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I-INTRODUÇÃO

1-A Arena Competitiva Atual

A satisfação plena dos clientes tornou-se um paradigma da moderna logística. Oferecer

serviço ao cliente, de qualidade e diferenciado, cria vantagem competitiva para uma

organização

No entanto, a maioria das pesquisas realizadas demonstraram que as empresas e seus

executivos têm conceitos bastante diferenciados a respeito do que seja nível de serviço ao

cliente. Mas a grande maioria concorda que prestar um bom serviço ao cliente está

relacionado a três elementos básicos: disponibilidade, conveniência e informação.

Isto significa que o cliente quer o produto certo, no lugar certo, no prazo estabelecido,

em boas condições e a um preço competitivo. O cliente espera, ainda, despender o

mínimo esforço para obtenção e pagamento destes produtos e estar sempre informado a

respeito do "status" de sua aquisição (inclusive ser prontamente avisado caso a entrega

não possa ser realiiada nas condições e prazos contratados).

Essas expectativas dos clientes parecem simples de serem atingidas, mas dentro do

contexto de uma organização típica representam um grande desafio. Apesar do conceito

de excelência no atendimento ao cliente constar dos objetivos estratégicos, da Missão, ou

mesmo das metas de Qualidade Total da maioria das organizações, poucas conseguem

implementá-lo de forma efetiva, consistente e duradoura.

Reconhecer que o atendimento às expectativas dos clientes é essencial para o

desenvolvimento do negócio é fundamental. Entretanto, a identificação dessas
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expectativas e as adaptações organizacionais necessárias são tarefas complexas. As

expectativas dos clientes mudam ao longo do tempo e, da mesma forma, as organizações

têm de ser mutáveis para atendê-las. Toma-se necessário criar organizações em constante

renovação e aprendizado (Learning Organization), onde satisfazer os requisitos dos

clientes seja parte da cultura da empresa.

Pesquisas conduzidas por Ernst & Whinney (1987) I apontaram três razões principais que

podem levar ao fracasso as políticas de atendimento ao cliente:

• Os gerentes das empresas não conhecem suficientemente bem o que os clientes

reahnente querem.

• A estratégia de serviço ao cliente das empresas é inexistente, ou muito genérica, ou

não diretamente relacionada às operações diárias.

• Para cobrir toda a carteira de clientes, que normahnente é grande, é necessário o

envolvimento de vários departamentos e pessoas dentro da empresa. Os resultados

são inconsistentes em função das dificuldades na obtenção do comprometimento e

coordenação dessas pessoas.

De maneira geral, nos últimos dez anos, a visão a respeito do serviço ao cliente tem se

limitado a algumas funções específicas, executadas sob a responsabilidade de

determinados departamentos na empresa. As áreas de distribuição fisica e atendimento

pós-venda e/ou assistência técnica foram os principais focos para quantificação e

monitoramento do nível de serviço oferecido.

A missão de atender e superar as expectativas dos clientes não é trivial. Quando

analisamos alguns elementos que compõem o Serviço ao Cliente, podemos identificar o

1 Nomes de autores seguidos de datas são identificações de publicações utilizadas na
elaboração deste trabalho e estão discriminadas no item X-Referências Bibliográficas.
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seu potencial para a complexidade. Estes elementos incluem:

• Disponibilidade de produto: a capacidade de fornecer, na primeira entrega, itens e

quantidades solicitadas no pedido.

• Tempo do ciclo do pedido: tempo decorrido entre a solicitação/pedido do cliente e a

entrega do produto.

~!~I~õ~ç~es da Distribuição: habilidade de fornecer ao cliente, informações precisas e

~âi>idasa respeito do-"status" c:1ô·"séupedido, processo de cobrança, etc.

• Flexibilidade na Distribuição: a capacidade de atender a situações e necessidades

especiais, como entregas emergenciais, substituição de produtos, reprogramação de

entregas, etc.

• Suporte pós-entrega: ser capaz de atender a solicitações dos clientes após a entrega

do produto, como manuseio de produtos retomados, fornecimento de consultoria

técnica, reparos, etc.

• Qualidade na documentação: executar com precisão, e de acordo com as

necessidades do cliente, todas as atividades relacionadas ao processo de atendimento

do pedido, como o preenchimento do próprio pedido, emissão de nota fiscal, emissão

de boleto bancário para cobrança, etc.

Particularmente em empresas grandes, com volume alto de pedidos, muitos itens de

estoque, grande base de clientes ( e geograficamente dispersos), muitas falhas podem

ocorrer no atendimento, associadas aos elementos apresentados acima. Algumas falhas e

reclamações típicas identificadas em várias pesquisas e estudos foram:
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• Entregas atrasadas;

• Engano no produto (item) ou na qualidade (especificação);

• Produtos danificados;

• Freqüentes faltas de produtos;

• Informações imprecisas ou não disponibilizadas a tempo;

As mesmas pesquisas identificaram as reações mais freqüentes dos clientes frente às

falhas no atendimento. Os clientes:

• Reduziram seu volume de compras com o fornecedor problemático ou des-

continuaram a aquisição de toda a linha;

• Recusaram-se a comprar novos itens;

• Recusaram-se a apoiar promoções;

• Chamaram o vendedor ou o gerente para reclamações;

• Exigiram compensações financeiras (desconto, prorrogação de pagamento, etc.) para

"compensar" o problema no serviço.

Nesta visão de serviço, para se conseguir um movimento eficiente de produtos e

informações, é necessário uma integração eficaz entre os diversos departamentos da

empresa que, de forma direta ou indireta, estão 'relacionados ao processo de atendimento

do cliente. Na arena competitiva atual, atingir um alto nível de integração interna é uma

condição necessária, mas não suficiente para competir. Um requisito essencial é estender

a lógica de integração para fora das fronteiras da empresa, incluindo fornecedores e

clientes. Este é o conceito de "supply chain management". Segundo Christopher (1994),

a "supply chain" é constituída pelo conjunto de organizações que mantém relações

mútuas no sentido do início e do final da cadeia logística (desde os fornecedores até o

consumidor final), envolvidas nos diferentes processos e atividades empresariais que

criam valor na forma de produtos e serviços para o usuário final. As empresas precisam

entender claramente o seu papel no processo de fornecimento de uma solução ao
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consumidor final.

Este processo, que normalmente envolve várias empresas, gera a necessidade de

cooperação mútua. Esta cooperação pode inicialmente ter a forma de uma simples

colaboração, evoluindo para uma parceria, e chegando até uma aliança estratégica. Ser

capaz de desenvolver parcerias de sucesso é a nova fronteira na administração, embora

nem todos os relacionamentos de uma empresa devam ser do tipo parceria ou aliança. A

escolha dos parceiros é uma decisão chave na estratégia.

Com a evolução do conceito de integração, tomou-se mais complexo separar o processo

de manufatura , do processo de distribuição fisica, serviço pós-venda, suprimentos,

dentre outros que contribuem para a disponibilização do produto ao cliente, e o mais

importante, atendendo a uma real necessidade deste cliente ou provendo uma solução.

o processo de globalização contribui para a diminuição das fronteiras entre os

agrupamentos de atividades tradicionais (departamentos), aumentando a complexidade ou

inviabilizando uma avaliação de desempenho de forma segmentada. A necessidade de

flexibilidade no atendimento aos mercados locais leva à agregação de valor através de

atividades tais como: embalagem e montagem, em armazéns, antes utilizados unicamente

para a função de armazenagem. É um processo de "postponernent", onde algumas

atividades finais do processo produtivo são postergadas o máximo possível, de forma a

ser mais flexível e ágil no atendimento de exigências específicas de um mercado ou cliente

local, sem perder os ganhos de escala de urna produção focalizada.

Um exemplo é a exportação de carros japoneses para a América do Norte, onde estes são

embarcados ainda não completamente montados. Os operários realizam este trabalho de

montagem final, embarcados, aproveitando o tempo antes desperdiçado de viagem entre

E.U.A. e Japão, incorporando as solicitações recentes dos clientes (redução do lead-

time). A simples atividade de transporte ficou mais complicada, agora aliada com

manufatura.
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No mercado de commodities, o surgimento de navio tipo BIBO (Bulk in Bag out) para

transporte de açúcar é outro exemplo. Estes navios são dotados de instalações fabris

(empacotamento) e a atividade de embalagem do produto é postergada até o último

momento antes da entrega. O produto é carregado a granel e no destino é "customizado"

de acordo com as necessidades dos mercados locais (principalmente embalagem),

proporcionando uma enorme flexibilidade de adequação às exigências dos clientes.

Nesta evolução continuada da logística, vão aparecendo novas formas de encarar a

estratégia empresarial de conquistar participação e de manter-se no mercado. Lambert

(1992) acentua que, para sobreviver numa economia global, as indústrias precisam

produzir a níveis de custos mais baixos, ao mesmo tempo que precisam oferecer serviços

que agregam valor ao produto.

Com a globalização da economia mundial, marcas e companhias globais estão presentes

na maioria dos mercados, aumentando a competição nesses mercados, com conseqüente

redução das margens praticadas e crescimento das expectativas dos clientes. Existem

marcas globais com produtos comuns que tendem à padronização e que estão presentes

no mercado da maioria dos países. Mas, existem também, outras marcas globais com

produtos diferenciados (normalmente são pequenas "customizações" que não alteram a

funcionalidade do produto) para atendimento às necessidades dos mercados locais (para

estes produtos o mercado global não é homogêneo). Nos dois casos busca-se a vantagem

da produção global através de economias de escala - fábricas focalizadas - e a qualidade

intrínseca dos produtos passa a ser um pressuposto e não mais uma cunha competitiva.

Ter um produto com qualidade de conformação é uma condição básica para participar do

''jogo''. Quando o atendimento às necessidades dos mercados locais exige a adequação de

muitas categorias de produtos, aumenta-se a complexidade logística das "Global Supply

Chains" .

Essa "comoditização", ou seja, os mercados assumem as características de um mercado
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de commodity, se dá tanto na categoria de bens de consumo quanto na de bens duráveis.

Os clientes passam a não perceber diferenças significativas nas características técnicas e

na funcionalidade de produtos concorrentes. Porém, além do custo inicial na aquisição de

um produto, o cliente e/ou consumidor passa a perceber o custolbeneficio desse produto

ao longo de sua vida útil, incluindo os custos de operação e manutenção, assistência

técnica, etc. O desempenho do produto está associado à satisfação de uma necessidade

do cliente, e a competição migra para o campo do Serviço ao Cliente. Os valores não

intrínsecos (valores virtuais) passam a criar o diferencial competitivo, e não mais os

valores intrínsecos dos produtos.

Isto toma a administração da logística e da "supply chain" fatores críticos de sucesso.

Particularmente na indústria de "bulk" commodities, que tem baixo valor agregado e

onde a logística representa urna porcentagem alta do custo total, urna operação eficiente

e de baixo custo é uma importante fonte de vantagem competitiva. Nesse mercado

Business-to-Business, onde grande parte das empresas estão procurando reduzir o

número de seus fornecedores, a construção de relacionamentos baseados na confiança e

no compartilhamento de informações, levam à identificação das reais necessidades dos

clientes e oportunidades para os fornecedores, favorecendo negociações cooperativas do

tipo ganha/ganha.
Embora, muitas vezes as exigências de um cliente com maior poder de barganha é que

desencadeiam mudanças (avanços) no comportamento do fornecedor, a antecipação por

parte do fornecedor pode ser extremamente importante para o seu posicionamento no

mercado.

Diversos conceitos, técnicas e métodos amplamente divulgados, principalmente pelas

empresas de consultoria e na mídia especializada, como Category Management, DRP

(Distribution Resource Planning), EDI (Electronic Data Interchange), ECR (Efficient

Consumer Response), VMI (Vendor Managed Inventory), CR (Continuous

Replenishment), DPP (Direct Product Profitability), Jl'T (Just In Time), etc., associados
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aos rápidos avanços da tecnologia de informação (IT - Information Technology), têm sua

importância na logística moderna viabilizando a conexão entre as empresas e seus clientes

e dentro das próprias empresas. Entretanto, sem a construção de confiança mútua e o

compartilhamento de informações não é possível usufruir de todos os beneficios de um

gerenciamento eficaz da "Supply-Chain".

Outra barreira a ser superada, particularmente no Brasil, é a acentuada desarticulação

entre os elos da cadeia logística (produtores, transportadores rodoviários, ferrovias,

armazéns públicos e privados, terminais, portos, armadores), levando a custos globais

elevados e tempos porta-a-porta excessivos e de baixa confiabilidade e regularidade. Com

os programas de privatização em andamento e a entrada no mercado nacional de

empresas estrangeiras especializadas na prestação de serviços logísticos, há um

direcionamento para a reversão desta situação. Entretanto, não é uma empreitada de

curto prazo .

. 2 - Os Objetivos do Trabalho

• Este trabalho analisa o papel do serviço ao cliente na elaboração da estratégia da

empresa, como urna fonte de diferenciação para a criação de vantagem competitiva.

Apresenta urna abordagem conceitual ampliada de serviço, e de urna perspectiva do

consumidor :final.

• Discute a importância da logística e a estruturação e administração da cadeia de

suprimento (supply chain management) como forma de atingir os objetivos de serviço.

• Avalia as pesquisas mais recentes disponíveis sobre serviço ao cliente no Brasil e

E.U.A., criticando o escopo limitado das mesmas.

• Este trabalho aborda ainda, o papel do serviço ao cliente e das "parcerias" no mercado
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de commodities, e alguns desenvolvimentos recentes no relacionamento entre

fornecedores e clientes industriais no mercado da commodity açúcar. Analisa a

estratégia da empresa líder no mercado de açúcar, na região Centro-Sul do Brasil, que

após a desregulamentação do setor, tem utilizado a logística e especificamente o

serviço ao cliente como fonte de diferenciação.
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11 - O CONCEITO DE SERVIÇO AO CLIENTE

Segundo Ernst & Whinney (1987), Serviço ao Cliente significa criar na mente do cliente a

percepção de que sua organização é uma "com a qual é fácil fazer negócio".

o termo "serviço" tem sido "sobreutilizado". Significa uma variedade de diferentes coisas

para diferentes pessoas. No contexto deste trabalho, "serviço" significa qualquer aspecto

intangível de um produto que agrega valor no uso. Não há valor no serviço ou produto

até que o mesmo esteja ao alcance do cliente ou consumidor

A função do Serviço ao Cliente é prover condições adequadas de tempo e espaço, na

transferência de bens e serviços entre vendedor e comprador. A qualidade percebida

relativa (em relação ao concorrentes) é que determinará o ''valor'' do serviço para o

cliente.

No ambiente competitivo atual, nenhuma empresa pode ignorar os requisitos básicos de

desempenho e características nos seus produtos tangíveis. O mesmo pode ser dito da

entrega dos serviços. Shapiro (1993) distingue entre "serviços" essenciais - crítico para

sobrevivência de qualquer empresa e "amenities" (facilidades) que agregam utilidade no

produto ou é um serviço adicional, útil ( e talvez desejável), mas não necessário para a

função do produto. Serviços essenciais precisam ser fornecidos para que a empresa

continue a existir ; "amenities", freqüentemente, criam meios para diferenciação, a

fronteira competitiva.

Na busca de uma maior participação de mercado e rentabilidade a longo prazo, as

empresas utilizam o Serviço ao Cliente em três arenas competitivas: operacional, tática e

estratégica. No campo operacional, o serviço é fornecido como uma extensão natural do

produto e, na maioria das vezes, não existe uma política explícita. Como o produto só
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tem valor nas mãos do consumidor, nesta categoria, a função do serviço é basicamente

fazer com que um pacote "standard" produto-serviço chegue às mãos do consumidor, da

mesma forma praticada pela maioria do mercado. Como ferramenta tática, o serviço é

utilizado para responder e neutralizar as iniciativas dos concorrentes ou outros tipos de

pressões externas. Está baseada no conceito de eficácia operacional, ou seja, fazer as

mesmas coisas só que, de uma forma melhor, operando o mais próximo possível da

fronteira de produtividade (incorporando as "best practices"). É um movimento tático

para não ser suplantado pela concorrência, o que na prática significa utilizar os mais

avançados equipamentos, tecnologia de informação, etc. Melhorar a eficácia operacional

é necessário para se obter uma maior lucratividade, mas não é suficiente. Se todos

competirem da mesma forma, haverá uma melhora absoluta nos serviços, mas não

relativa. Nenhuma diferenciação será criada. Já no campo estratégico, uma política

explícita de Serviço ao Cliente é utilizada como ferramenta para a criação de uma posição

competitiva exclusiva e sustentável, ou seja, uma diferenciação.

Segundo La Londe (1988), é possível definir o Serviço ao Cliente de três formas

distintas:

Primeiro, o Serviço ao Cliente pode ser definido no contexto organizacional, como sendo

um conjunto de funções atribuídas a um departamento específico dentro da organização.

O departamento de serviço ao cliente (área de pós-venda, assistência técnica, etc.);

A segunda definição de Serviço ao Cliente é a que reflete uma expectativa de

desempenho. O nível de serviço pode ser denominado como o conjunto de variáveis que

traduzem o desempenho do sistema logístico. Essas medidas são focalizadas

principalmente na área de distribuição fisica. Um exemplo de medida é o nível de serviço

representado pela OTIF (On Time In Full) que mede a quantidade de pedidos entregues

completos e no prazo de entrega estabelecido, combinado com uma medida do percentual

do faturamento potencial atendido;
A terceira definição é o moderno conceito de serviço, onde este é visto como um
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processo que ocorre entre fornecedores, clientes e terceiros (transportadores, armazéns

gerais, operadores logísticos, etc.). Este processo resulta na agregação de valor ao

produto, provendo beneficios significativos para os consumidores. Este conceito de

serviço é o mais abrangente e apropriado, e estará sendo utilizado ao longo deste

trabalho.

Esse beneficio de valor agregado pode ser obtido tanto no curto prazo como no longo

prazo, e em vários tipos de relacionamentos entre as organizações envolvidas, não

necessariamente parcerias. Obviamente, quanto mais estreita for esta relação, o potencial

para melhorar o resultado global do negócio será maior do que o obtido pelas partes

individualmente. Os beneficios e riscos adicionais devem ser compartilhados entre as

partes envolvidas, de forma que após o evento as partes estejam melhores e com suas

vantagens competitivas aumentadas.

Embora os serviços criem valor para o cliente, existem custos associados à prestação de

tais serviços. No enfoque tradicional, uma melhoria no nível de serviço está diretamente

correlacionada a um aumento nos custos, em uma relação exponencial.

1

Nível de Serviço
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Através do gráfico, podemos identificar que no enfoque logístico tradicional, com todas

as condições de contorno mantidas, representado pela curva 1, a partir de um

determinado ponto da curva, pequenos incrementos no nível de serviço implicam em

enorme aumento no custo de atendimento.

No ambiente de negócios atual, onde as margens são cada vez menores, este aumento de

custo estará de alguma forma sendo repassado para o cliente. Quando a qualidade

percebida relativa e o preço relativo estão fora de sintonia, um concorrente pode adotar

uma posição de maior valor para o cliente (qualidade/serviço superior ao mesmo preço

ou a preço inferior). Possuir um leque de opções, onde o cliente possa optar pela escolha

de um ponto na curva, ou seja, um "menu" do nível de serviço com preços diferenciados

não é a solução.

