesmo

acontecendo para programas de reposta eficiente ao consumidor.

Já no que se refere ao Just in time, encontramos evidências de sua utilização em 70% das

empresas.

O mais interessante a ser ressaltado é que em apenas 30% dos casos houve a utilização de

todas as metodologias/ferramentas de integração, principalmente por grandes varejistas

como Wal-Mart e Kmart e por um grande fabricante a Procter & Gamble.

Duas empresas ligadas ao setor de alta tecnologia, mostraram evidência de utilização de 4

das 5 metodologias/ferramentas de integração, sendo elas a DeU Computers e a Ace

Hardware.

Outras 4 empresas utilizaram 3 ferramentas/metodologias de integração: HP, JC Penney,

Xerox e Nabisco. A Coca-Cola, surpreendentemente, utilizou apenas EDI e ECR

Mediante os resultados obtidos, podemos notar que a grande parte das novas metodoIogias

de integração ainda é puxada por grandes varejistas e algumas grandes empresas. Como

sempre, o WaI Mart é pioneiro em testar e aperfeiçoar novas ferramentas, mantendo-se

sempre a frente de seus concorrentes, criando valor para seus clientes através de vantagem

competitiva baseada em custos menores, mas também em diferenciação.
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9. Resultados obtidos nos pilotos CPFR

Neste capítulo, introduziremos alguns resultados obtidos numa pesquisa conduzida pela

VICS (Volutanry Interindustry Commerce Standards Association), sobre os beneficios

conseguidos com a utilização de CPFR.

De acordo com a VICS em artigo de MCKAIGE (2001), a pesquisa feita com programas

piloto de CPFR, nos anos de 1998 e 1999, mostrou que:

• 80% de aumento nos negócios com os parceiros CPFR.

• US$ 9 milhões de aumento nas vendas.

• Aumento de vendas e redução de estoques simultâneos em tomo de pelo menos

10%.

• Melhoria no preenchimento das gôndolas com menores niveis de estoques.

• Nível de serviço de 100% com quase 40 giros por ano.

• 63% dos participantes reportaram menos de 90% de acuracidade na previsão.

• 18% dos participantes reportaram niveis de acuracidade maiores que 90%.

• 19% não souberam dizer.

Os participantes dos pilotos feitos pela VICS são empresas significativas para o mercado

americano e que se encontram espalhadas pelo mundo:
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• WalMart

• Sara Lee Braded Apparel

• Kmart

• Kimberly Clark

• Nabisco

• Wegmans Food Markets

• Procter & Gamble

• HP

Alguns resultados específicos, segundo HILL (1999 -A):

WAL-MART e WARNER LAMBERT (somente a planta da WARNER LAMBERT e

3 centros de distribuição do Wal-Mart)

• Média em estoque aumentou de 87% para 98%

• Giros caíram de 21 dias para 11 dias

• Aumento de US$ 8,5 milhões nas vendas durante o período de testes.
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SARA LEE e WAL-MART (23 marcas de roupas íntimas)

• 2,7% de melhoria nos produtos em estoque.

• 12% de aumento nos níveis de estoque nas lojas.

• 45% de aumento nas vendas.

• 30% de aumento nos giros.

KMART e KIMBERLY CLARK

• 14% aumento nas vendas.

• 12% de melhoria nos materiais em estoque, chegando a 96%.
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10. Conclusão

CPFR, CRM, B2B ou SBT, segundo SHULMAN (2001), todos têm seus méritos e cada um

pode contribuir para o sucesso da empresa. Pelo menos estes - CPFR, B2B e SBT estão

inter-relacionados. B2B é o termo utilizado para atividades "business-to-business' que

utilizam a internet como ferramenta. SBT (scan-based trading) utiliza a internet para

suportar o compartilhamento de dados sobre o que é vendido em cada loja.

CPFR( collaborative planning forcasting and replenishment) é o processo de compartilhar

expectativas da demanda através da internet. Cada ponto positivo conseguido com uma

destas metodologias conta. Cada empresa é obrigada a identificar suas estratégias

especificas de negócios para entregar como resultado uma redução de custos ou um

aumento de lucratividade.

A metodologia embutida no conceito CPFR envolve maior colaboração entre os parceiros

de negócios no processo ao longo da cadeia. Os parceiros são levados ao desenvolvimento

de estratégias conjuntas colocadas na forma de plano de negócios e execuções conjuntas

como as previsões de vendas, previsões de pedidos e ajustes das mesmas. Desta maneira,

segundo WISE (2001), todas as partes envolvidas são capazes de traçar planos mais

realistas e proporcionar ganhos para as empresas através da sincronia da produção com o

desenvolvimento colaborativo de produtos, do planejamento da demanda e do planejamento

da logística. Isto requer algumas modificações importantes, de acordo com KATZ (2000B):

• Novos sistemas de previsão e planejamento deverão ser utilizados.