A solução reside no deslocamento da curva do gráfico anterior, passando da curva 1 para

a curva 2. Desta forma, é possível aumentar o nível de serviço ao mesmo custo, ou a um

custo inferior, ou ainda com um nível de incremento suportável que mantenha a relação

de valor para o cliente.

o mecanismo para se processar o referido deslocamento está ligado ao gerenciamento

eficaz da supply chain, com uma elevada dose de criatividade e capacidade de adaptação

a um ambiente de mudanças contínuas.

o valor relativo percebido pelo cliente pode mudar basicamente em virtude de três

razões:

• Altera-se o que se está fazendo;

• As necessidades ou preferências dos clientes mudam;

• Os concorrentes mudam o que estão fazendo.
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o primeiro tipo de modificação exige tanto uma compreensão dos atributos do produto

ou serviço que conta na decisão de compra, quanto o conhecimento de como o cliente

encara o seu desempenho. O segundo tipo deve ser foco de freqüentes pesquisas de

campo (ou construir relacionamentos baseados na confiança, onde há troca de

informações sem restrições). O terceiro é o mais di:ficilde ser compreendido pela maioria

das empresas. Reconhecer que o nível do serviço prestado e o valor atribuído pelos

clientes são medidas relativas e dependem do que os concorrentes estão fazendo.

A percepção do nível de serviço para o cliente pode ser diferente do pretendido pelo

fornecedor. Isto se toma extremamente importante, porque geralmente incorre-se num

custo muito mais baixo para "educar" o cliente no sentido de melhorar ou alterar a sua

percepção, do que simplesmente aumentar o nível de serviço oferecido.

Buzzell e Gale (1991) definem cinco posições genéricas num mapa de valor. Um mapa de

valor tipicamente é empregado para representar graficamente a linha de atividade de uma

empresa e de seus concorrentes principais num diagrama bidimensional em termos de

preço e qualidade.

Mais
Alto

PREÇO
RELATIVO

Mais
Baixo

Inferior QUALIDADE
RELATIVA

Superior
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A interação de clientes e fornecedores no mercado tende a alinhar os produtos ao longo

de uma "curva qualidade-preço", de modo que cada produto ou serviço concorrente

apresente o mesmo valor. Em sua maior parte, as unidades de negócios situam-se junto à

diagonal que se estende do extremo econômico à posição extra.

Segundo a base PIMS (Profit Impact of Market Strategy), os produtos situados ao longo

da curva qualidade-preço dão ao cliente um valor mais ou menos equivalente

(considerado o preço), e tendem a manter sua participação no mercado.

Simplesmente ter o melhor produto com uma elevada qualidade intrínseca não é o

suficiente para competir no ambiente atuaL Com freqüência e intensidade cada vez

maiores, os clientes estão demandando que os produtos estejam disponíveis quando e

onde eles necessitarem, muitas vezes com embalagens e outros atributos específicos a

determinado cliente. Por outro lado, há evidências empíricas de que os clientes estão

dispostos a pagar um "premium price" por serviços adicionais que excedam os serviços

básicos requeridos (que já estão incorporados na oferta do produto ou que todos os

concorrentes já ofereçam como pacote "standard").

Um dos grandes desafios é encontrar o "timing" correto para implementar novas

modalidades de serviço, obviamente após ter identificado as reais necessidades dos

clientes. Assumir uma atitude de "first-mover" pode significar a consolidação e/ou

aumento de participação no mercado, porém se o valor percebido pelo cliente (ou o

beneficio direto na cadeia de valor do cliente) não for adequado, pode significar muito

dinheiro perdido pelo fornecedor.

Os casos apresentados na literatura demonstram que raramente um serviço adicional é

oferecido sem que haja um motivo muito forte: ganhar o negócio ou conquistar o cliente.

Entretanto, um número cada vez maior de empresas de sucesso tem implementado a idéia

de "Qualidade Total", através da melhoria simultânea da qualidade intrínseca dos
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produtos e dos serviços. A fronteira entre as atividades de manufatura e serviço está

desaparecendo.

Quando uma organização conduz um Serviço ao Cliente de baixa qualidade, o resultado

normalmente tem sido a perda de participação de mercado e queda da produtividade.

Vários estudos têm indicado que o custo de expedir um pedido errado é da ordem de seis

a oito vezes maior do que expedi-lo corretamente. Enfocando o problema por este

ângulo, conclui-se que perseguir um bom nível de serviço não custa mais, ao contrário,

em alguns casos pode até significar economia. Com o moral elevado, o comprometimento

do funcionário aumenta, e a filosofia de uma organização voltada para o cliente encontra

terreno para consolidar-se. A empresa consegue então uma diferenciação em relação aos

seus concorrentes.

Theodore Levitt ilustrou a importância crescente desempenhada pelo serviço na

percepção do cliente em relação ao valor do produto.

Percepções dos valores do produto: relacionamento entre vendedor e comprador
2

Category Past Present Future

Item Product Augmented product System contracts

Sale Unit System Systern over time

Value Feature Technology System advantages
advantages advantages

Leadtime Short Long Permanent and durable

Service Modest Important Vital

Delivery Place Local National Global

Delivery Phase Once Often Continually_

Strateay Sales Marketing Relationship

Fonte: Levitt (1983) After the sale is over, HBR -Oct.

2 A opção de manter a versão original em inglês é para evitar riscos de distorção dos conceitos
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Philip Kotler escreve que um produto fornece essencialmente o "suporte fisico" para

solucionar um problema funcional ou um dado serviço. Ele define produto como sendo

um item oferecido ao mercado para atrair a atenção, ser adquirido, usado ou consumido,

e então atender a uma necessidade ou desejo. Ele pode conter objetos fisicos, beneficios

de serviço, pessoas, lugares, organizações ou idéias. Com isto em mente ele separou os

produtos de acordo com suas três realizações: "essência", "tangível", e "estendido".

"Service support" inclui a maioria dos beneficios dos serviços que, quando associados

com os "produtos tangíveis", possibilita a criação do "produto estendido".

os TRÊS NÍVEIS DO PRODUTO

Essência do
produto

Instalação

Produto
tangível

Produto
estendido

Fonte: Kotler, P. (1984)
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Os clientes estão mais interessados em soluções ''totais'' para os seus problemas do que

simplesmente a compra de produtos tangíveis.

Hervé e Shapiro (1993) definem uma nova perspectiva de "produto". Nesta definição o

"produto" compreende: o aspecto fisico (o produto tangível determinado pelo seu

processo de produção); o portfólio de serviços associado com o produto fisico; e a

dimensão tempo (o produto e seus serviços evoluem com o tempo, as necessidades dos

clientes mudam ou o produto tangível deteriora). "Serviços" são definidos como todas as

atividades executadas pela empresa para fornecer valor no uso ao longo do tempo,

medido pelo incremento na satisfação do cliente com um produto tangível ou uma série

de produtos.

O mercado irá permitir que as empresas sejam recompensadas com base no valor que elas

fornecem ao longo do tempo, não apenas no momento da transação, e uma empresa de

sucesso irá continuamente procurar inovar no fornecimento de serviços de valor ao longo

da vida do produto, quando ela reconhece e responde às mudanças que estão ocorrendo

no mercado. O Serviço ao Cliente engloba os elementos que antecedem a transação, os

relacionados com a transação e os posteriores à transação.

Para uma variedade de valor fornecido, haverá uma variedade na remuneração recebida,

alguma no momento da venda, em reconhecimento ao maior valor do produto (relativo

ao produto do concorrente), durante o ciclo de vida do produto; algumas no momento

em que os serviços forem requisitados, particularmente, se estes serviços forem

específicos a umdetenninado cliente.

O impacto de antever e fornecer estes serviços será sentido em toda a organização - no

design, produção, marketing, distribuição e vendas, bem como, no tradicional

departamento de serviço pós-venda. Uma abordagem coordenada é requerida.
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Dimensão
Física

1.J--- --" 4

3f----~~---I
6

Dimensão
Tempo

Dimensão
Serviço

1. Projeto do objeto tangível e seu processo de produção;

2. Projeto do portfólio de serviço e seu sistema de entrega;

3. Projeto integrado do produto tangível e de seus serviços associados;

4. Gerenciamento da vida do objeto tangível;

5. Gerenciamento da vida do portfólio de serviço;

6. Gerenciamento integrado do produto-serviço ao longo do tempo.

Cada um desses pontos corresponde a um conjunto de atividades na empresa.

o gerenciamento da interação entre os diferentes aspectos do produto pressupõe o

desenvolvimento de um relacionamento forte entre as diversas atividades que ocorrem

durante a vida do produto.

A "vida" do produto/serviço neste contexto tem um significado mais amplo do que o

"ciclo de vida" na abordagem de Marketing (lançamento, crescimento, maturidade e

declínio). "Vida" cobre todo o período da vida ativa de urna unidade do produto, desde a
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fabricação até que seja abandonado ou destruído pelo último usuário.

A logística reversa - processo de transferência de resíduos de produtos industrializados

para plantas de reciclagem - ganha importância dada a preocupação com a crescente

deterioração do meio ambiente mundial.

o conceito de "suporte logístico integrado" resulta diretamente do desejo dos clientes de

que os fornecedores/fabricantes considerem todas as fases da vida fisica do produto

quando determinarem, durante o design, o nível de performance técnica do produto, bem

como, o conjunto de serviços que acompanham o seu uso. Suporte logístico integrado

permanece ligado com o princípio de colocar recursos limitados no máximo uso, baseado

em critérios objetivos através dos quais diferentes alternativas podem ser avaliadas.

A noção de "análise do custo total" pode ser estendida para "custo total de posse",

definida como todos os custos associados com o produto desde o seu design até sua

destruição, que corresponde aos custos incorridos pelo fabricante, mais os custos de uso

e destruição.

o Serviço ao Cliente é determinado pela interação de todos os fatores que afetam o

processo da colocação de produtos e serviços à disposição dos clientes.
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IH - SERViÇO AO CLIENTE E A ESTRATÉGIA CORPORATIVA

As empresas procuram ganhar vantagem competitiva dentro de seus segmentos

industriais, diferenciando-se de alguma maneira em relação aos seus concorrentes.

A escolha da forma de competir é talvez a mais importante decisão estratégica de uma

empresa. Michael Porter (1980 e 1985) identifica três estratégias genéricas de

competição para uma empresa se posicionar em relação a seus concorrentes, dentro de

um segmento industrial. Este posicionamento determina se a rentabilidade da empresa

ficará acima ou abaixo da rentabilidade média do segmento industrial. Uma empresa que

se posiciona bem pode ter alta rentabilidade mesmo que a estrutura da indústria na qual

está inserida seja desfavorável, e a rentabilidade média desta indústria seja modesta.

A estratégia de uma empresa para obter vantagem competitiva deve tratar de questões

tais como: Como a empresa pode conseguir uma vantagem em custo sustentável? Como

ela pode diferenciar-se de seus concorrentes? Como a empresa escolhe um segmento de

mercado para focar a sua estratégia? Como a incerteza é introduzida na avaliação? Como

uma empresa pode defender sua posição competitiva?

A base fundamental para manter uma performance acima da média no longo prazo é

denominada por Porter de ''vantagem competitiva sustentável". Embora uma empresa

possa ter muitos pontos fortes e fracos em relação as seus concorrentes, existem dois

tipos básicos de vantagem competitiva que um empresa pode ter: baixo custo ou

diferenciação. Os pontos fortes e fracos são função do impacto no custo relativo ou

diferenciação. Ainda segundo Porter, a vantagem em custo e diferenciação resulta da

habilidade que uma empresa tem em lidar com as "cinco forças competitivas" melhor que

seus concorrentes.
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As cinco forças competitivas são: a ameaça de novos entrantes no segmento da indústria,

a ameaça de produtos ou serviços substitutos, o poder de barganha dos clientes, o poder

de barganha dos fornecedores, e a rivalidade entre os concorrentes existentes. Estas

forças determinam a rentabilidade da indústria, porque elas infuenciam os preços, custos,

e a necessidade de investimentos (os elementos do retomo sobre o investimento). O

objetivo da estratégia de uma empresa, que obviamente está inserida em uma indústria

específica, deve ser ° de lidar com estas forças e, idealmente, mudar estas regras em seu

beneficio.

Os dois tipos básicos de vantagem competitiva combinados com o alvo estratégico que a

empresa pretende atingir (foco), leva a três estratégias genéricas para se alcançar uma

performance acima da média dentro de uma indústria: liderança em custo, diferenciação e

foco. A estratégia de foco tem duas variantes: liderança em custo em um segmento

específico e diferenciação em um segmento específico.

Enquanto o alvo das estratégias de liderança em custo e diferenciação é todo o mercado

de uma determinada indústria, o alvo da estratégia de foco, seja ela em custo ou

diferenciação, é apenas um segmento de mercado específico.

Na busca da vantagem competitiva, uma empresa tem de fazer a escolha a respeito do

tipo de estratégia a ser implementada e do seu mercado alvo. Embora estas estratégias

possam ser aplicadas isoladamente ou em combinação, existe o risco de tentar "fazer

todas a coisas, para atender a todos". É a receita para o fracasso.

Hervé e Shapiro (1993) apresentam as formas mais comuns de diferenciação estratégica

adotadas por empresas de manufatura. O termo "diferenciação" para estes autores tem

um significado mais amplo, abrangendo todas as maneiras de se diferenciar dos

concorrentes, inclusive, através dos custos. Cada uma delas é baseada na capacidade ou

habilidade em fazer com que a empresa e seus produtos sejam percebidos pelo mercado,

de forma diferente (superior) dos seus concorrentes. As formas incluem:
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1. competição através de inovação tecnológica;

2. diferenciação através da amplitude e qualidade dos serviços;

3. dominação de mercado através de baixo custo.

Os autores reconhecem que na realidade competitiva atual, a qualidade de conformação

(intrínseca) é cada vez menos um meio de diferenciação e cada vez mais uma necessidade

para entrar no 'jogo".

Qualquer que seja a estratégia escolhida para enfrentar a concorrência, a logística sempre

será o divisor de águas. Se, por exemplo, na visão de Hervé e Shapiro, a forma

estratégica for a inovação tecnológica, quanto mais novo o produto, mais importante se

toma a primeira experiência do cliente. Durante o estágio de introdução do produto, a

distribuição desempenha um papel crucial, coordenando a disponibilização do produto

nos vários canais, com respostas rápidas a uma demanda bastante incerta. Na fase

anterior à produção, o desenvolvimento de novos fornecedores ou matérias-primas

específicas também são fundamentais para a competitividade do novo produto. Uma

estratégia baseada na inovação implica numa rápida taxa de mudança do produto, grande

incerteza sobre volumes, baixa densidade de demanda, e possíveis mudanças nas

preferências dos consumidores. Estas características exigem uma "logística flexível". Se o

sistema logístico não corresponder, os esforços tecnológicos poderão ser desperdiçados.

Da mesma forma, numa estratégia de baixo custo, os esforços para minimização de

custos ao longo da cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que aumentam as exigências

do mercado (os clientes não estão interessados apenas no preço do produto, mas sim nos

custos totais de aquisição e operação), normalmente coloca a empresa em uma posição

'desconfortável em termos de lucratividade.

A diferenciação não pode ser compreendida quando se olha a empresa como um todo,

mas sim analisando atividades específicas desempenhadas por uma empresa, e como estas
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atividades afetam os clientes. A diferenciação se dá a partir da análise da cadeia de valor

da empresa e da de seus clientes. Mesmo que o produto fisico seja uma commodity,

outras atividades que se agregam ao produto fisico (formando o produto estendido)

podem freqüentemente levar a uma diferenciação.

Porter afirma que a vantagem competitiva deriva do valor que uma empresa cria para

seus clientes. Esse valor pode ter a forma de vender um produto equivalente a um preço

inferior à concorrência ou pode ser o fornecimento de um beneficio superior, o que

possibilita um "prernium price". O conceito da cadeia de valor de Porter ajuda a

determinar o papel da logística na estratégia das empresas. Reconhece como as funções

logísticas integram o "pipeline" do negócio - "inbound" e "outbound logistics" - e

permite uma análise mais transparente das inter-relações entre as diversas atividades, e as

relações entre a forma como uma atividade de valor é executada, e os custos e

desempenho da outra atividade subsequente.

Algumas firmas ainda buscam a diferenciação apenas no produto fisico, e deixam de

explorar as oportunidades de diferenciação nas outras partes da cadeia de valor. A cadeia

de valor freqüentemente fornece bases numerosas e sustentáveis para a diferenciação,

mesmo se o produto for uma "commodity".

Uma empresa pode incorrer em custos maiores ou menores em função da forma de

diferenciação escolhida. A coordenação eficaz das atividades de valor que estão

interligadas também resulta em diferenciação, porém a um custo muito menor. A escolha

de políticas pode ser mais fácil de ser imitada pelos concorrentes do que alguma atividade

exclusiva desenvolvida a partir de relacionamentos/parcerias no fluxo logístico. A

estratégia será um sucesso, na medida em que o cliente reconhecer um "valor" superior

sendo ofertado e estiver disposto a pagar um "premium price" que exceda o custo

adicional incorrido.

A diferenciação deve ser sustentável. Não comandará um "prernium price" no longo
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prazo a menos que suas fontes permaneçam valorizadas pelo cliente e não possam ser

imitadas pelos concorrentes. Então uma empresa precisa encontrar fontes de

exclusividade que estão protegidas por barreiras a imitação. Quando a diferenciação é

oriunda de várias fontes de exclusividade é muito maior a sua sustentação.

Segundo Porter, a diferenciação será mais sustentável nas seguintes condições: a fonte de

exclusividade da empresa envolve barreiras, a empresa tem uma vantagem de custo na

diferenciação, as fontes de diferenciação são múltiplas; a empresa cria custos de mudança

para seus clientes (switching costs) quando se diferencia.

A elaboração de uma estratégia, para competir no ambiente atual, tem se tomado cada

vez mais complexa. A competição, que antes era travada apenas entre unidades de

negócios ou empresas distintas dentro de uma mesma indústria, agora também tem

ocorrido, de uma forma cada vez mais frequente, entre cadeias de suprimento (supply

chains). São verdadeiras "empresas virtuais" competindo entre si, porém essas "supply

chains" geralmente englobam mais de uma indústria.

Portanto, possuir uma relação forte em uma "supply chain" é uma das condições para a

estratégia de diferenciação no novo ambiente competitivo. Não significa exclusividade,

mas sim, a esco lha de uma cadeia principal para se relacionar de forma mais intensa,

mantendo-se outras relações secundárias (menos críticas para o sucesso do negócio).
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IV - ADMINISTRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO (Supply Chain

Management)

1- A Importância da Administração da Cadeia de Suprimento para os Objetivos de

Serviço

A criação de vantagem competitiva depende da maneira como a empresa se organiza e

executa as atividades na cadeia de valor. A agregação de valor para o cliente se verifica

quando a empresa executa essa atividades de forma mais eficiente e/ou única em relação

aos seus concorrentes.

A logística cresce em importância, com a missão de planejar e coordenar todas as

atividades necessárias para atingir os níveis de serviço desejados e ao menor custo

possível. É o elo de ligação entre as necessidades do mercado consumidor e as atividades

operacionais do negócio, gerenciando desde a aquisição das matérias-primas até a entrega

do produto final.

Surge o conceito de logística integrada, buscando a sinergia na administração dos

diversos processos dentro da organização. A logística, enquanto área funcional, pode

englobar o planejamento de materiais, suprimentos, planejamento de produção e

distribuição fisica, e tem uma forte interação com as áreas de comercialização e

produção. Para obter tal sinergia, diversas modificações foram sendo introduzidas nas

empresas, para adequação da estrutura organizacional à estratégia. O conceito de que a

estrutura da organização deve seguir a estratégia escolhida para a mesma, e não o

inverso, vem consolidando-se nas últimas duas décadas.

Essa sinergia pode ser definida como um grupo de pessoas ou atividades independentes,
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que são reunidas em tomo de uma causa comum e com um objetivo definido, e que,

operando de forma conjunta e coordenada, obtém resultados melhores do que seriam

obtidos pela simples soma dos resultados individuais das partes.

Quando a busca de sinergia extrapola os limites da organização, em direção aos

fornecedores, canais de distribuição e clientes, a complexidade aumenta de forma

dramática.

Uma das estratégias do passado recente, para enfrentar esse desafio, foi a integração

vertical. Diversas empresas integraram para trás, adquirindo fornecedores de matérias-

primas, partes e componentes, etc., e também para a frente, tomando-se proprietárias de

canais exclusivos para a distribuição de seus produtos, investindo em centros de

distribuição, frota própria, etc. Essa estratégia mostrou-se inadequada para um ambiente

de negócios com mudanças rápidas e freqüentes, que exigem alta flexibilidade das

organizações, baixo custo, respostas rápidas ao mercado e especialização nas atividades.

As barreiras culturais também representaram um obstáculo importante à integração

vertical.

As empresas passaram então, a concentrar-se no seu "core business", focando em

atividades que tivessem competência para desempenhar de forma única ou diferenciada

da concorrência (provavelmente em função da curva de experiência, tecnologia exclusiva,

concessões governamentais, etc.). As demais atividades, gradativamente voltaram a ser

desempenhadas por empresas independentes, do ponto de vista do controle acionário, e

as atividades de apoio passaram a ser executadas por empresas "terceirizadas" (como

exemplo temos a presença crescente, nos últimos anos, de operadores logísticos

especializados).

o processo de globalização reafirma a tendência e a necessidade de empresas globais

flexíveis, que compram matérias-primas, partes e componentes em várias partes do

mundo, produzam de forma focalizada (economia de escala), e comercializem seus
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produtos em todo o mundo, porém atendendo as especificidades de cada mercado. Tudo

com base em cálculos de custo total.

A necessidade de estender-se a lógica da integração e a busca de sinergia para fora das

fronteiras de uma organização (incorporando fornecedores, distribuidores e clientes), deu

origem ao conceito de "Extended Supply Chain Management". É um conceito de

"pipeline" integrado, um processo que transforma toda a cadeia de valor, que não carrega

as desvantagens e impossibilidades de uma integração vertical.

A administração da "supply chain" reconhece que a integração apenas ao nível interno da

organização não é suficiente e, que o objetivo principal do negócio é servir ao cliente de

forma diferenciada através da adição de valor. A agregação de valor para o cliente será

conseguida se os esforços forem concentrados na análise das atividades da cadeia da

valor de cada urna das partes integrantes da supply chain.

o gerenciamento da "supply chain" é um processo integrado usado para criar e sustentar

vantagem competitiva, baseada no fornecimento de serviços básicos e acima das

expectativas dos clientes e a custos compatíveis. É urna estratégia "customer-driven", que

se inicia com o comprometimento de todas as pessoas na organização, em atender aos

clientes.

o objetivo do gerenciamento da "supply chain" é desenvolver sinergia ao longo de toda a

cadeia logística, a partir dos sub-fornecedores de matérias-primas até os clientes e

consumidores :finais.Esse gerenciamento é uma filosofia abrangente de como transformar

urna manufatura enxuta (lean manufacturing) em organização enxuta (lean organization) e

finalmente em cadeia de abastecimento enxuta (lean supply chain). Este último passo é

conseguido através de melhorias nas "ligações" da empresa com seus fornecedores,

clientes e prestadores de serviço.

o relacionamento com fornecedores, distribuidores, atacadistas, varejistas,
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transportadoras, empresas de armazenagem e outros integrantes da "supply chain", na

maioria das empresas tem sido do tipo ganha/perde, ou seja, uma atitude de adversários.

Esse tipo de empresa busca a redução de seus custos e aumento da sua rentabilidade às

custas de seus "parceiros" na cadeia de abastecimento. Entretanto, essa transferência de

custos não proporciona uma melhoria sustentável na competitividade da empresa porque

os custos continuarão a existir ao longo da cadeia, e serão sentidos ao :finalda mesma

pelo consumidor :final.A qualidade percebida relativa pelo consumidor deteriora.

Um gerenciamento moderno e voltado para o Serviço ao Cliente como estratégia para

criar vantagem competitiva sustentável, abandona o relacionamento de adversários do

fornecedor-cliente, buscando estabelecer laços mais fortes e cooperativos entre os

mesmos... Essa parceria na "supply chain" possibilita o fornecimento de uma solução

produto-serviço que nenhuma empresa individual poderia fornecer. Algumas parcerias

criam competências exclusivas, que são inerentes ao relacionamento em si. Essas

competências devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos das empresas no longo

prazo.

Não se trata de mais uma ferramenta ou programa de melhoria como Jl'T ou TQM, mas

sim, um conceito mais amplo, que pode lançar mão de várias dessas técnicas ou

ferramentas, desde que elas criem competências específicas para a organização e que,

essas competências sejam valiosas em termos de criação de vantagem competitiva.

Vollmann (1996), conceitua urna "supply chain" eficaz como sendo uma perfeita

"organização virtual" moderna, que opera e se posiciona estrategicamente como se fosse

uma empresa única, em oposição a integração vertical do passado. É um conjunto de

processos interligados, entre diferentes unidades de negócios que, operando como urna

única entidade, objetiva obter os beneficios da integração vertical (sinergia) ao mesmo

tempo em que evita seus custos típicos (aumento do "overhead", burocracia, rigidez,

lentidão, perda de foco, etc.). A integração virtual, entretanto, também tem seus pré-

requisitos como a operacionalização das parcerias e alianças (principalmente o
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compartilhamento dos riscos e dos beneficios) e a construção de confiança mútua

(especialmente o compartilhamento de informações).

A eficácia dessa empresa virtual, ou cadeia de suprimento, pode ser medida da mesma

forma que em uma organização convencional, ou seja, através de custos reduzidos na

operação e do aumento do valor percebido relativo no produto-serviço fornecido.

Quando as barreiras externas são derrubadas, instalando-se o conceito de "supply chain",

as reduções de custos podem ser obtidas a partir de várias fontes. Por exemplo:

• Redução dos custos com estoques, armazenagem e manuseio - substituição de estoque

fisico por informação confiável: não há necessidade da manutenção de estoques entre
,

vários estágios da cadeia logística para absorver flutuações devido às incertezas em

relação ao comportamento (confiabilidade e regularidade) de fornecedores,

prestadores de serviços e clientes. O fluxo se dá com menos surpresas e de modo

muito mais previsível.

• Redução dos custos de transação.

• Redução dos custos com transportes emergenciais e com cargas não consolidadas

• Redução de espaço na gôndola - ressuprimento mais frequente.

Já o aumento do valor percebido pelo cliente pode, por exemplo, ser conseguido através

do desenvolvimento de uma solução integrada para o mesmo ou do fornecimento de um

produto-serviço "customizado".

Embora os beneficios de pertencer a uma "supply chain" sejam claros, a tarefa de
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escolher os parceiros adequados e ser aceito pelos mesmos dentro de uma cadeia, ou

mesmo escolher a qual cadeia pertencer e ser aceito, não é trivial.

A figura a seguir mostra, de forma esquemática, a complexidade das escolhas:

"TEIAS" DE UNIDADES DE NEGÓCIO
Distribuidores

Fornecedores Produtores-,

D Unidades de negócio

c=> Fomecedores de serviços

.- - - •. Tipos de competição

Supply Chain

Fonte: Adaptado de "Supply Chain Management: Making the Virtual Organization

work", Vollmann T.E., IMD, Executive Report n° 19, Feb. 1996

São várias unidades de negócio, com infra-estruturas diferenciadas, sendo supridas e

suprindo outras unidades. São relações múltiplas, porém, algumas são mais importantes
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que outras. Os fornecedores de serviços terceirizados são essenciais na configuração de

uma "supply chain". Eles é que dão suporte aos elos de ligação entre as unidades de

negócio. Esses fornecedores deixaram de desempenhar atividades específicas e passaram

a atuar como operadores logísticos, fornecendo serviços integrados que incluem:

transporte, armazenagem, movimentação, tecnologia de informação, liberação

alfandegária, separação ("picking"), distribuição, etc.

A escolha crítica para uma empresa é determinar quais relacionamentos (que trazem

beneficios duradouros devido à sinergia), entre fornecedores, clientes e prestadores de

serviços, são mais importantes que outros para o desenvolvimento da sua "lean supply

chain", e que, principalmente, estejam alinhados com sua estratégia de longo prazo. As

setas mais espessas da figura acima representam uma "supply chain".

Não são todos os elos de ligação de uma organização que devem ser transformados em

parcerias ou alianças estratégicas. Uma unidade de negócio pode continuar a transacionar

com vários fornecedores, clientes e prestadores de serviços, mas apenas com alguns serão

desenvolvidas parcerias, integrando-os na sua "supply chain".

Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento de urna cadeia de suprimento cria potencial

para a vantagem competitiva, também aumenta a dependência mútua entre os integrantes

da mesma, exigindo urna coordenação muita intensa. Essa dependência ainda é vista em

algumas organizações como um efeito indesejável, pois atrela.os destinos das empresas.

Embora as parcerias devam ser focadas no longo prazo, urna rede de parceiros não é

estática. Decisões estratégicas importantes devem ser tomadas em relação a criação de

novas parcerias e quais parcerias existentes devem ser terminadas ou ter sua intensidade

diminuída.

Lambert (1996), através de um guia estruturado para identificação dos vários tipos de

relacionamentos desenvolvidos pelas organizações, demonstra que nem todos os
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relacionamentos são ou devem ser do tipo "parceria". Uma parceria de fato consome

tempo e esforço para ser desenvolvida e mantida e nem sempre é viável. Portando, a

escolha desses parceiros exige muito critério.

Algumas práticas comuns estão sendo adotadas por várias empresas, para atingir o

objetivo duplo, redução de custo e agregação de valor, do gerenciamento da cadeia de

suprimento. Alguns exemplos:

• Redução e consolidação da base de fornecedores, estabelecendo um relacionamento

mais estreito com fornecedores selecionados.

• Redução e consolidação da base de clientes, selecionando os clientes com os quais

uma unidade de negócio deseja estabelecer parcerias (complexidade na decisão e

implementação, podendo envolver um grau de dependência indesejável).

• Projeto de produtos e/ou embalagens que favoreçam a logística ao longo da "supply

chain". Por exemplo, embalagem industrial retornável (multi-uso) versus "one-way".

• Alocação em tempo integral de representantes nas instalações dos clientes, com acesso

livre aos seus sistemas, de modo a alinhar as necessidades dos clientes com os recursos

dos fornecedores.

• Compartilhamento de informações detalhadas entre unidades de negócios, para atingir

o verdadeiro just-in-time com integração das estruturas do fornecedor e cliente.

• Utilização de EDI (Electronic Data Interchange) com fornecedores, clientes e

prestadores de serviços.

• Resolução de problemas de forma conjunta. Por exemplo, enviando engenheiros à
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fábrica do fornecedor para ajudar a encontrar uma solução para um problema de

processo ou de produto.

• Coordenação das promoções de vendas e políticas de estoques para reduzir a

amplificação da variabilidade de demanda.

• Utilização de ESI (Early Supplier Involvement): Os fornecedores são envolvidos

desde o estágio inicial no desenvolvimento de um novo produto, para redução do

tempo de desenvolvimento, de recursos e custos e para auxiliar na programação de

fornecimentos.

• Seleção de um fornecedor para coordenar um grupo de fornecedores.

• Mudanças nas medidas de desempenho, de forma que a sinergia se tome muito

importante para todos os integrantes da cadeia logística. Compartilhamento dos

ganhos com os parceiros chaves motivam esforços conjuntos para redução de custos.

• Coordenação de toda a "supply chain" sendo executada por uma única empresa.

Normalmente quando essa empresa é muito maior que seus fornecedores e clientes.

2 - A Estruturação da Cadeia de Suprimento

Para se alcançar o sucesso na administração de urna cadeia de suprimento, a simples

adoção das melhores práticas do mercado, está muito longe de ser a resposta. Significa

mais do que estabelecer táticas, definir mix de produtos e canais de distribuição. A

questão "com quem jogar?" se toma tão importante quanto a questão 'jogar o que?". A

construção e administração da cadeia precisa ser vista estrategicamente. Entender que a

competição não ocorre somente entre os concorrentes clássicos, mas agora também,
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entre cadeias de suprimento distintas (teias ou "spiderwebs"), que é necessário cnar

competências conjuntas e distintas das demais cadeias, que a seleção dos parceiros é uma

questão estratégica de longo prazo e que, fazer com que essas parcerias funcionem, é

uma questão de sobrevivência para muitas unidades de negócio.

A questão da escolha de "com quem devo desenvolver parceria?" também carrega

implicitamente outra questão: "como ser um parceiro interessante para o meu fornecedor

ou cliente?".

A empresa que desenvolve competências distintas se toma um parceiro potencial

interessante. Resta identificar que são os fornecedores e clientes que também tem ou

estão desenvolvendo competências distintas, que de alguma forma estão alinhadas com as

próprias. Em alguns casos o próprio relacionamento gera uma competência distinta na

cadeia.

A expressão "competências distintas" é definida por Vollmann (1996) como sendo

aquelas que propiciam uma vantagem competitiva exclusiva para a unidade de negócios.

Em grau decrescente de importância estratégica temos as competências essenciais,

necessárias para competir em determinados negócios, e finalmente, as competências

básicas, que não tem irripacto direto no produto-serviço sendo fornecido.

Esse portfólio de competências precisa ser combinado com um portfólio de parceiros

potenciais. A figura a seguir, apresenta um modelo esquemático de ligação das

competências de uma unidade de negócio com as competências de seus fornecedores e

clientes.
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CONECTANDO COMPETÊNCIAS COM
CLIENTES E FORNECEDORES Unidade de"

Negócio
Virtual

Fornecedores Unidade de negócio Clientes

Espessuradas setas: intensidadedo relacionamento

Fonte: Vollmann,T.E., IMO, Executive Report n019, Feb. 1996.

Para os fornecedores que afetam (complementam) as competências distintas da unidade

de negócio, há necessidade de desenvolvimento de parcerias mais fortes do que aqueles

que fornecem produto-serviço com pequeno impacto no desempenho da unidade de

negócio. Da mesma forma, os clientes impactam de forma diferenciada a competitividade

da unidade de negócio. A classificação dos diferentes tipos de relacionamentos proposto

por Lambert (1996), pode auxiliar na escolha do nível apropriado de parceria, pois além

da avaliação dos "direcionadores de parcerias", também contempla os "facilitadores", que

fornecem um indicativo do potencial de crescimento e manutenção dessas parcerias. Um

fornecedor, mesmo que afete de forma importante as competências distintas de uma

unidade de negócio, não será um parceiro forte se as condições ambientais (facilitadores)

não estiverem presentes.

A escolha de parceiros não deve recair em uma simples análise ABC (Pareto), mesmo que
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seja feita com base na lucratividade. Isto não significa que clientes e fornecedores mais

rentáveis não devam receber atenção especial, mas simplesmente esse fator não é um

indicativo da necessidade de se construir uma parceria.

Alguns critérios para seleção e integração de um parceiro na "supply chain" são a sua:

• Influência no mercado

• Influência no custo total

• Tecnologia futura

• Market-share futuro

• Alinhamento dos processos de transformação

• Competitividade no longo prazo

• Dependência mútua e possível perda de flexibilidade

• Em relação aos outros - capacidade de convivência com os outros parceiros existentes

na cadeia.

o maior desafio para a administração eficaz de uma "supply chain", após a escolha dos

parceiros, é conseguir que a nova "empresa virtual" tenha um processo de aprendizagem

como um unidade única (virtual) e não como um conjunto de unidades separadas.

Quando uma unidade de negócio está inserida numa cadeia de suprimento, o seu papel é

contribuir para o aumento da sinergia ao longo de toda a cadeia, ou na linguagem de

negociação, ter uma atitude integrativa e aumentar o tamanho da torta (resultados). Por

outro lado, no momento em que essa mesma unidade de negócio ingressa na cadeia de

suprimento, ela não socializa todos os seus riscos e retornos. O binômio risco-retomo

continua a existir de forma individualizada, ou seja, a divisão (negociação distributiva) de

uma torta maior, em função da sinergia, continua a ser baseada no poder de barganha de

cada unidade, porém agora esse poder é conferido à mesma em função de suas

competências e posição relativa na "supply chain". (numa abordagem tradicional, o poder
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de barganha provém de várias fontes, mas principalmente da assimetria de informações).

As práticas do passado inibem a sinergia.

A definição de regras gerais auxiliam a rrururruzar conflitos dentro da cadeia, como

.contratos de longo prazo com regras claras para revisão periódica de preços podem

evitar discussões demoradas, custosas e que não agregam valor para o consumidor final.

O estabelecimento de medidas de desempenho deve focar os custos dos parceiros e não

suas margens, com o objetivo de reduzi-los, ao mesmo tempo que permita esquemas pré-

definidos para compartilhar resultados. Porém, o foco principal sempre deve estar no

valor percebido pelo consumidor final (valor percebido em relação às outras "supply

chains" concorrentes).

o sucesso da interação entre unidades de negócio, além das questões estratégicas já

mencionadas, depende em grande parte do relacionamento das pessoas. Para se migrar de

uma posição tradicional de adversários, para uma posição moderna de relacionamentos

cooperativos, com compartilhamento de informações, os canais de comunicação entre as

unidades de negócio devem ser estabelecidos em todos os níveis.
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Esquematicamente teríamos:

MUDANÇA NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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Gerência Geral Gerência Geral

Nesses canais de comunicação múltiplos e multi-níveis, obviamente nem sempre existem

os níveis correspondentes na outra unidade de negócio, mas o mais importante é que cada

pessoa dentro da estrutura organizacional consiga identificar e entender quem é o seu

cliente na outra estrutura: gerentes gerais, gerentes de materiais, gerentes de compras,

gerentes de logística, etc. As áreas de compras e vendas deixam de ser o único canal de

comunicação entre as empresas, podendo gerar alguma resistência à mudança, ao mesmo

tempo em que há riscos na exposição de outras pessoas da organização, que não estejam

adequadamente preparadas para este novo ambiente de negócios. A solução pode estar

no treinamento conjunto e na troca das pessoas que apresentem maior dificuldade de
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ajustamento.

3 - A Relação da Administração da Cadeia de Suprimento com o Tipo de Produto e o

Nível de Competição no Mercado

Muitas empresas têm investido intensamente em tecnologia e na adoção de novos

conceitos como ECR (Efficient Consumer Response) como forma de melhorar o

desempenho da "supply chain". Mas, as pesquisas demostram que o desempenho de

muitas "supply chains" nunca estiveram pior. Em alguns casos, os custos subiram a níveis

sem precedentes em função de relacionamentos comerciais do tipo ganha/perde

(adversários) praticados pelos "parceiros" da cadeia e práticas inadequadas de promoção

de preços. Um estudo recente da indústria de alimentação dos Estados Unidos estimou

que a falta de coordenação entre os parceiros da cadeia de suprimento está gerando um

desperdício de trinta bilhões de dólares anualmente. "Supply Chains" em muitas outras

indústrias sofrem de excessos de estoque em alguns produtos e faltas em outros, devido

simplesmente à dificuldades na previsão de demanda.

Fisher (1997) argumenta que a causa dos problemas que afligem muitas "supply chains" é

a inadequação entre o tipo de produto e o tipo de "supply chain". Esse autor define duas

categorias de produtos em função da natureza da demanda: o produto funcional e o

produto inovativo, e defende que para cada tipo de produto deve ser estruturada uma

"supply chain" específica ..

Os produtos funcionais são aqueles que satisfazem necessidades básicas (alimentos,

combustíveis, etc.), que não mudam muito ao longo do tempo, tem demanda estável e

previsível, pouca variedade e ciclo de vida longo. Entretanto, sua estabilidade é um

convite à concorrência, o que leva a uma margem de contribuição baixa. No outro

extremo, temos os produtos inovativos (computadores pessoais, confecção de moda,

etc.) com ciclo de vida muito curto, demanda imprevisível, grande variedade e margem de

co ntribuição alta.
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Com sua margem de lucro alta e demanda volátil, produtos inovativos requerem uma

"supply chain" fundamentalmente diferente da requerida para um produto de demanda

estável e baixa margem de lucro.