• Iniciativas de racionalização de SKU's e otimização dos estoques.

• Ajustes nos sistemas que desenham o perfil dos itens nas lojas.
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• Modificações na operação das lojas como novas prateleiras ou novas necessidades de

apresentação do produto.

• Ajustes na distribuição e/ou na logística.

• Mudanças organizacionais, como realocação de responsabilidades entre os

planejadores ou novas métricas para sucesso.

Grande parte do sucesso do CPFR, se tomou viável graças ao aumento da tecnologia em

comunicações (EDI e WEB) que permitiram aos parceiros uma troca de dados mais flexível

e mais barata. O volume de informações trocadas aumenta no ambiente colaborativo, o que

requer maior esforço na parte de análise e ajuste dos resultados.

Muitos varejistas estão descobrindo que é necessário investimento significativo a fim de

entender os direcionadores de custos e rentabilidade para tirar o máximo proveito de

programas como o CPFR. Os parceiros são obrigados a fazer análises conjuntas em bases

diárias, para tomada de decisões colaborativas. Para muitas empresas, segundo WOLFE

(1998), isto já é uma mudança radical de cultura.

O retomo do CPFR para muitas empresas é substancial. De acordo com os resultados

obtidos em vários programas piloto, os custos de manutenção de estoques e de expedição

diminuem e o nível de serviço ao consumidor aumenta significativamente. Um exemplo de

programa que permitiu tais reduções de custos e aumento de vendas é o da Ace Hardware

Corporation. De acordo com SLIW A (2002), com a utilização da tecnologia do CPFR em

cerca de 6.000 itens fabricados por 23 produtores diferentes, a Ace conseguiu um aumento

de 10,3% em suas vendas do centro de distribuição para os varejistas em relação no ano de

2001. Ao mesmo tempo economizou 20% dos custos de mão-de-obra associados ao

recebimento das mercadorias e houve uma redução de custos de transporte com um dos
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produtores que caiu de 7% do custo do produto para 2,5%. Isto ajudou a Ace a reduzir o

preço final de seus produtos. Ainda segundo SLIW A (2002), a Ace pretende aumentar seus

relacionamentos com base na metodologia CPFR dos atuais US$ 97 milhões para US$ 1

bilhão nos próximos 3 ou 4 anos.

As razões para as mudanças associadas ao conceito e utilização do CPFR não têm o menor

mistério, segundo WOLFE (1998): na medida em que concorrência se torna mais acirrada,

a otimização e a execução se tornam mais críticas. O sucesso do todo depende de cada

pequena parte envolvida, na forma de planejamento e previsão integrados e confiáveis que

se tornaram possíveis graças aos avanços da tecnologia nos últimos anos.

O grande segredo da metodologia CPFR, segundo TOSH (1998), está no fato de que

através do CPFR se torna possível envolver o fator vendas na cadeia de abastecimento e

desta forma estabelecer a colaboração com o consumidor final, proporcionando uma

reposta eficiente para as necessidades do mesmo.

Mediante as observações feitas neste estudo, notamos que as empresas que obtiveram maior

sucesso na implementação do CPFR são aquelas que já utilizavam fortemente metodologias

ou ferramentas de integração como EDI, VMI, Quick Response, ECR e TIr. Mais do que

isto, pudemos constatar que grande parte das novas metodologias de integração ainda é

puxada por grandes varejistas e algumas grandes empresas.

Como sempre, o Wal Mart é pioneiro em testar e aperfeiçoar novas ferramentas, mantendo-

se sempre a frente de seus concorrentes, criando valor para seus clientes através de

vantagem competitiva baseada em custos e tempos menores, mas também em diferenciação

por conhecer seu consumidor muito melhor do que qualquer um de seus concorrentes.
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Outro fator crítico de sucesso para implementação do CPFR está em incentivar o

compartilhamento de informações entre varejistas e fabricantes e proporcionar uma

infraestrutura eficiente e segura que possa suportar este compartilhamento de informações.

Empresas que já possuíam ou possuem um posicionamento colaborativo com seus parceiros

de negócios, têm, sem dúvida, maior chance de obter sucesso na implementação da

metodologia CPFR.
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