Para Fisher a "supply chain" desempenha duas funções distintas: a função fisica e a

função de mediação de mercado. A função fisica inclui a conversão de matérias-primas

em partes, componentes e finalmente produtos acabados e, o transporte de todos os itens

de um ponto ao outro na cadeia. Já a função de mediação de mercado é garantir que a

variedade de produtos que chegam ao mercado seja aquela que os consumidores desejam

comprar. Em cada uma dessas funções os custos incorridos são distintos. Na função

fisica, os custos são os de produção, transporte e manutenção de estoque. Na mediação,

os custos aparecem quando a oferta de um produto excede a demanda e esse produto é

"desovado" a um preço abaixo do custo, ou quando a oferta fica aquém da demanda,

resultando num custo de oportunidade por vendas perdidas e consumidores insatisfeitos.

Os produtos funcionais requerem um processo eficiente, cUJO foco principal é a

minimização de custo ao longo da cadeia logística, em virtude da sensibilidade a preço

desse tipo produto, ou seja, atender a uma demanda previsível ao menor custo.

Os produtos inovativos requerem um processo com respostas rápidas às reações incertas

do mercado. As altas margens de lucro e a importância da disponibilidade do produto

(alto custo de falta), coloca o foco da administração em posicionar os estoques e planejar

capacidade de produção ociosa ao longo da cadeia logística para se proteger contra as

incertezas da demanda. Neste caso, os parceiros deveriam ser escolhidos em função de

sua velocidade e flexibilidade, e não por seu baixo custo, como seria o caso. de um

processo que buscasse a eficiência fisica.

Quando a estratégia de produto muda, mas não é acompanhada por uma mudança no tipo

(processo) de "supply chain", o nível de serviço ao cliente declina ao mesmo tempo em
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que os estoques aumentam, ou seja, tem-se um efeito indesejável duplo.

Segundo Fisher, combinar o tipo de "supply chain" com a família de produtos (estratégia

de produtos) é a solução para os problemas enfrentados pela maioria das empresas que

tem falhado na administração da sua cadeia de suprimento. Embora admita que esta tarefa

não é de fácil realização, os resultados são compensadores. Cadeia do tipo "eficiente"

deve ser utilizada nos casos de produtos funcionais e, cadeia do tipo "resposta rápida"

nos casos de produtos inovativos. Ele reconhece o caráter conflitante que existe em

perseguir os dois objetivos simultaneamente, ou seja, baixo custo e resposta rápida.

Abaixo, as principais diferenças entre os tipos de "supply chain" propostos por Fisher:

PROCESSO PROCESSO
"PHYSICALLY "MARKET-
EFFICIENT" RESPONSIVE"

Finalidade principal Atender de forma eficiente Responder de forma
e ao menor custo possível rápida a uma demanda
uma demanda previsível imprevisível para

minimizar faltas,
desovas e estoques
obsoletos

Foco da produção manter alta taxa média de Alocar folgas de ca-
utilização da capacidade pacidade

Estratégia de estoques Gerar alto giro e minimizar Alocar altos estoques
os estoques ao longo de de segurança de par-
toda a cadeia tes ou produtos aca-

bados
Foco de Lead-Time Encurtar lead time desde Investir agressiva-

que não acarrete aumento mente em formas de
do custo reduzir lead time

Abordagem para escolha Selecionar prioritariamente Selecionar prioritari-

de fornecedores por custo e qualidade amente por veloci-
dade, flexibilidade e
qualidade

Estratégia de design do Maximizar desempenho e Usar design modular

produto minimizar custo para postergar o má-
ximo possível a dife-
renciação do produto

Fonte: Fisher, M.L., HBR Mar/Apr. 1997
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Parece-me que a estrutura proposta por Fisher tem seu foco voltado em demasia para

dentro da organização, com as atenções voltadas para as características e políticas de

produtos. Conforme já discutido, a estratégia da empresa deve estar focada no serviço ao

cliente, sem descuidar da concorrência (nível de competição), pois o valor percebido pelo

cliente é relativo. A questão da análise de margem de contribuição por produto ou

categoria de produtos está sendo substituída pela análise da lucratividade do cliente ou

segmento de clientes. Mas, apesar de classificarmos os clientes em função do lucro que

geram para o negócio, os aspectos estratégicos apontados anteriormente, como a sua

influência no mercado e no custo total, é que deveriam conduzir à formação das parcerias

e, portanto, orientar ° desenvolvimento da "supply chain".

A organização ou cadeia de suprimento que realmente queira se diferenciar, e manter esta

diferenciação, dentro da sua indústria, terá que ser criativa o suficiente para encontrar

mecanismos de conciliação de objetivos muitas vezes conflitantes, buscando a

flexibilidade e o baixo custo simultaneamente.

o nível de competição no mercado, conforme mencionado anteriormente, também exerce

um papel muito importante no direcionamento do foco operacional da "supply chain".

Em um ambiente de competição moderada, as empresas se posicionam urnas ao redor das

outras e não, urnas contra as outras diretamente. Barreiras são utilizadas para evitar

novos entrantes. A vantagem sustentável é possível desde que as empresas líderes

cooperem para restringir o comportamento competitivo. Por outro lado, numa hiper-

competição, as empresas estão constantemente tentando derrubar a vantagem competitiva

das líderes e criando novas oportunidades para competir. A vantagem competitiva é

sustentável somente através de mudanças contínuas de curto prazo, que permitam novas

bases para a rentabilidade e crescimento. Baseado nesse conceito, Marchand (1996),

propõe focos diferentes para a estratégia e a supply chain em função da condição de

competicão no mercado.
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Competição Moderada Hiper-Competição
Estratégia Competitiva Alinhar processos e sistemas ao Alinhar processos e

longo dos anos sistemas em peque-
nos e muitos passos
contínuos

Supply Chain Foco fornecimento do produto: Foco cliente/de-
Maximizar volume e reduzir manda
custos Criar valor (ROI) e

reduzir custos

Processos prioritários Administração financeira Administração do
na supply chain Previsão vendas cliente

PCP e administração de estoques Serviço pós-venda
Administração do
serviço
Pedido & Crédito

Fonte: Marchand, D.A., Perspectives for Managers, IMD, Nov. 1996

Com o processo de globalização, são cada vez mais raras as indústrias que apresentem

um ambiente de competição moderado, portanto, o foco no cliente predomina enquanto

direcionador da "supply chain". Desta forma, o objetivo principal da administração

logística é desenvolver estratégias que forneçam um serviço ao cliente superior e a um

custo competitivo (relativo à concorrência e conforme percepção do cliente) e,

preferencialmente, que estas estratégias sejam dificeis de serem imitadas pelos

concorrentes.

Novas tecnologias tem sido empregadas de forma quase que indiscriminada,

principalmente com os avanços na Tecnologia de Informação, com o objetivo de

melhorar o desempenho do sistema logístico. A utilização dessas novas tecnologias e

conceitos, quando não integradas a uma estratégia mais abrangente e consistente com o

ambiente e a característica da indústria, na maioria dos casos, não tem alcançado seu

objetivo.
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A empresa de consultoria Andersen Consulting, desenvolveu uma abordagem completa e

estruturada para o problema. O processo tem início com o entendimento das necessidades

dos clientes, segmento a segmento, levando a questões básicas de estrutura, papéis

funcionais e procedimentos de implantação. Desenvolve adequadamente a estratégia

antes da estrutura, ou seja, o foco estratégico, que está na geração de demanda, deve

dirigir as decisões da empresa em como projetar o canal de suprimento e desenvolver sua

estratégia da cadeia - quem serão seus parceiros e como.

O projeto do canal e a estratégia da cadeia definem os objetivos para todas as funções

logísticas da "supply chain", incluindo projeto e operação de armazéns, administração de

transporte e administração de materiais.

A forma que tomam essas funções irá determinar as mudanças e investimentos que

precisam ser feitos em sistemas de informação, políticas e procedimentos, instalações e

equipamentos, e na forma de organização.
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Policies and Facilities Organi ion
Procedures and and Chan e

Equipment Manageme tL everage
IMPLEMENTATION Key

'-- ----l Enablers

STRUCTURAL

arehouse Transportation
esign and MOperations anagement

FUNCTIONAL

Fonte: Andersen Consulting

Goal/
Action

Approach/
Solution

Oemand
Generation

Demand Chain
Integration

Optimize Supply Chain
Res[>onse/ Management
Fulfillment

Optimize
Logistics

Logistics
Management

Continuous
Improvement

Na figura acima, a estratégia logística tem início no topo da pirâmide, respondendo quais

são as necessidades/requisitos para cada segmento de cliente. O processo que se segue é

todo dirigido para atendimento dessas necessidades com o objetivo de conquistar e

manter clientes.

O passo seguinte é a estruturação da "supply chain". A definição da forma como

competir, escolhendo qual é o melhor sistema de distribuição que minimiza custos e

fornece níveis de serviço competitivo. Definição de como a integração operacional pode

ser realizada entre os vários membros do canal e, o principal, a escolha dos parceiros.

Na etapa funcional, o objetivo é otimizar o fluxo logístico já estabelecido na etapa

anterior. Identificação das tecnologias de movimentação e armazenagem de materiais que

melhor atendam os objetivos de serviço ao cliente e racionalizem os investimentos em
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equipamentos e instalações. Identificação de oportunidades para reduzir custos de

transporte no curto e longo prazos, e a adequação da administração de materiais para

atendimento das novas necessidades de serviço.

A fase de implementação é marcada pela melhoria contínua. A busca constante por

melhorias nos sistemas de informação (acompanhando os avanços na Tecnologia de

Informação) que propiciem a máxima eficiência às operações logísticas. A aplicação de

novos conceitos de operação e organização que atendam aos objetivos da cadeia de

suprimento, e não mais aos da empresa como uma entidade isolada.

Esta abordagem da Andersen, na minha avaliação, fornece algumas explicações para o

insucesso de muitas organizações que se aventuraram na construção de "supply chains"

de uma forma "padrão" e na adoção de novas tecnologias (EDI- Electronic Data

Interchange, CR- Continuous Repleneshirnent, etc.) como medidas para se tomarem

competitivas. Esta forma equivocada de abordar o problema, claramente indica que o

processo foi iniciado pela base da pirâmide, esperando-se que como conseqüência natural

atingir-se-ia o topo, ou seja, a geração de demanda.

A administração da "supply chain" está cada vez mais sendo reconhecida como a nova

fronteira para a competição. Mas as empresas precisam entender o conceito, reconhecer a

cadeia no contexto da estratégia (a partir o serviço ao cliente) e desenvolver um portfólio

de clientes e fornecedores (parceiros). O conceito é genérico, mas as soluções são

particulares. Desenvolver o que Vollrnann (1996) denominou "organização virtual" não é

uma tarefa fácil. Requer novas competências na construção de confiança mútua e

compartilhamento de informações entres parceiros. Para se atingir o sucesso nesta

empreitada é necessário "desaprender" muitas práticas que estão bastante enraizadas nas

organizações, como as negociações distributivas (soma zero) onde os integrantes do

canal são vistos como adversários e não como parceiros.
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v - ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE O NÍVEL DE SERVIÇO AO

CLIENTE NOS E.U.A. (1976 - 1987) E NO BRASIL (1994 - 1995).

Em 1976, o CLM (Council of Logistics Management) patrocinou a primeira pesquisa

sistemática e abrangente sobre Serviço ao Cliente nos E.D.A. Essa pesquisa foi

conduzida pela equipe da The Ohio State University, em um período marcado pela crise

do petróleo do início da década de 70. Em 1987, uma nova pesquisa foi realizada com a

mesma equipe, LaLonde (1988), com o objetivo de identificar quais fatores haviam

afetado o serviço ao cliente na última década, como as empresas estavam praticando o

serviço ao cliente e como elas previam essa prática no futuro. A pesquisa se preocupou

ainda, em identificar quais os meios mais eficazes de integrar o serviço ao cliente no

plano estratégico da empresa.

A pesquisa das práticas correntes da época, referente a serviço ao cliente, foi realizada do

ponto de vista dos embarcadores, transportadores e empresas de armazéns gerais.

A primeira diferença apontada entre as pesquisas americanas foi em relação à própria

definição de serviço ao cliente. Enquanto em 1976 o nível de serviço era visto como urna

função simples e isolada ou simplesmente como urna medida de desempenho, em 1987, as

definições já foram mais orientadas para processo. Houve urna ampliação do conceito de

serviço, que passou a ser reconhecido como um processo importante que abrange desde

as funções internas à empresa até os relacionamentos externos com fornecedores e

clientes.

Embora reconhecendo o conceito ampliado de serviço ao cliente dentro da cadeia de

suprimento, os resultados da pesquisa mostraram basicamente medidas de desempenho da

área de distribuição fisica - interface do fornecedor com seu cliente - sendo a maior parte

dos relacionamentos puramente transacional, ou seja, sem contratos ou parcerias.
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Segundo. LaLonde (1988), tradicionalmente muitas empresas americanas tentaram criar

vantagem competitiva através da manipulação do produto, preço e promoção. A

distribuição foi largamente ignorada. No começo da década de 70 essas empresas

começaram a reconhecer o potencial da variável distribuição, dentro do marketing mix,

como fonte de vantagem competitiva e, muitas empresas passaram a acreditar que o

serviço ao cliente (distribuição) era a forma mais eficaz de obter tal vantagem.

Uma outra pesquisa realizada por Sterling e Lambert (1987) teve por objetivo determinar

quais elementos dentre os quatro componentes do marketing mix (produto, preço,

promoção e distribuição), contribuíam mais para o volume de negócios que os clientes

davam a determinado fornecedor. O trabalho deles indicou que, "os elementos produto e

distribuição fisicalserviço consistentemente contribuíram mais para a participação no

negócio ...preço e promoção foram inconsistentes na sua habilidade de predizer a

participação. "

1- A Importância do Serviço na Decisão de Compra nos E. U.A e no Brasil

A tabela a seguir mostra a importância relativa dos componentes do marketing rrux,

conforme percepção dos participantes nas pesquisa de 1976 e 1987. Foi solicitado ainda,

para os participantes da pesquisa de 1987, apontar qual a importância relativa dos

componentes esperada para o ano de 1990.
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EVOLUÇÃO DO SERVIÇO AO CLIENTE NA DECISÃO DE COMPRA - E.U.A.

VARIÁVEIS 1976 1987 - VARIAÇÃO 1990 VARIAÇÃO

% %

i Produto 36 33,3 - 7,5 32,7 - 1,8

i 23 29,9 +30,0I Preço 28,8 - 3,7
Ir----
I Serviço ao Cliente 23 22,4 - 2,6 24,9 +11,2
IIPromoção e Propaganda 18 14,4 -20,0 13,6 - 5,5

I Total 100 100 - 100 -

Fonte: LaLonde (1988), Customer Service: A Management Perspective

o incremento na importância relativa da variável preço de 76 para 87, pode ser reflexo

das dificuldades enfrentadas pelas empresas americanas para competir nos mercados

doméstico e externo, neste período.

Quando comparado à expectativa de 1990, a única variável que cresce em importância no

marketing mix é o serviço ao cliente (distribuição). Embora as variáveis produto e preço

continuem sendo as mais importantes em termos relativos na decisão de compra, para

mercados competitivos e globais, existe pouca ou nenhuma margem para criar um

diferencial competitivo através dessas variáveis. O serviço ao cliente, por outro lado, é

um espaço relativamente novo e onde existem grandes oportunidades para a

diferenciação.

Esses resultados representam informações consolidadas de nove segmentos industriais a

saber: alimentação, química, farmacêutica, automotiva, papeleira, eletrônica, têxtil, outras

manufatureiras e comércio. Não pode ser considerado representativo da média do

mercado americano, mas refletem o comportamento de um grupo de empresas que foram

selecionadas por serem mais sensíveis às questões do serviço ao cliente.

Até o momento, não estão disponíveis pesquisas atualizadas que ratifiquem ou retifiquem
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as previsões de 1990. Não há também, novos estudos sistemáticos sobre as práticas

atuais (1997) de serviço ao cliente no merca o americano, mesmo que restritos ao

desempenho da área de distribuição fisica.

Está cada vez mais difícil a distinção entre os componentes produto e serviço, dentro do

marketing mix. O produto estendido - produto-serviço - carrega uma grande parcela de

serviço embutido e de difícil quantificação, além dos serviços visíveis de distribuição

fisica.

No Brasil, por iniciativa da Associação Brasileira de Logística (ASLOG), a Universidade

Federal do Rio de Janeiro-COPPEAD realizou uma pesquisa avaliando a relação entre a

indústria de bens de corisumo e o comércio atacadista e varejista.

Realizada em dois momentos, logo após a implementação do Plano Real, em 1994, e no

:final de 1995, analisando os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, a pesquisa

objetivou a mensuração do desempenho do serviço de distribuição fisica dos

fornecedores e a avaliação dos níveis de expectativas, em relação ao serviço, de empresas

varejistas e atacadistas. O objetivo principal da pesquisa foi estabelecer parâmetros de

referência, que servissem às empresas patrocinadoras, na avaliação de seu

posicionamento face às expectativas dos clientes e o desempenho do mercado.

A pesquisa abrangeu os seguintes segmentos industriais: alimentos perecíveis, alimentos

não perecíveis, higiene e limpeza, e papel.

Embora limitada à transferência fisica do produto, do fornecedor ao cliente intermediário

(não chegando ao consumidor :final), a pesquisa brasileira tem uma vantagem sobre a

americana. Ouviu o cliente intermediário (no caso, atacadistas e varejistas). Se

considerarmos o conceito de organização virtual, apresentado anteriormente, as duas

pesquisas fundamentaram seu processo de avaliação em informações internas à

organização.
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A importância do serviço de distribuição física na decisão de compra entre a indústria e o

comércio foi avaliada considerando as variáveis clássicas do marketing mix. Na tabela

abaixo é apresentada a evolução no tempo das quatro variáveis no período de 1994 a

1995. Os valores de 1997 representam as previsões dos entrevistados fornecidas na

pesquisa de 1995.

EVOLUÇÃO DO SERVIÇO AO CLIENTE NA DECISÃO DE COMPRA -

BRASIL

VARIÁVEIS 1994 1995 VARIAÇÃO 1997 VARIAÇÃO
% %

Produto 30,7 31,6 +2,9 32,0 + 1,3

Preço 38,4 35,8 - 6,8 33,7 - 5,9

Serviço ao Cliente 14,4 17,9 +24,3 19,2 + 7,3

Promoção e Propaganda 16,4 14,7 -10,4 15,1 + 2,7

Total 100,0 100,0 - 100,0 -

Fonte: Relatório COPPEADfUFRJ (1996), Avaliação do Serviço de Distribuição Física.

Os resultados da pesquisa de 1995 confirmaram a tendência prevista em meados de 1994,

obtida na pesquisa anterior.

O peso das variáveis preço e promoção/propaganda cedem espaço para as variáveis

produto e serviço ao cliente, mostrando que num espaço de tempo relativamente curto

entre os dois momentos pesquisados houve fortes mudanças no comportamento do

mercado. As mudanças no ambiente econômico, com a drástica redução da inflação,

parecem explicar a rápida mudança observada no comportamento de compra. Se por um

lado, os fornecedores priorizavam o ganho financeiro em detrimento de investimentos em

aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, por outro, o mercado ia perdendo a

percepção do real valor de produtos e serviços. Como numa época de inflação alta, o
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preço é o fator preponderante na decisão de compra, os percentuais de descontos

praticados sobre os preços de venda superavam em muito a maioria das possíveis

reduções de custo no processo de produção e distribuição, e das melhorias do serviço ao

cliente.

Quando a inflação no Brasil é estabilizada em patamares muito baixos, e o processo de

abertura econômica avança, a margem de manobra nos preços praticamente deixa de

existir. Com o fim das receitas inflacionarias, as empresas criaram pressões sobre as

margens operacionais para incrementar a lucratividade. O país se vê mergulhado num

ambiente de alta competição, onde as empresas passaram a perseguir reduções de custos

de uma forma desenfreada. Ao mesmo tempo, com o aumento da competição, os clientes

do comércio passaram a demandar serviços cada vez melhores, também numa tentativa

de reduzir seus próprios custos e aumentar a disponibilidade de produtos para os

consumidores finais.

Os atributos dos produtos nacionais também são cada vez mais insuficientes para a

conquista e manutenção de clientes.

Embora o aumento da importância do serviço ao cliente na decisão de compra seja

inegável, há urna elevada dose de subjetividade nos valores apresentados pelas pesquisas.

Existem também percepções diferentes entre os diversos segmentos da indústria e

comércio. Por exemplo, no setor automotivo americano, a pesquisa de 1987 indicou que,

o serviço ao cliente apresentava o maior peso relativo (33,5%), seguido pelo preço (29,8)

e produto (26,8).

As indústrias americanas pesquisadas apontaram urna maior importância para o serviço

ao cliente em 1987 (22,4%), do que as indústrias brasileiras em 1995 (17,9%), quase urna

década depois. Parece ser um indicativo de que a previsão para o mercado brasileiro em

1997 (19,2%) é bastante conservadora em relação ao crescimento da importância relativa

do serviço ao cliente na decisão de compra.
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2 - O Desempenho da Distribuição Física nos E. U.A e no Brasil

As pesquisas procuraram mensurar o desempenho do serviço de distribuição fisica

através de suas várias dimensões. Identificou-se quais as dimensões prioritárias e as

métricas de cada uma dessas dimensões.

As três dimensões apontadas pelas pesquisas como as mais importantes estão associadas

às duas questões mais fundamentais do processo de distribuição fisica: ter o produto no

lugar e no momento correto para o cliente.

• Disponibilidade de Produto

Quantidade Entregue do Total Pedido (%)

Tempo de Espera para o recebimento de Pendências (dias)

• Tempo de Ciclo do Pedido

Tempo entre Pedido e Recebimento das Mercadorias (dias)

• Consistência do Prazo de Entrega

Percentual de Entregas Atrasadas (%)

Atraso Médio (dias)

o desempenho do processo de distribuição fisica avaliado pelas pesquisas, medido com

base nas dimensões acima e nos valores médios (vários setores) de mercado, é

apresentado a seguir:
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Quantidade Entregue do Total Pedido (%)

E.D.A. (1987)

Brasil (1995)

95,1

90,3

89,1

88,5

Tempo entre Pedido e Recebimento de Pendências (dias)

:, Prática de mercado Expectativa máxima

E.D.A. (1987)

Brasil (1995)

11,1

6,1

16,7

3,7

Tempo entre Pedido e Recebimento das Mercadorias (dias)

, Prática de mercado Expectativ.a máxima
\ '

E.D.A. (1987)

Brasil (1995)

5,0

4,1

10,0

3,1

Percentual de Entregas Atrasadas (%)

Prática de mercado Expectativa máxima

E.D.A. (1987)

Brasil (1995)

4,0
19,1 8,0

Atraso Médio (dias)
. Prática de mercado Expectativa máxima

E.D.A. (1987)

Brasil (1995)

4,0
4,0 2,1
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Além destas dimensões, também foram pesquisadas: freqüência de entrega, flexibilidade

do sistema de distribuição, sistema de informação de apoio, sistema de remediação de

falhas, apoio na entrega fisica e apoio pós-venda.

Estas dimensões mostraram que os pedidos são freqüentemente acompanhados por

instruções especiais para os fornecedores ou transportadores. É freqüente a solicitação de

informações sobre o "status" do pedido, níveis de estoque, e de informações técnicas não

emergenciais e de manutenção. Esse tipo de comportamento obriga o fornecedor a ser

mais flexível e a capacitar-se para oferecer um melhor nível de informação de apoio. É

crescente o número de empresas que oferecem informações on-line aos seus clientes.

As principais dimensões de serviço identificadas referem-se aos elementos da transação

(função distribuição fisica). Os elementos pós-transação foram classificados como

secundários na escala de prioridades e os elementos pré-transação praticamente não

foram considerados.

Em relação às três dimensões principais, os fornecedores que prestam um serviço de

entrega de baixa qualidade nestas dimensões geram custos indesejáveis aos seus clientes

intermediários. O comércio, não tendo uma total disponibilidade de produto, incorre em

custos de falta de produto, ou vendas perdidas. Por outro lado, quanto pior a consistência

do prazo de entrega do fornecedor, maior é o estoque de segurança necessário para evitar

falta de produto, e consequentemente maior o custo. O tempo de ciclo de pedido está

diretamente relacionado ao lote de entrega (reposição) e ao nível de estoque de ciclo.

Principalmente essas dimensões, quando não devidamente equacionadas, implicam em

maiores custos operacionais e perda de vendas para a concorrência.

A comparação entre os resultados da pesquisa americana e brasileira tem sérias

limitações. Além da diferença no período da realização das pesquisas, um maior número

de setores integrou a pesquisa americana (algumas dimensões apresentaram diferenças

significativas entre os setores). Além de não ter ouvido o seu cliente intermediário, o
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fornecedor amencano pesquisado concentrou-se apenas no seu principal cliente e

produto. Os resultados estatísticos são extremamente influenciados pela quantidade de

itens avaliados. A comparação tem por objetivo mostrar que a abordagem do problema é

a mesma, e que existe muito espaço para melhorias.

A pesquisa brasileira, adicionalmente, procurou medir a evolução do percentual de

clientes insatisfeitos entre 1994 e 1995, considerando as três dimensões mais importantes

nas prioridades do serviço ao cliente. O nível de satisfação dos clientes diminuiu

substancialmente no período entre as duas pesquisas.

Evolução do Percentual de Clientes Insatisfeitos - Brasil

Consistência do Prazo de Entrega 40% 76% 90,0%
Disponibilidade de Produto 31% 46% 48,4%

Tempo de Ciclo do Pedido 19% 45% 136,7%

Este aumento acentuado no nível de insatisfação dos clientes deveu-se a dois fatores:

houve uma deterioração dos serviços prestados aos clientes por parte dos fornecedores e,

simultaneamente, houve urna aumento das expectativas (exigências) dos clientes em

relação aos serviços.
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Nível de Expectativa e Desempenho do Mercado - Brasil

Expectativa Prática mercado

1994 1995 1994 1995
Quantidade Entregue do Total Pedido (%) 87,0 88,5 93,8 90,3

Tempo entre Pedido e Recebimento de 4,5 3,7 4,4 6,1

Pendências (dias)

Percentual de Entregas Atrasadas (%) 10,3 8,0 16,0 19,1

Atraso Médio (dias) 2,9 2,1 3,0 4,0

Tempo do Ciclo de Pedido (dias) 4,2 3,1 3,0 4,1

Contrário ao discurso "customer-driven" da maioria das empresas, os dados revelam que

essas empresas vem enfrentando sérias dificuldades para conciliar as pressões sobre

margens operacionais e a manutenção do foco no cliente. Aumentar o nível de serviço ao

cliente na forma tradicional, necessariamente implica em aumento de custos e pode levar

à queda de qualidade percebida relativa, se não valorizada adequadamente por parte do

cliente (agregação de valor).

Quando os processos entre as empresas (compradora/vendedora) não estão

verdadeiramente interligados, a previsão de vendas (através de um processo de

amplificação de demanda entre fabricante, atacadista/distribuidor e varejista) e a política

de preço/desconto (maiores descontos concentrados no :final do mês) colocam enorme

pressão sobre os custos operacionais, ao mesmo tempo em que o desempenho da

distribuição física deteriora. A interação ao nível do detalhe, de cada atividade do

processo, é que pode levar ao equacionamento entre a demanda e a capacidade de

atendimento.
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Entendo que a pesquisa falha em seu objetivo de estabelecer parâmetros de referência.

Cada cliente ou grupo de clientes com necessidades específicas tem diferentes prioridades

de serviço. O mercado deve ser segmentado em função das necessidades dos clientes, e

os diferentes segmentos respondem de forma bastante diversa em relação ao serviço

oferecido. As soluções de serviço devem ser do tipo "taylor-made". O nível de serviço

adequado deve ser negociado entre as partes. Não é do interesse de nenhuma das partes o

fornecimento de serviços que levarão a deterioração da rentabilidade no longo prazo em

qualquer das empresas. Da mesma forma que o desempenho não deve ser medido em

termos de média, os custos diferenciados incorridos para servir diferentes tipos de

clientes, canais e segmentos de mercado, devem ser alocados aos mesmos e não às áreas

funcionais ou aos produtos (ABC - Activity Based Costs pode ser a solução para a

questão dos custos).

As próprias aferições sobre o desempenho de áreas funcionais específicas, como é o caso

da distribuição fisica, serão de realização cada vez mais complexas, e farão cada vez

menos sentido. Com o surgimento das cadeias de abastecimento, como resposta ao

desafio de atender às expectativas dos clientes ao menor custo possível, ou seja, agregar

valor, as atividades da cadeia de valor das várias empresas que integram uma "supply

chain" é que devem ser monitoradas. Os esforços se estendem às relações

interempresariais, ao longo de toda a cadeia de .abastecimento, até chegar ao consumidor

final. É o desempenho de toda a cadeia que realmente conta.

Os meios para integrar o serviço ao cliente no plano estratégico da empresa não foram

identificados pelas pesquisas.

Uma pesquisa encomendada pela Coca-Cola, identificou que apesar da empresa dispor de

uma estrutura de distribuição muito eficiente, havia faltas recorrentes de seu produto nas

prateleiras das "groceries stores" americanas. O principal motivo identificado foi a falha

do varejista na colocação dos pedidos (portanto fora do seu controle). Este exemplo

demonstra que a busca por eficácia operacional não deve ser apenas dentro das fronteiras
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da própria empresa, mas sim ao longo de toda a cadeia. Ao considerar as relações de

troca entre empresas de um mesmo canal, o serviço ao cliente é definido como o

desempenho das atividades de distribuição física da empresa supridora à empresa

consumidora. Enquanto muitas transações são realizadas entre empresas ao longo da

cadeia, a única transação fundamentalmente importante é a compra para consumo, seja

ela feita por uma indústria ou um cliente final.

A melhoria da eficácia operacional envolve a incorporação das melhores práticas,

utilizando todos os instrumentos disponíveis (ECR, por exemplo) e operando o mais

próximo possível da fronteira da produtividade. Esse caminho é necessário, mas não

suficiente para conquistar vantagem competitiva. Se todos competirem da mesma

maneira, utilizando os mesmos métodos, ninguém se diferenciará e a rentabilidade cairá.
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VI - O SERVIÇO AO CLIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO

NO MERCADO DE COMMODITIES NO SEGMENTO BUSINESS-TO-

BUSINESS.

1- O Processo de Compras de Commodities nas Organizações

Para atender às necessidades de um cliente industrial, em primeiro lugar é preciso

conhecê-lo, entender seu processo de avaliação dos fornecedores e o processo decisório

dentro da organização que está adquirindo uma commodity.

Embora cada organização tenha suas particularidades, quando tratamos de commodities

que representam um valor expressivo para os negócios de urna empresa, o mais comum é

encontrarmos um processo de compras centralizado, com uma equipe responsável pela

administração de commodities. Neste formato, o poder de barganha do comprador é

maior, o qual investe mais em análise de mercado, estudos de tendências de preço e

análise dos custos de produção do fornecedor. Os times são compostos por compradores

mais preparados para a negociação e, geralmente, com "experts"· nas diversas

commodities. Em alguns casos a alta administração participa diretamente da negociação.

O objetivo de urna equipe de administração de commodity é o de conseguir o menor

custo total de posse para a commodity, adquirindo-a nas condições mais favoráveis e no

período mais favorável.

Leenders (1993) divide as responsabilidades da equipe de administração de commodities

em dois níveis:

1. O nível de divisão (ou local) é responsável pela atividade operacional,

compreendendo:
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• Desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com os fornecedores.

• Consolidação da base de fornecedores para uma base estratégica de

fornecedores.

• Insistência em materiais sem defeitos.

• Certificação da qualidade de fornecedor.

• Administração das entregas e "lead times".

• Desenvolvimento de fornecedores que operem Just in Time.

• Elaboração de regras enfatizando confiabilidade, qualidade, e redução de

custos ao longo da vida do produto.

2. O nível corporativo, composto por compradores mais especializados e engenheiros, é

responsável pelo desenvolvimento e administração de estratégias de longo prazo para

commodities críticas para o negócio e de aquisição mais complexa. Estas atividades

compreendem:

• Consolidação das necessidades da commodity a nível mundial.

• Global sourcing.

• Padronização de partes e procedimentos.

• Redução da base de fornecedores.

• Desenvolvimento de relacionamento estratégico com fornecedores.

Para o fornecedor, por outro lado, a atividade de identificar e prestar serviços que

agregam valor a uma commodity, é cada vez mais complexa. O valor percebido pelas

plantas industriais (gerentes industriais e responsáveis pela garantia da qualidade), que é

onde as entregas se concretizam, pode ser diferente do valor percebido pela equipe

central, se a organização não tiver um processo de comunicação eficiente.

Outra barreira a ser superada são os contratos incentivados dos compradores e
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vendedores. Nestes contratos, as partes recebem uma premiação ou bônus em função do

seu desempenho. Principalmente em commodities, além de ter uma visão muito voltada

para o curto prazo e o preço, podem inibir o real envolvimento das demais áreas

funcionais da organização. No ambiente competitivo atual, a interdependência entre as

diferentes unidades e funções do negócio, assim como a necessidade crescente de serviço

ao cliente e qualidade, tornam a compensação por incentivo menos apropriada do que foi

em outros tempos.

É necessário também que se tenha uma compreensão das formas de aquisição de

materiais e serviços, com o objetivo de obter vantagens mútuas (clientes e fornecedores).

A empresa de consultoria Price Waterhouse desenvolveu um direcionador das melhores

práticas de compras, que auxilia no entendimento do processo de transação comercial

entre organizações.
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MODALIDADES DE COMPRAS

lI-Gerenciamento do material IV-Gerenciamento do fornecimentc
Foco Foco
ítens alavancáveis ítens estratégicos
Critério de Comll.ra Critério de Com/2ra
critério de custo disponibilidade dee gerenciamento do
fluxo de materiais longo prazo

Fornecimento Fornecimento
abundante escasso

l-Gerenciamento do processo 111-Gerenciamento do fornecedor
Foco Foco
ítens não críticos ítens críticos
Critério de Com/2ra Critério de Comll.ra
eficiência funcional custos e fornecedores

confiáveis

Fornecimento Fornecimento
abundante especificado

.•• Baixa Alta

Fonte: Price Waterhouse
Complexidade do mercado fonecedor

No quadro acima, os dois direcionadores do critério de compra são a importância da

compra e a complexidade do mercado fornecedor. Como neste momento da análise,

estamos focando nas commodities que representam um valor expressivo para a empresa,

estaremos nos restringindo aos dois quadrantes superiores. Dependendo do tipo de

commodity, pode-se ter um fornecimento abundante ou escasso. No primeiro caso, o

critério de compra é baseado no custo e no gerenciamento do fluxo de materiais, e neste

caso, a administração logística assume um papel muito importante na conquista de novos

clientes e manutenção dos atuais. O valor agregado superior oferecido (conforme

percepção do cliente) refletir-se-a muito mais como um aumento da participação de

mercado e muito menos na forma de um "premium price". No caso de um fornecimento
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escasso, o critério de compra será a disponibilidade de longo prazo. Nesse caso, o

interesse pelo desenvolvimento de relacionamentos mais duradouros toma-se mais

acentuado por parte do compradores e, geralmente, o fornecedor que consegue

diferenciar-se no mercado (através de serviços e con:fiabilidade) obtém um "premium

price".

o processo de avaliação e desenvolvimento de fornecedores, de acordo com as melhores

práticas de mercado consolidadas pela empresa de consultoria Price Waterhouse,

compreende a análise de sete fatores e pode resultar em seis tipos distintos de

relacionamento.

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

!Preço Especifi- Desem- Entregas Capabi- Contribui Estratégias

Fatores cações penho (confiabi- lidade ção em de negó- Fatores
Qualita- Qualita- lidade, do produto cios e
tivas tivo tlexibili- processo ou Qualidade

Nível
dade)' organiza- Assegurada Nível

Técnico
ção Lógico

1 Negociação X X Avaliação

~ ~redenciamento X X X
das saídas
do
fornecedor

B Desempenho X X X Xlogístico

4 Integração X X X X X
Avaliação
dos

operacional processos

Cooperação X X X X X X
do

~
fornecedor

10 nível
Avaliação

Cooperação X X X X X X X global do
() processo

20 nível cliente
fornecedor

Fonte: Price Waterhouse
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No mercado de commodities as avaliações tendem a ficar restritas às saídas do

fornecedor (1, 2 e 3), podendo em alguns casos atingir a integração operacional. A

relação de dependência criada por uma cooperação de 10 ou 20 níveis, parece não ser

atraente para os compradores, nem tampouco compatível com o gerenciamento do

material e do fornecimento (conforme quadro modalidades de compra).

Nesta análise, realizada a partir da perspectiva do comprador, concluímos que quando a

commodity é abundante, a não ser que alguns fornecedores se diferenciem pelo serviço, a

opção dos compradores será "surfar" no mercado exclusivamente de acordo com as

melhores oportunidades de preço. O comprador não tem motivação para a criação de

vínculos fortes e a manutenção de um grau de dependência que o impedirá de tirar

vantagens de oportunidades momentâneas de mercado. Os compradores procuram se

proteger da volatilidade de preços através dos mecanismos de "hedge", quando a

commodity tiver contrato em bolsa de mercadorias, ou através de contratos de

fornecimento no mercado fisico. Estes contratos no mercado fisico não são indicativos de

parcerias e, na maioria dos casos, são bastante instáveis. Se por exemplo, tiver sido

fechado em base de preço favorável ao fornecedor (acima da média de mercado), o

cliente perderá competitividade do seu produto final e solicitará uma revisão ou rescisão

do contrato. Os preços devem flutuar de acordo com o mercado, ou ser fixados num

horizonte previsível (boa capacidade de prever preços futuros). A fidelização do cliente

reside na logística de atendimento do mesmo, já que preço e qualidade são dados.

Quando a commodity tiver um fornecimento escasso, geralmente não será do interesse do

fornecedor criar vínculo forte (a não ser que seja fixado um "prernium price" muito

vantajoso ).

Conforme Lambert (1996), há muitas situações onde um relacionamento mais próximo e

integrado - urna parceria - não é necessariamente um requisito para o sucesso do

negócio. Mas o desempenho logístico e a integração operacional podem fornecer

beneficios significativos para as duas partes, alavancando negócios.
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2 - A Redução do Custo Total como Serviço ao Cliente no Mercado de Commodities

A seleção de uma estratégia de diferenciação e as etapas necessárias para se determinar

as bases para essa diferenciação, segundo Porter (1985), são:

1. Determinar quem é o verdadeiro comprador.

2. Identificar a cadeia de valores do comprador e o impacto da empresa sobre ela.

3. Determinar critérios classificados de compra do comprador.

4. Avaliar as fontes existentes e em potencial de singularidade na cadeia de valores de

uma empresa.
5. Identificar o custo de fontes de diferenciação existentes e em potencial.

6. Escolher a configuração de atividades de valor que crie a diferenciação mais valiosa

para o comprador em relação ao custo da diferenciação.

7. Testar a estratégia de diferenciação escolhida quanto à sustentabilidade.

8. Reduzir o custo em atividades que não afetem as formas de diferenciação escolhidas.

Especialmente no mercado de commodities, qualquer coisa que uma empresa fornecedora

possa fazer para reduzir o custo total do seu cliente na utilização de um produto

(insumo), ou outros custos do cliente, representa uma base em potencial para a

diferenciação.

Um fornecedor pode reduzir o custo do seu cliente de várias maneiras:

• Reduzir custo de entrega, instalação e financiamento;

• Reduzir índice necessário de consumo do produto;

• Reduzir o custo direto de utilização do produto, como mão-de-obra, combustível,

manutenção e espaço necessário;

• Reduzir o custo indireto de utilização do produto, ou o impacto do produto sobre
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outras atividades de valor;

• Reduzir o custo do cliente em outras atividades de valor sem ligação com o produto

físico;

• Reduzir o risco de falta ou falha do produto e, assim, o custo esperado de falha do

cliente (interrupção de produção, etc.).

o fornecedor de commoditites encontra um grande potencial para a redução dos custos

do comprador em estoques (confiabilidade nas entregas, estoques em consignação, etc.),

no manuseio (movimentação a granel, administração de transporte, etc.), nas atividades

administrativas (procedimentos para pedidos e faturamento podem reduzir os custos

contábeis e de aquisição), no desenvolvimento de tecnologia (oferecendo assessoria e

assistência técnica que reduzam seus custos) e através de uma integração para a frente na

cadeia de valores (assumindo uma parte inicial do processo de produção do cliente, como

a dissolução de açúcar numa fábrica de refrigerantes ou o sopro de garrafas PET).

Na indústria química, onde há uma competição acirrada no mercado de commodities,

empresas como Eastman Chemical, AshIand Chemical, Chemstar, Dow Chemical North

America, Hüls America, Velsicol, DuPont e GE Plastics, reconheceram o serviço ao

cliente como sendo a nova fronteira competitiva. Elas tem investido na comunicação com

os clientes, com o objetivo de identificar oportunidades para diferenciarem-se. A

AshIand, por exemplo, desenvolveu um "secure customer index" que avalia o nível de

satisfação do cliente, sua probabilidade de voltar a comprar e de recomendar a AshIand

como fornecedor. A Eastman pesquisa seus clientes, desde 1986, a respeito de critérios

de compra e nível de satisfação. A DuPont, que pesquisa desde 1980, recentemente

ampliou sua pesquisa, incorporando questões sobre o desempenho dos produtos e

serviços da DuPont nas operações do cliente. De maneira geral, todas essas empresas

estão fornecendo serviços básicos de forma cada vez mais aprimorada e buscando

"feedback" dos clientes.
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Neste grupo a GE Plastics merece destaque, pois além dos serviços esperados pelos

clientes, ela tem procurado alternativas para agregar valor para o cliente. Auxilia, de fato,

seus clientes a reduzirem custos em suas operações. A GE Plastics vende uma commodity

e em seguida envia um time treinado às fábricas de seus clientes em todo o mundo, para

ensiná-los como consumir menos do produto em seus processos (um fator limitante é a

disposição do cliente para compartilhar informações ou a falta de "cultura" necessária

para trabalhar próximo aos grandes fornecedores). Este trabalho teve início na indústria

automobilística com a Detroit OEMs, resultando numa economia de setenta milhões de

dólares, devido basicamente à redução no consumo de material e melhoria na produção

(redução de "cycle times" e incremento no "output"). Da mesma forma, a GE Plastics

tem adequado seus próprios processos e os dos seus fornecedores. Foi instituído uma

rotina de visitas aos seus fornecedores para auxiliá-los na melhoria dos serviços. A

própria GE Plastics reconhece que tem aprendido muito, especialmente com as

companhias petroquímicas, e incorporado melhorias a partir destas visitas. O

desenvolvimento do canal de comunicação e a integração da "supply chain", diferenciou a

GE Plastics no mercado de commodities onde atua.

A natureza do segmento Business-to-Business torna a interpretação dos resultados das

pesquisas com clientes, especialmente quando esses clientes são grandes corporações,

complexa e muitas vezes de pouca utilidade. As respostas podem ter um viés e refletir

apenas as necessidades de curto prazo e limitadas à visão dos responsáveis pelas áreas de

suprimento. O fornecedor que busca a diferenciação não pode ser reativo, ao contrário,

deve empreender atitudes proativas, tais como:

• Efetuar uma análise estratégica do negócio do cliente;

• Incorporar medidas de desempenho do cliente;

• Mostrar como o cliente pode ganhar dinheiro com o fornecedor;

• Entender quem pode fazer o que melhor na cadeia de suprimento.
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VII A ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO NO MERCADO DA

COMMODITY AÇÚCAR.

1-O Mercado Mundial de Açúcar

o açúcar é considerado no mundo inteiro um produto de primeira necessidade e compõe

a "cesta básica" de todos os países, recebendo tratamento especial de todos os governos.

Este é o principal fator que diferencia o açúcar das demais commodities agrícolas no

mercado mundial. O protecionismo no açúcar é um fenômeno global, atuando tanto em

países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, protegendo suas produções internas

ou indústrias de refino

A União Européia, por exemplo, além de subsidiar a produção para o consumo interno

dos países membros, produz açúcar subsidiado para exportação.

Os Estados Unidos protegem sua produção nacional de açúcar através de vários

mecanismos, resultando para o mercado americano a prática de preços, em média, 100%

superiores ao do mercado mundial. Os negócios no mercado doméstico americano são

regidos pelo contrato n° 14 da Bolsa de Nova Iorque, que tem cotações sempre

superiores a 100% em relação ao contrato n" 11, também da Bolsa de Nova Iorque, e que

rege os contratos internacionais. Historicamente, os três principais instrumentos políticos

utilizados para incentivar a produção de açúcar nos Estados Unidos têm incluído a

imposição de barreiras .às importações, o programa de empréstimos com preços

sustentados e o controle da comercialização no mercado doméstico. Dentre esses, o

primeiro tem-se destacado em importância, compreendendo o estabelecimento e a fixação

de quotas e tarifas para a importação. O segundo instrumento tem sido utilizado "para

manter os preços no mercado doméstico elevados com relação ao mercado internacional.
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o terceiro instrumento busca evitar o crescimento excessivo da produção em resposta ao

estabelecimento de preços de garantia pelo governo. Essas medidas têm mantido o

mesmo objetivo por décadas, procurando proteger os produtores de açúcar norte-

americanos da competição externa. Uma parcela significativa do açúcar produzido nos

Estados Unidos é derivado da beterraba (56%) e o custo relacionado à produção de uma

tonelada de açúcar (refinado) a partir da beterraba é elevado, podendo chegar a 20,6

cents/libra-peso (US$ 454,15 / t). No mercado de adoçantes dos E.U.A., a participação

do "High Fructose Com Syrup - HFCS", um adoçante derivado do milho, é bastante

representativa, com um volume quase equivalente à sorna do total de açúcar produzido a

partir da beterraba e da cana-de-açúcar. O custo de produção desse adoçante, nos

E.U.A., é pouco inferior ao do açúcar produzido a partir de beterraba e da cana-de-

açúcar

Nos E.U.A., os preços de sustentação são fixados em 18,0 cents/libra-peso para o açúcar

bruto de cana e 22,9 cents/libra-peso para o açúcar de beterraba refinado. Os beneficios

do governo via preço e renda representam, em média, 39% do total de retornos do

produtor de açúcar americano.

Estimativas de custo de produção de açúcar bastante inferiores têm sido apresentadas

pela "Landel Mills, International Sugar Organisation" para vários países, incluindo-se a

Austrália (11,2 cents/libra-peso), África do Sul (13,5 cents/libra-peso), Tailândia (14,0

cents/libra-peso) e Brasil (11,0 cents/libra-peso).

Os negócios internacionais com açúcar são predominantemente realizados através de

"Trading Companies". Para o açúcar bruto (Raw Sugar), o principal instrumento de

comercialização é o contrato n" 11 da Bolsa de Mercadorias e Futuros de Nova Iorque.

No caso do açúcar refinado (branco), esse papel cabe ao contrato n° 5 da Bolsa de

Londres. Mesmo nos casos em que os negócios são realizados diretamente entre

fornecedor e consumidor, a cotação em bolsa é o referencial de preço (são negociados

prêmios ou deságios sobre a cotação). O volume de negócios realizados no contrato n' l l

71



é muito superior ao do contrato nOS,o que proporciona uma grande liquidez.

Este elevado volume de produção subsidiada e a manutenção de barreiras alfandegárias,

geram uma distorção de preços a nível mundial, pois o preço internacional do açúcar é

constantemente inferior a média de custo de produção mundial.

Este quadro inicia um processo de reversão na nova ordem mundial, com a privatização

das operações de açúcar em vários países como a Ex-União Soviética. Esta diminuição da

intervenção governamental no mercado de açúcar também foi sentida no Brasil, com a

extinção do IM (Instituto do Açúcar e do Álcool). Na Rodada Uruguai do GATT (atual

OMC), pela primeira vez foi introduzido um acordo para produtos agrícolas, que apesar

de ter conseguido avanços muitos modestos, deve no longo prazo reduzir o

protecionismo internacional atualmente praticado no mercado de açúcar. Mesmo no

âmbito dos blocos regionais, como no caso do Mercosul, a Argentina manteve a barreira

para a entrada do açúcar, protegendo a sua indústria local, que está em desvantagem em

custo de produção, quando comparado ao Brasil.

Produção Mundial:

A produção mundial de açúcar na safra 96/97 foi da ordem de 123 milhões de toneladas

e, nove países produtores representam 65% do total produzido. O açúcar é produzido

tanto de cana-de-açúcar quanto de beterraba, e sua produção é bastante difundida,

espalhando-se por muitos países.

Os principais produtores a partir da beterraba são a União Européia, Rússia, Ucrânia e

Polônia. Os principais produtores a partir da cana-de-açúcar são Índia, Brasil, Tailândia,

Austrália e Cuba. Produzem tanto de cana-de-açúcar quanto de beterraba os Estados

Unidos e a China. A produção do Mercosul é da ordem de 15 milhões de toneladas sendo

que o Brasil responde por 90% deste total, e a Argentina por 9%.
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Consumo Mundial:

o consumo mundial tem crescido acima da taxa de crescimento da população, e isso é

devido ao aumento nos países em desenvolvimento, uma vez que nos países

desenvolvidos o consumo é estável.

Nos países em desenvolvimento, à medida que aumenta a sua renda, aumenta o consumo

de açúcar, principalmente sob a forma indireta, através de refrigerantes, achocolatados,

biscoitos, etc. Por outro lado, os adoçantes substitutos continuam crescendo nos E.U.A.,

principalmente a frutose de milho (High Fructose Com Syrup - HFCS).

Os maiores mercados (que representam 45% do consumo mundial de açúcar) são: União

Européia (53), Índia (16), E.U.A (33), China (7) e Brasil (50). Os valores entre

parênteses são os consumos per capita em Kg. A média mundial de consumo per capita é

de 20 Kg A Ásia consome um terço da produção mundial. O consumo dos países que

compõem o Mercosul é da ordem de 10 milhões de toneladas, sendo: Brasil 84%,

Argentina 14%, Paraguai 1% e Uruguai 1%.

Comércio Internacional:

O comércio internacional de açúcar na safra 1996/97 foi de 37 milhões de toneladas, e os

quatro maiores exportadores responderam por 45% deste volume. O Brasil passou a ser

considerado o maior exportador líquido de açúcar a partir da safra 91/92, devido ao

aumento das exportações na região Centro-Sul, seguido pela Austrália, Cuba e Tailândia.

Os três tipos básicos de açúcares exportados são: demerara, cristal e refinado granulado.'

3Para tipos de açúcar, ver glossário no final deste capítulo
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Alguns produtores só atuam com um determinado tipo, como Cuba, que exporta somente

demerara e a UE, somente refinado granulado. A UE também importa açúcar para

reprocessamento e posterior exportação.

2 - A Indústria Brasileira de Açúcar

o Brasil está entre os líderes mundiais na produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol

(álcool combustível), e no consumo e exportação de açúcar. Entre os grandes produtores,

é um dos mais eficientes do mundo, exportando diversos tipos de açúcares. A partir da

cana-de-açúcar, o país pode produzir açúcar ou álcool e, atualmente, somente 40% da

sua cana está destinada à produção de açúcar. É um dos poucos países que tem alta

flexibilidade, podendo ajustar rapidamente sua produção de açúcar em função do balanço

oferta/demanda mundial e dos preços internacionais (respeitando as limitações de

capacidade instalada).

o país triplicou sua produção de açúcar desde meados de 1970, através da expansão da

área plantada. Investiu também na expansão da capacidade de moagem nas usinas e em

destilarias. Está entre os três principais produtores de açúcar do mundo, apesar de utilizar

apenas 40% de sua cana para a fabricação de açúcar. A produção de açúcar subiu de 8,3

milhões de toneladas em 1980 para 12,4 milhões na safra 1994/95, e estão planejadas

13,5 milhões para a safra 1997/98.

o Brasil possui cerca de 340 unidades produtoras sendo que, 20 unidades produzem

somente açúcar, 120 produzem somente álcool carburante (anidro e/ou hidratado) e 200

produzem açúcar e álcool. Devido ao grande volume produzido pelo Brasil, pequenas

mudanças no "mix" álcool/açúcar, tem impacto significativo nos preços mundiais. A

produção média de álcool carburante (etanol) é de 12 bilhões de litros por ano, o que

coloca o Brasil na posição de líder mundial (em segundo lugar na produção de etanol está
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o E.U.A., com 5,1 bilhões de litros, produzidos a partir do milho). Para a safra 1997/98 o

Brasil prevê um produção de 16,7 bilhões de litros.

o Brasil possui duas regiões produtoras distintas - a Centro-Sul e a Norte-Nordeste -

com diferenças significativas em termos agronômicos e de políticas governamentais. A

região Centro-Sul é dominada pelo estado de São Paulo, que isoladamente responde por

55% da prod .acional de açúcar. Esta região possui 233 unidades produtoras, sendo

83 apenas d s, 5 somente usinas e 145 são usinas com destilarias anexas ou vice-

versa. Essas lu ades produtoras respondem por 75% da produção e 70% da exportação

de açúcar, e 85% da produção de álcool carburante. O período de safra é Maio /

Novembro, podendo sofrer pequenas variações. Até 1990, praticamente todo o açúcar

produzido na região era destinado ao mercado doméstico e quando havia excedente,

exportava-se através do extinto IAA. O produto era repassado a preços oficiais (preços

controlados pelo governo). A partir da liberação dos preços do açúcar, mantendo-se

tabelados os preços do álcool, a produção de açúcar cresceu em mais de 4 milhões de

toneladas em função das maiores margens auferidas neste produto. A partir da safra

1993/94, as exportações da região Centro-Sul excederam as exportações da região

Norte-Nordeste, tradicionalmente exportadora.

A região Norte-Nordeste possui 107 unidades produtoras, sendo 37 destilarias, 15 usinas

e 55 usinas com destilarias anexas ou vice-versa, respondendo por 25% da produção de

açúcar nacional e por apenas 15% da produção de álcool. Os estados de Pernambuco e

Alagoas dominam a produção, representando aproximadamente 80% da produção

regional de açúcar e álcool. O período de safra é Setembro / Abril (praticamente

entressafra no Centro-Sul). Os custos no campo e na fábrica são maiores que os da região

Centro-Sul, levando o governo a incentivar a produção da região através de diversos

mecanismos tais como sobre-preço para o álcool, empréstimos a juros abaixo de

mercado, etc. Todo o açúcar exportado para os E.U.A., de acordo com a quota

preferencial que cabe ao Brasil, é dirigido para a região Norte-Nordeste por decisão

governamental. Além disso, o governo investiu em estrutura portuária em Recife e
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Maceió para atender esta exportação.

o consumo de açúcar no Brasil é o maior da América Latina e o quinto maior do mundo.

Aproximadamente 60% da produção é destinada ao mercado interno, ou seja, cerca de 8

milhões de toneladas por ano, ou cerca de US$ 2 bilhões anuais.

o governo, embora tendo liberado os preços do açúcar no mercado interno há várias

safras (exceção açúcar cristal standard), somente a partir da safra 1997/98 liberou as

exportações do controle de quotas, que tinha como objetivo assegurar o abastecimento

do mercado interno.

Da parcela do açúcar destinada ao mercado interno, um mercado de cerca de 2 bilhões de

dólares anuais, aproximadamente a metade é utilizada no consumo humano direto e o

restante na fabricação de refrigerantes, chocolates, doces, balas, e outros produtos para

alimentação. O consumo direto pode envolver operações intermediárias como a de refino.

Até recentemente, o mercado interno COnVIViacom preços tabelados pelo governo.

Existiam quatro tipos diferentes de açúcar na tabela oficial: Standard, Superior, Especial

e Especial Extra. Esses preços eram determinados a partir de planilhas de custos (planilha

oficial elaborada pela FGV-RJ), e a atuação de grupos de pressão sempre

desempenharam um papel muito importante. Como conseqüência dos preços tabelados,

os compradores conviviam em alguns momentos com a figura do ágio (no período de

entressafra), e em outros, com a falta do produto. Nenhuma diferenciação era necessária

por parte dos fornecedores para conquistar e manter cliente ou reenvindicar um

"prernium price". Todo o foco estava no governo.

Recentemente a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) lançou um contrato futuro

para açúcar. Neste contrato não são permitidas entregas fisicas, mas apenas liquidação

financeira. Poderia ser utilizado pelos fornecedores e consumidores para operações de

"hedge", como forma de proteção contra oscilações de preços. Até o momento este

76



contrato não "decolou", apresentando um volume negociado pouco representativo,

oferecendo baixa liquidez e pouca credibilidade. No futuro poderá vir a ser um

instrumento muito útil nas negociações do mercado doméstico.

A exportação de açúcar no Brasil também modificou-se totalmente a partir da

privatização destas operações e da extinção do IAA. Anteriormente, os produtores

brasileiros vendiam, pelo preço oficial, sua produção excedente ao IAA, que então

negociava junto ao mercado internacional. A partir da privatização, os produtores

passaram a negociar diretamente com as ''tradings''. O Brasil, assim como a Austrália,

beneficiou-se da incapacidade de Cuba em continuar fornecendo grandes quantidades ao

mercado internacional, especialmente para a Ex-União Soviética. A previsão de

exportação na safra 1997/98 é de 5,4 milhões de toneladas, sendo 3,7 provenientes da

região Centro-Sul e 1,7 milhões da região Norte-Nordeste. Como forma de se tomarem

ainda mais competitivos, os produtores da região Centro-Sul estão participando do

processo de privatização do portos brasileiros (construção de terminais especializados no

porto de Santos e Paranaguá).

O Brasil exporta diversos tipos de açúcares e para mais de 50 países. São exportados os

tipos demerara, cristal (várias especificações) e o refinado granulado. Embora a

exportação para os E.U.A. representem menos de 10%, é a segunda maior quota ( a

primeira é da República Dominicana).

3 _ "Parceria" de um Fornecedor de Açúcar Americano com uma Indústria

Alimentícia Transnacional:. United Sugars Corporations - Kraft Foods, Inc.

A Kraft, uma empresa do grupo Philip Morris, é a maior empresa alimentícia dos E.v.A.,

com faturamento de US$ 27 bilhões, sendo 60% deste total apenas no território

americano, onde conta com 62 fábricas e 47 mil empregados. Comercializa seus produtos
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em 150 países e seu crescimento tem se verificado através de aquisições em várias partes

do mundo como a aquisição da Jacobs Suchard em 1990. Sua vendas eqüivalem às de

seus concorrentes Campbell Soup, Quaker Oats e Kellogg, combinadas. No Brasil,

empresas como a Lacta e a Kibon foram adquiridas pelo grupo Philip Morris, sendo esta

última vendida recentemente para a Gessy Lever. É um comprador com grande poder de

barganha.

No seu portfólio de produtos, o açúcar representa um dos ingredientes mais importantes.

A Kraft é o maior consumidor de açúcar do mundo, e dentre as suas várias divisões, a de

confeitos, sobremesas, cereais matinais e bebidas são as que mais consomem açúcar. É a

commodity com maior importância de compra dentro da empresa (US$ 220 milhões

anuais só nos E.U.A.).

A United Sugars é resultado da fusão de três cooperativas de produtores americanos. É

uma empresa líder no fornecimento de açúcar proveniente de beterraba.

As empresas assinaram um contrato de fornecimento pelo período de cinco

anos, de Janeiro de 1995 a Dezembro de 1999. De acordo com o planejamento de

fornecimento, a United Sugars iniciaria fornecendo 65% do consumo da Kraft

nos E.U.A. e atingiria 79% de participação em 1997. O crescimento dar-se-ia por

duas razões: A Kraft estaria adicionando mais fábricas e consolidando seus

fornecedores de açúcar. Em 1995 operava com sete fornecedores e planejava ter

no máximo três, já a partir de 1996.

As razões apontadas pela Kraft para ter a United Sugars como "fornecedor-parceiro"

são:

• A United tem capacidade econômica-financeira para expansão a nível nacional e talvez

internacional;
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• A United teria as melhores condições para entrar no mercado de cana-de-açúcar,

sendo. competitiva em custos e rentável desde o início. Isto seria possível em função

do seu tamanho e escala, sua estrutura cooperativista e do programa de suporte a

preços para o açúcar de cana.

Além dessas razões, a Kraft já comprava, em menor quantidade, de duas dessas

cooperativas, antes da fusão.

Segundo a Kraft, os critérios para avaliação dos fornecedores foram: custo, qualidade e

capacidade operacional e financeira. Mas na realidade, o acordo representou para a Kraft

uma economia de custos sem precedentes em relação aos preços de mercado, além da

proteção contra a volatilidade de preços. Para a United, representou um aumento no

volume vendido, mas com menor margem.

A Kraft acena para a United com a possibilidade de expansão do fornecimento a nível

global, em nome de todas as empresas do grupo Philip Morris. Oferece a possibilidade de

distribuição conjunta de açúcar para consumo (varejo) com os produtos da Kraft, no

mesmo veículo para mercados e clientes comuns. Realização de promoções conjuntas,

com cupons da Kraft em embalagens de açúcar para varejo e distribuição de material

promocional. Utilização do número 800, quando o produto Kraft contiver açúcar, poderá

ser enviado urna receita ou um cupom para a próxima compra de açúcar no varejo. A

Kraft vê ainda possibilidades para que a United mova-se para a frente na "supply chain",

podendo vir a embalar refresco em pó, por exemplo.

Focando no valor agregado para o consumidor final, o adoçante de milho é um substituto

potencial para o açúcar. A Philip Morris já é um consumidor deste produto em algumas

divisões da Kraft e na cervejaria Miller. Pode abrir oportunidades para a entrada da

United com este produto, se a United considerar-se no negócio de adoçante e não

simplesmente no negócio de açúcar (visão míope).
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Três desafios são apresentados pela K.raftpara o sucesso da "parceria":

• Garantir que no presente as fábricas da K.raftsejam bem servidas;

• Perseguir melhorias contínuas em qualidade, custos e entrega;

• Desenvolver adoçante de milho.

Nos demais negócios da K.raft, não foram desenvolvidas "parcerias" para commodities

tão importantes como o café, queijo e óleo, deixando-a sujeita à volatilidade dos preços.

Numa análise um pouco mais detalhada, conclui-se que a relação da K.raft com a United

Sugars está muito distante de uma parceria. Resume-se apenas em um contrato de

fornecimento onde, em função do enorme poder de barganha do comprador, a K.raft

consegue condições muito favoráveis de preço. Por tratar-se de um ítem com importância

de compra alta e um fornecimento relativamente escasso, o comprador busca o contrato

de cinco anos como forma de garantir o fornecimento a longo prazo e a estabilidade de

preços. Pelo lado da United, a necessidade de garantir o escoamento de um volume muito

alto para o mercado doméstico americano (fruto da fusão de três cooperativas) aliado ao

subsídio do governo, conforme estrutura de mercado apresentada anteriormente, o

contrato é aceitável. Faltam mais elementos para que se possa concluir sobre as razões e

os beneficios para o fornecedor. Parece-me que estaria em melhor situação (maior lucro)

se continuasse a negociar no mercado "spot". Esta estratégia não comprometeria o seu

negócio no longo prazo. Em uma situação de mercado totalmente livre, a K.raft estaria

importando esse insumo, já que a produção local não é competitiva.

o desempenho logístico do fornecedor e uma possível integração operacional não foram

os alavancadores do acordo. O fato de o fornecedor estar presente em diversas regiões

do E.U.A. (em função do seu tamanho) e ter possibilidade de expandir ainda mais

(solidez econômico-financeira) foi percebido pelo cliente como uma vantagem

competitiva. Obviamente este acordo não teria sustentação se houve falhas constantes no
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abastecimento das fábricas, mas com uma situação de custos muito vantajosa, o cliente

automaticamente se torna mais tolerante.

A United atua no mercado industrial (business-to-business) e no mercado de consumo

(varejo). Praticamente todas as propostas de sinergismo apresentadas pela Kraft, embora

interessantes e merecedoras de atenção, referem-se ao mercado de varejo, estando

portanto em outra cadeia de suprimento. Para a cadeia de suprimento objeto do contrato,

nenhuma atividade da cadeia de valor foi modificada de forma a agregar valor para o

consumidor final. A possibilidade de expansão para fora dos E.D.A., atendendo à Kraft

em outros mercados, soa muito bem na era da globalização, mas encontra barreiras reais

à sua implementação em função da estrutura do mercado internacional já discutida

anteriormente. A United poderia entrar em outros países através de aquisições, mas

possivelmente não teria economias de escala e custos competitivos.

4 - O Programa "Strategic Sourcing Initiative-SSI" da Nabisco Foods Group, para a

Commodity Açúcar e/ou Adoçante.

A Nabisco Inc. é urna empresa transnacional com faturamento acima de US$ 9 bilhões.

Tem crescido a urna taxa média de 8% ao ano. As divisões alimentícias da Nabisco que

consomem açúcar e/ou adoçante estão presentes em onze países no mundo. No Brasil, a

Fleischmann e Royal Ltda é parte integrante do grupo Nabisco.

A Nabisco lançou o programa "Strategic Sourcing Initiative" em 1996 e envolveu a

revisão de suas despesas com aquisições de commodities, fornecedores e especificações.

Os fornecedores são avaliados segundo suas potencialidades, capacidades, programas de

qualidade e níveis de preço. A Nabisco pretende adotar operações de "hedge" e efetuar

contratos a nível mundial, com o objetivo de reduzir seu custo do produto vendido

(CPV) para continuar crescendo. Mudanças na estrutura de custos do setor estão
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pressionando as margens de lucro.

Segundo a Nabisco, é uma oportunidade para que o fornecedor demonstre todo o seu

potencial através de:

• Preço e produtividade

• Qualidade e serviço

• Possibilidades de "Joint Venture"

• Progresso em novas tecnologias

Os fornecedores serão avaliados segundo os seguintes critérios:

• Competitividade da proposta

• Comprometimento com os objetivos de serviço

• Criatividade para atingir os objetivos da Nabisco

• Potencial para aliança estratégica

• Potencial e capacidade

• Filosofia administrativa

• Progresso na implementação da qualidade

Com o conhecimento prévio da demanda por tipo (especificação), quantidade e

localidade, os fornecedores devem enviar as cotações de preços e submeter propostas

que enfatizem outras oportunidades potenciais para redução de custos. O objetivo é

aumentar o valor agregado da commodity ofertada.

A primeira parte da cotação é a proposta de produto. Os preços são cotados a níveis

extremamente detalhados. Partindo-se do custo do açúcar bruto, é solicitado a

explicitação da estrutura de custos, chegando-se ao valor FOB - fábrica do fornecedor.

Pode-se adicionalmente optar pela definição de urna margem acima do preço de mercado
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(contrato n° 11, NY - spot), ou ainda por um preço fixo e irreajustável ("flat"). A total

transparência no custo/preço do produto coloca-o como "passageiro" e não como

"motorista" na negociação.

A segunda parte da cotação é a proposta de serviços. Os serviços oferecidos por

fornecedores chaves devem contribuir para a redução dos custos totais, serem ofertados

em base global e/ou regional, objetivarem acordos de longo prazo (acima de dois anos) e

considerarem oportunidades para expansão conjunta.

No "pacote" de serviços poderão estar incluídos termos comerciais como descontos por

volumes, caso a Nabisco atinja as metas, termos de pagamento, freqüência de cobrança,

serviços financeiros, etc.

A Nabisco está revendo suas especificações de produtos para identificar oportunidades

para reduzir custos ao mesmo tempo em que mantém ou melhora a qualidade de seus

produtos. O fornecedor deve informar como pode ajudar a Nabisco a padronizar suas

especificações para aplicações similares a nível mundial. O fornecedor deve ainda,

baseado nas especificações fornecidas, sugerir e quantificar oportunidades específicas de

economias nas seguintes áreas:

• Convertendo os parâmetros/especificações existentes para o padrão de seu produto;

• Substituindo matérias-primas alternativas;

• Consolidando especificações para produzir maiores volumes a custos menores;

• Efetuando embarques do produto a granel ao invés de embalado

O fornecedor mais capacitado tecnicamente, deve explorar as oportunidades no programa

de qualidade assegurada da Nabisco ("streamlining") e mostrar formas para a

participação conjunta em pesquisa e desenvolvimento de produto.
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No seu objetivo de assegurar um adequado abastecimento de açúcar (e outras

commodities), ao mesmo tempo em que busca a redução do custo total da cadeia de

suprimento, a Nabisco solicita aos fornecedores que apresentem propostas de serviços

que levem nesta direção. Sugere algumas formas tais como:

• Vendor-managed inventories (VMI) e/ou continuous replenishment (CR);

• Consignação de estoques;

• Redução dos custos de transporte através do aumento de volume ou melhoria nas

fábricas (expedição/recepção);

• Eliminação da inspeção na recepção das fábricas Nabisco (qualidade assegurada).

No Brasil, a percepção dos fornecedores locais é que as aquisições da

NabiscolFleischmann Royal fluem de maneira independente do SSI e em ritmo normal.

Poderão ser surpreendidos se não tomarem parte neste processo.

Este exemplo mostra que a diferenciação como estratégia competitiva, numa commodity

como o açúcar, só será possível através do serviço ao cliente. Neste caso, o serviço

oferecido será percebido pelo cliente como valor agregado somente se trouxer redução

de custo na cadeia de suprimento. Mostra ainda que, a fronteira entre produto e serviço

não é muito definida (especificação, embalagem, transporte, etc.). O cliente enxerga o

pacote "produto-serviço". Fica claro também que, as medidas de desempenho logístico

aplicadas para o mercado de consumo, não se aplicariam ao mercado industrial,

especialmente no caso de commodities.

Apesar da estratégia da Nabisco ser de "global sourcing", as barreiras impostas pelos

governos nos principais mercados internacionais, discutidas anteriormente, impediriam tal

movimento.
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GLOssÁRIO:

Açúcar Cristal: açúcar em forma cristalina obtido diretamente em usinas após processo de sulfitação e
decantação. Constituído basicamente por cristais de sacarose.

Açúcar Demerara: açúcar em forma cristalina, cujo processo de fabricação não inclui a sulfitação nem
lavagem dos cristais. É utilizado como matéria-prima nas refinarias de açúcar fora do Brasil. Em inglês
denominado "Raw Sugar".

Açúcar Refinado: açúcar obtido por dissolução, purificação e recristalização de açúcar cristal ou de
açúcar demerara. De acordo com suas características é subdividido em quatro categorias no Brasil.

• Açúcar Refinado Amorfo/Microcristalino: açúcar obtido por dissolução e purificação do açúcar
cristal, seguido de evaporação e desidratação.

• Açúcar Refinado Granulado: açúcar de elevada pureza obtido por dissolução, purificação e
recristalização de açúcar cristal, apresentando estrutura formada por cristais bem definidos e de
granulometria uniforme.

• Açúcar Refinado Líquido: açúcar refinado apresentado sob forma de solução transparente, com grau
Brix entre 60 e 70 (porcentagem em peso dos sólidos contida em uma solução açucarada).

• Açúcar Refinado Líquido Invertido: açúcar obtido pela hidrólise ácida ou enzimática de açúcar
refinado líquido, formando uma solução de sacarose, frutose e glicose.

Açúcar Mascavo: açúcar não refinado, contendo no mínimo 90% de sacarose. Os demais componentes
são açúcar invertido, umidade, substância mineral do caldo de cana e corantes naturais da cana e do
processo de fabricação.

85



VIII -A ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO DA COPERSUCAR NO

MERCADO INDUSTRIAL DE AÇÚCAR.

A Copersucar é uma cooperativa nacional privada de produtores de açúcar e álcool da

região Centro-Sul do país, resultado da fusão de duas cooperativas menores nas regiões

de Piracicaba e Ribeirão Preto. Atualmente conta com 35 unidades produtoras em seu

quadro de associados (95% sediadas no estado de São Paulo) e faturamento na ordem de

US$ 2 bilhões anuais, sendo 40% proveniente da venda do açúcar e 60% do álcool.

É líder de mercado. No açúcar tem uma participação de mercado de cerca de 33% na

região Centro-Sul e 25% no Brasil, e no álcool participa com 25% no Centro-Sul e 18%

no Brasil.

Goza de um alto conceito em relação à qualidade intrínseca de seus produtos, possuindo

um centro de tecnologia especializado no setor sucro-alcooleiro (único na América

Latina).

A missão da Copersucar é manter-se como a melhor opção para a comercialização da

produção de seus cooperados. No mercado de álcool, o governo está iniciando um

processo de desregulamentação a partir desta safra. Para o açúcar, este processo teve

início há aproximadamente sete anos. A partir de então as empresas do setor passaram a

implementar estratégias para conquistar e manter clientes. A Copersucar comercializa 3

milhões de toneladas de açúcar anualmente, em três segmentos distintos: Segmento

industrial, de exportação e de consumo. Cada segmento participa com aproximadamente

um terço do volume e, para o segmento de consumo (varejo), a empresa dispõe de duas

refinarias e urna empacotadora autônoma. Embora todos os segmentos estejam de certa

forma interligados, inclusive o álcool carburante, o objetivo neste momento é apresentar a

estratégia de diferenciação adotada pela empresa para o segmento industrial.

86



Após a liberalização dos preços, a qualidade intrínseca dos produtos da concorrência

evoluiu muito, praticamente equiparando-se à da Copersucar. Para a maioria dos

consumidores industriais, com margens de lucro pressionadas, a decisão de compra está

no custo e nos serviços oferecidos. Existe ainda no mercado uma preocupação com a

disponibilidade do produto, face à flexibilidade que o setor sucro-alcooleiro brasileiro

possui para alterar o mix de produção entre açúcar e álcool.

o cliente industrial no mercado doméstico também está passando por transformações

profundas devido ao processo recente de aquisições e fusões. Está ocorrendo uma

concentração no setor de alimentos e bebidas. Conforme já mencionado, a Philip Morris

adquiriu o controle da Lacta, a Gessy Lever o da Kibon, a Nabisco o da Fleischmann

Royal, além de uma série de empresas menores que estão sendo adquiridas pelas maiores.

Algumas franquias Coca-Cola estão em processo de fusão e/ou fechando as fábricas

menores. A Brahma expande suas fábricas de refrigerantes aniquilando pequenos

fabricantes. Se por um lado a maior concentração gera maior poder de barganha para os

compradores, por outro, o fato da indústria de refrigerantes estar concentrando sua

produção em fábricas maiores para ganhar em escala, gera oportunidades para uma

integração logística maior com os fornecedores de insumos, particularmente o açúcar.

Como conseqüência dessa concentração, além do aumento no poder de barganha, tem-se

também equipes de compradores (geralmente centralizadas) mais preparadas e

especializadas nas commodities que adquirem. O nível de informação, que alguns

compradores possuem, sobre o mercado de açúcar (local e mundial) é algumas vezes

superior ao do próprio fornecedor. Por exemplo, no passado recente as franquias Coca-

Cola competiam entre si na compra de açúcar, beneficiando os fornecedores em termos

de preço. Nesta safra, coordenados pela Coca-Cola Intl (RJ), contrataram a consultoria

da C. Czarnikow Sugar Lirnited, trading especializada na comercialização mundial de

açúcar, para auxiliá-los nas aquisições de açúcar no mercado interno. Como

consequência, as propostas de preços de açúcar das diversas franquias foram

compartilhadas, nivelando-se pelo mais baixo e a níveis de mercado internacional.

87



Embora a importação por parte da Coca-Cola seja economicamente inviável, ela se

beneficia do caráter de excedente que tem as exportações brasileiras, conseguindo

comprar ao preço internacional (conforme já discutido, esse preço é baixo em função de

um protecionismo generalizado). Esta situação só poderia ser evitada pela presença de

um cartel de fornecedores, que além de ilegal seria instável.

A opção da Coca-Cola no momento foi a de aumentar o seu número de fornecedores de

açúcar (contrariando as tendências e a melhores práticas de mercado) para beneficiar-se

de uma situação de oferta e demanda desequilibrada e da situação eco nômica- financeira

delicada por que passa uma parcela razoável de produtores.

o Brasil está passando por um período de acomodação do mercado, onde os produtores

. menos eficientes deverão desaparecer, restabelecendo o equilíbrio entre oferta e demanda

e trazendo os preços a níveis aceitáveis (margem de lucro positiva). A tendência dos

preços no mercado interno é acompanhar os do mercado internacional, apenas defasados

em alguns períodos em função da sazonalidade das safras (os períodos de safra são

diferentes). O custo de produção dos produtores mais eficientes (região Centro-Sul) é

muito parecido e terá uma transparência cada vez maior (inclusive devido à estabilização

da economia). O contrato de açúcar na BM&F deverá crescer em liquidez e credibilidade,

tomando-se um instrumento eficaz para as operações de "hedge" e representativo dos

preços de mercado.

Outros segmentos da indústria, como o de biscoitos e chocolates, embora pressionando

os preços para baixo, mantiveram o relacionamento com seus fornecedores chaves para a

commodity açúcar, valorizando mais a garantia no fornecimento e os serviços do que

uma oportunidade de preço pontual. Para estes clientes, um desabastecimento seria muito

gravoso. Normalmente são empresas líderes nos seus segmentos de mercado, auferindo

margens de lucro generosas nos produtos que comercializam.

o açúcar é uma commodity com baixo valor agregado, onde os custos de frete e
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manuseio podem representar uma parcela expressiva no. custo. total. Este impacto. é

agravado. pela péssima infra-estrutura de transportes do. país, praticamente inviabilizando

a movimentação de açúcar nas longas distâncias. Por exemplo, o. frete para deslocar o.

açúcar da região. Centro-Sul para a região. Norte-Nordeste pode representar até 30% no.

custo. final do. produto, O fluxo. de produto. entre as duas regiões é muito. pequeno. e os

mercados operam quase que isoladamente,

No. mercado. existem alguns casos de verticalização. Para atender a sua fábrica de

concentrado na Zona Franca de Manaus, a Coca-Cola construiu urna usina de açúcar e

álcool no. Amazonas (verticalizou para trás), em parceria co.m outros empresários. A

fábrica é atendida em 40% da sua necessidade com açúcar da própria região. e o. restante

é comprado de usinas paulistas. Agora, numa iniciativa de rnarketing, a Coca-Cola fez

uma proposta de participar de um assentamento. de famílias sem-terra no. Amazonas.

Fornecerá todo o. apoio técnico. para a produção. de cana-de-açúcar, as mudas necessárias

ao. plantio. e a compra de toda a produção. do. assentamento, através de sua usina na

região. A participação. do. açúcar no. custo. do. refrigerante pode chegar a até 18%,

levando. os fabricantes a se especializarem cada vez mais nesta cornmodity.

Algumas "Tradings Companies" tem assumido. o. controle de usinas em dificuldades

financeiras, ou comprado e pago. toda a safra de urna usina antecipadamente. Estão. na

realidade trocando. preço. por risco. Podem assumir um elevado. nível de risco. individual

porque possuem um portfólio bastante diversificado. que rninirniza tal risco.

Um outro movimento no. mercado. foi a formação de urna "joint venture", com

participação. de sete usinas concorrentes (importantes players de mercado), com o.

objetivo de comercializar açúcar e álcool,

A possibilidade de reativação. do. programa do. álcool (Proálcool) por parte do. governo,

contribui para o. restabelecimento. do. equilíbrio no. mercado. de açúcar. Esta medida traria

melhoria para o. setor corno um to.do., porém permanece a questão. da diferenciação. em
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relação aos concorrentes para conseguir um resultado superior.

No passado, a Copersucar conseguia um "premium price" pelos produtos e serviços

superiores que oferecia. No futuro, o mercado doméstico será orientado pelas cotações

em Bolsas de Mercadorias (São Paulo, Nova Iorque e Londres), eliminando a figura do

"premium price", e as variações de preços entre os períodos de safra e entressafra

refletirão simplesmente os custos de "carregamento" dos estoques. O serviço ao cliente,

como fator de diferenciação, agregará valor através de reduções de custo na cadeia de

suprimento. Se puder fazê-lo de forma exclusiva e de dificil imitação por parte dos

concorrentes, a recompensa será a conquista e manutenção de clientes.

As oportunidades para redução do custo de produção na Copersucar e na região Centro-

Sul são marginais. Ao longo dos anos houve considerável melhoria na produtividade,

fruto da curva de experiência e do desenvolvimento de novas variedades de cana (centro

de tecnologia). O custo da matéria-prima (cana) representa cerca de 70% do custo total

FOB usina. Por exemplo, o produto açúcar refinado granulado que era transportado e

sofria um segundo processamento numa refinaria autônoma do grupo, a partir deste ano,

está sendo integralmente produzido na usina, reduzindo seu custo final. A empresa tem os

menores custos do Brasil e do mundo, mas é impedida de competir globalmente.

É imperativo para a Copersucar a criação de diferenciação, para continuar sendo atrativa

para os seus cooperados e garantir a sua sobrevivência enquanto cooperativa. Não será

via negociação de preços, dado o cenário discutido anteriormente, que conseguirá seu

objetivo.

Para criar diferenciação, a empresa se antecipa às solicitações dos clientes e oferece

diferentes especificações de produtos e embalagens que possam proporcionar redução de

custo na cadeia de valor do cliente. Utiliza-se da logística como alavancador de negócios

e na fidelização de clientes.
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A dispersão geográfica das usinas da Copersucar no estado de São Paulo e a solidez

econômica-financeira da cooperativa são reconhecidos como uma primeira vantagem. A

distância em relação aos clientes pode ser rninirnizada. O processo de integração

operacional fornecedor-cliente exige que se tenha usinas dedicadas a clientes específicos.

A usina dedicada deve adaptar-se às necessidades de serviço do cliente e neste caso a

estrutura cooperativista não é adequada. Se por um lado a estrutura da cooperativa pode

fornecer mais segurança ao cliente quanto a atendimento, por outro, não pode impor

condições e custos a unidades produtoras específicas. Para contornar esse problema

foram criados mecanismos de premiação interna que, além de prevenir que algumas

unidades queiram tirar vantagens do sistema, incentivam as fábricas a investirem em

melhorias e se prepararem para uma integração operacional com clientes-chaves. As

soluções são sempre negociadas por três partes (usina-Copersucar-cliente).

Um exemplo de incentivo foi a instituição um prêmio para que as usinas se adaptassem

para a entrega de produto a granel e/ou em big-bags. Um segundo passo foi a garantia da

entrega ininterrupta, independente de safra e entressafra, paralizações na fábrica, finais de

semana e feriados, etc .. Um terceiro passo foi o estufagem de big-bags específicos (650

kg contra o padrão de 1.200 kg, por exemplo) para atender o "batch" de produção do

cliente.

Do lado do mercado, a Copersucar segmentou os clientes em três grupos em função de

suas necessidades de atendimento (e não pelo tamanho do cliente, como é mais comum).

Os clientes tipo "A" são aqueles onde existem as maiores oportunidades (função de uma

necessidade) de integração operacional e até de uma parceria. Normalmente a previsão

de consumo (quantidades) é anual e a questão de preço é negociada uma vez por ano ou

no máximo duas. A área comercial (vendedores) participa muito pouco no atendimento

desses clientes. Não há necessidade da visita do vendedor. O fornecimento é baseado no

conceito de "Vendor Managed Inventories - VMI" ou em variações desse conceito que

proporcionem redução de custo na cadeia, e está sob a responsabilidade da área de

logística. O cliente transfere a responsabilidade pelo abastecimento de suas fábricas para
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o fornecedor.

Os clientes tipo "B" são aqueles com necessidade de serviços/oportunidades

intermediárias. São atendidos pela equipe de vendas (vendedores), sendo visitados numa

freqüência relativamente alta. Normalmente preferem comprar no mercado de preços

"spot". Tem um "custo de servir" relativamente alto e podem adquirir nas condições FOB

ou CIF. Em função do alto volume de frete contratado pela Copersucar, os valores

unitários são menores do que a média de mercado. A entrega CIF geralmente é um

serviço que agrega valor.

Os clientes tipo "C" são atendidos pela equipe de telemarketing. Geralmente compram

em menor quantidade e na condição FOB. Oferecem poucas oportunidades para

agregação de valor via serviços, mas podem ter preços mais competitivos em função do

baixo custo para servi-los.

Para os clientes do tipo "A" e alguns do tipo "B", o sistema de planejamento de safra da

Copersucar é uma garantia de disponibilidade do produto na qualidade e quantidade

necessárias, além da segurança de atendimento ao longo de toda a safra. Para os clientes

fiéis há garantia de fornecimento nas safras vindouras. Esses clientes reconhecem um grau

de complexidade relativamente elevado no mercado fornecedor (mix álcool e açúcar,

proálcool, oferta/demanda mundial-preços internacionais, condições climáticas, etc.) e

procuram um relacionamento de longo prazo.

A Copersucar foi a primeira empresa a oferecer açúcar em big-bags retornáveis, com

reduções de custos na mão-de-obra de movimentação e na embalagem, além da

eliminação quase total da perda do produto (retido nas sacarias de algodão). Ofereceu

assistência gratuita para adequação da recepção nas fábricas dos clientes. Foi urna

vantagem apenas temporária, pois em aproximadamente dois anos a concorrência já havia

imitado. O próximo passo foi oferecer big-bags diferenciados, adequados ao "batch" de

cada cliente específico, eliminando atividades que não agregavam valor na cadeia.
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Com o objetivo de conseguir a fidelização de algumas fábricas de clientes tipo "A", foi

criado o conceito de filial-cliente. Consiste na cessão em comodato para o fornecedor, de

uma área de armazenagem nas instalações do cliente. Nesta área é aberto uma filial do

fornecedor, que passa a gerir o estoque de açúcar no cliente. É na realidade uma mistura

do conceito VMI e da consignação mercantil. O açúcar só é faturado após ser consumido

pela fábrica (no dia seguinte ao consumo). Para o cliente traz várias vantagens como:

custo de estoque zero (ou negativo), eliminação de controles sobre. o fornecedor,

eliminação da contratação de transportes e redução de custo de frete (se originalmente na

condição FOB), garantia de abastecimento e proteção contra a volatilidade de preços.

Para o fornecedor gera exclusividade na fábrica, garantia de colocação do produto ao

longo de toda a safra, redução de custos pela linearidade de abastecimento (prioriza-se a

. operação ideal e não há o jogo de custos de estoques do fornecedor para o cliente e vice-

versa), cria-se um custo de mudança para o cliente ("switching cost"). É possível operar

com custo total mais baixo (frete, movimentação, administração, horário extraordinário,

etc.) e a redução é compartilhada entre as partes. Esse sistema foi implantado em clientes

como Coca-Cola (Spal) e Brahma. Embora essas empresas já tivessem experiência

semelhante com as garrafas de PET, a operação com açúcar foi inovadora por não

envolver nenhuma operação industrial. O sistema dá exclusividade na fábrica, mas não

nas compras totais do cliente, o que é urna situação desejável para a maioria dos

compradores de commodities.

O "serviço" filial é uma vantagem sustentável para a Copersucar, pois ela é a única que

reúne as condições necessárias para assumir integralmente o abastecimento de urna

fábrica de grande porte( ex., Coca-Cola em Jundiaí). Tem volume de produção alto (3

milhões de toneladas), fábricas em diversas regiões (flexibilidade quando ocorrem

paralizações de usinas por chuvas), solidez financeira, economia em frete (função da

escala) e forte administração da logística.

As normas corporativas de alguns clientes não permitem a abertura de urna filial de outra
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empresa em suas dependências. Outros, não aceitam a filial pelo fato de temerem um

comprometimento excessivo (relação de dependência) com o fornecedor.

Quando envolver um operação interestadual, a diferença de ICMS (12% para 7%)

transforma-se em aumento de custo e portanto a filial-cliente torna-se inviável. Uma

forma intermediária é a consignação mercantil, apesar de não trazer os mesmos beneficios

da filial, para o fornecedor.

Está sendo avaliada a viabilidade de o fornecedor de açúcar mover-se para a frente na

cadeia, assumindo a operação de dissolução na fábrica de refrigerante ou entregando o

açúcar na forma líquida (xarope simples ou invertido). Esse movimento só será atrativo

se conseguir reduzir o custo total.

Para os clientes que já utilizam o açúcar líquido no seu processo (por ex., Warner

Lambert) , a Copersucar fornece para os clientes os tanques para armazenagem, em

regime de comodato. Em alguns casos a administração do estoque e o ressuprimento são

de responsabilidade da Copersucar (VMI) , em outros, do próprio cliente. No segundo

caso, pode ainda ser na condição CIF ou FOB.

Para as fábricas com alto potencial de consumo, pode-se utilizar silos para a

armazenagem de açúcar a granel, eliminando-se os big-bags. Esse transporte requer um

semi-reboque especializado para preservar a qualidade do produto (silo pressurizável

para transporte pneumático) e geralmente é viável para distâncias inferiores a 200 km.

Esse negócio envolve um contrato (cerca de três anos) entre fornecedor, cliente e

transportador. O investimento no silo pode ficar a cargo de qualquer uma das partes.

Outros clientes preferem investir em silos e veículos (ex., Schincariol). Nesses casos a

Copersucar, mesmo quando não investe diretamente, tem uma vantagem logística sobre a

concorrência em função das distâncias e do fato de suas usinas estarem preparadas para

carregamento dos caminhões-silo.
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Não existe uma solução de serviço genérica para o açúcar. Cada cliente industrial tem

necessidades específicas, que requerem soluções custornizadas. O fornecedor deve ser

muito flexivel, mas necessariamente, em commodities, todas as soluções que agregam

valor passam por reduções no custo total.

Os gerentes industriais responsáveis pelas fábricas, reconhecem o valor superior

fornecido pelo "serviço" filial. Mas, após dois anos de operação das filiais, com sucesso,

os clientes estão solicitando o fechamento das mesmas para que possam aproveitar as

oportunidades momentâneas do mercado "spot". As oscilações de preços são, neste

momento, muito superiores aos ganhos advindos do "serviço" filial. Uma parte razoável

de usinas concorrentes, não estruturadas e em dificuldades financeiras, estão vendendo

seu produto abaixo. do custo (provavelmente cobrindo somente os custos variáveis).

Nesta situação, o mercado externo passa a ser mais atrativo para a Copersucar. Com o

rompimento, a fábrica da Coca-Cola em Jundiaí passou a operar com cinco fornecedores

diferentes, e com custos operacionais mais altos, porque nenhum deles isoladamente

reunia as condições para operar uma filial, comprovando assim a exclusividade do serviço

pela Copersucar.

Quando o mercado estiver saneado (expectativa para os próximos dois anos), e os preços

atingirem uma situação de equilíbrio, os serviços voltarão a crescer em importância.

É importante salientar que, mesmo neste mercado caótico, clientes como Nestlé,

mantiveram sua visão de longo prazo e a fidelidade aos fornecedores chave, não

aproveitando todas as oportunidades de preço do mercado atual. O desempenho logístico

do fornecedor e a integração operacional são muito valorizados. A Nestlé mantém um

programa formal para a qualificação e certificação dos fornecedores de açúcar.

No mercado de açúcar, na região Centro-Sul do país, não existe nenhum caso de parceria

de fato (ou cooperação 1°/2° níveis). A estrutura do mercado de commodities oferece

oportunidades para que as empresas se diferenciem, mas não estão presentes os
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direcionadores que poderiam levar ao desenvolvimento de parcerias.

Apesar dos ruídos no mercado doméstico de açúcar, a tendência para consolidação dos

fornecedores é forte e os selecionados para participarem da cadeia de suprimento serão

aqueles que oferecerem os melhores pacotes de serviço ao cliente. O desenvolvimento de

parcerias neste mercado não é uma tendência, nem tampouco uma necessidade.
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IX - CONCLUSÃO

Oferecer serviço como fator de diferenciação, significa muito mais do que um bom

serviço de distribuição fisica (entrega) e assistência pós-venda. Compreende a análise da

cadeia de valor dos vários envolvidos numa "supply chain", eliminando atividades que

não agregam valor e realocando a execução das demais atividades ao longo da cadeia, de

acordo com a competência dos envolvidos para melhor executá-las. Da mesma forma que

a qualidade intrínseca do produto deixou de ser um diferencial, mas um condição básica

para participar do mercado, os serviços básicos e explícitos também passaram a ser um

condição mínima para competir, não constituindo-se em um fator de diferenciação. Os

serviços que de fato podem alavancar urna diferenciação são aqueles inseridos no pacote

"produto-serviço". Esse pacote, na maioria dos casos, é indivisível e portanto a forma de

se medir nível de serviço difere daquela apresentada no capítulo V e que é muito utilizada

para o mercado de consumo. A eficácia do pacote "produto-serviço" é medida num

horizonte de médio e longo prazos, através de medidas de desempenho do negócio (ROI,

Market-Share, etc.) e envolvendo urna cadeia de suprimento (a empresa virtual).

A unidade fundamental da análise estratégica é o setor de atividade e o desempenho

financeiro da empresa decorre de duas causas distintas: A estrutura do setor (regras de

competição) e a posição relativa no setor (fontes de vantagem competitiva). A maior

parte da rentabilidade de urna empresa é função da estrutura do setor e a outra parte

(menor) depende da sua posição relativa dentro do setor.

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a estrutura do setor teve um papel

secundário como determinante da rentabilidade, sendo por muitos anos substituído pela

ação governamental. O mercado regulamentado inibiu o desenvolvimento de estratégias

por parte das empresas, que objetivassem a mudança da estrutura do setor em seu

beneficio ou que lhe garantissem urna melhor posição relativa.
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No Brasil, a partir da desregulamentação dos vários setores, as margens de lucro se

estreitaram e surge a necessidade da elaboração de estratégias para a sobrevivência e a

busca por maior rentabilidade.

Há um desafio estratégico claro para a logística: Procurar soluções criativas que tirem o

negócio do quadrante commodity, diferenciando-se dos concorrentes. Essas soluções

envolvem o serviço ao cliente, ou seja, o processo de desenvolvimento de

relacionamentos com clientes através do fornecimento de um "produto ampliado". Esse

fornecimento agregará valor se considerar as várias cadeias de valor envolvidas (da

matéria-prima ao consumidor final). Um requisito essencial para estender a lógica de

integração para fora das fronteiras de uma empresa, incluindo fornecedores e clientes é o

conceito da "Supply Chain Management".

Uma ênfase crescente está sendo dada no estabelecimento e na manutenção de relações

fortes na "supply chain", para adaptar-se a um ambiente mais competitivo e em

transformação contínua. Porém, há uma complexidade crescente para o desenvolvimento

de um ambiente de cooperação, parceria e aliança estratégica, e que varia em função da

estrutura do setor e da natureza da demanda do produto. A forma como as empresas se

organizam também exerce urna influência decisiva na integração interna e externa. Na

medida em que as estruturas organizacionais migram da administração funcional para a

administração por processos, essa integração será favorecida. Atualmente, a

administração funcional está presente na maiona das organizações que operam no

mercado brasileiro, constituindo-se urna barreira à integração interna e externa.

As oportunidades para mudança da estrutura do setor são raras e normalmente envolvem

um ato de "genialidade" ou um movimento de altíssimo risco. Por outro lado, existem

muitas oportunidades para se conquistar urna melhor posição relativa dentro do setor

através da diferenciação e essas oportunidades estão, em sua maioria, relacionadas ao

fornecimento de serviços agregados. Esses serviços, por sua vez, podem contribuir para o

aumento da margem de lucro de duas formas: Comandando um "premium price" e/ou
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reduzindo custos.

Quando o serviço preenche uma necessidade não atendida do consumidor final, e ele

reconhece o valor superior sendo ofertado, então estará disposto a pagar um "premium

price" que exceda os custos adicionais incorridos para prestar tais serviços, aumentando a

margem de lucro.

Se o produto é muito sensível a preço, como é o caso do mercado de commodities, as

oportunidades de serviço estão na área de redução de custos. Mantendo-se a qualidade

do produto constante, na medida em que obtém-se uma redução de custos, uma parte

desta redução será repassada ao consumidor final, gerando a manutenção ou o aumento

da participação de mercado, e a outra parte contribuirá diretamente para o aumento da

margem. Quando a redução é conseguida ao longo da "supply chain", os beneficios

devem ser compartilhados entre os integrantes.

A commodity açúcar é um produto muito sensível a preço e com uma demanda bastante

previsível (funcional). O foco do serviço ao cliente está na minimízação do custo total

através de um processo fisicamente eficiente. O aumento de flexibilidade é desejável

desde que não implique em custos maiores.

Para que se obtenha redução de custos totais, um requisito fundamental é o

desenvolvimento de relacionamentos fornecedor-cliente mais duradouros e o

compartilhamento de informações, atingindo um nível de cooperação ou integração

operacional (não há necessidade de parceria).

O setor sucro-alcooleiro do Brasil passa por um período de transição importante. A

desregulamentação governamental e os processos de fusões e aquisições que estão

ocorrendo no mercado doméstico, deixam espaço para uma acomodação das forças de

mercado. No caso dos fornecedores, até o momento, esse processo envolveu apenas

empresas nacionais, mas no caso dos clientes industriais, na maior parte das aquisições e

99



fusões houve envolvimento de corporações transnacionais. A estrutura do setor, que é

determinante da maior parte da rentabilidade de uma empresa, por estar atualmente num

processo de ajustamento, tem ofuscado grande parte dos ganhos menores (para o

momento) advindos de uma política de diferenciação em serviços praticada por empresas

como a Copersucar.

Quando o setor atingir uma condição de equilíbrio, as possibilidades de ganho (para os

compradores) estarão limitadas às estratégias de diferenciação dos fornecedores,

particularmente associadas ao desempenho logístico. Neste momento, retomarão as

condições para uma integração operacional.

Uma segunda transformação importante, porém num futuro mais distante, será a

globalização da indústria de açúcar como conseqüência da queda das barreiras

alfandegárias. Um movimento intermediário poderá ser a aquisição de unidades brasileiras

produtoras de açúcar, por produtores como a United Sugars para que o mesmo possa

abastecer um cliente como a Kraft no Brasil, como já faz nos E.U.A.

Como as barreiras são muitos altas, o fluxo de açúcar de forma competitiva é inibido e,

portanto, podemos analisar isoladamente a estrutura do setor em cada país. No mercado

americano, onde o setor está em equilíbrio, onde existem produtos substitutos fortes

como o "com syrup", que minimizam os efeitos da interferência governamental, temos

um contrato entre o maior produtor de açúcar, a partir de cana-de-açúcar, do mercado

americano e o maior consumidor de açúcar do mundo (muito concentrado no mercado

americano). Essas empresas reúnem condições favoráveis para o desenvolvimento de um

parceria de fato. Entretanto, o que se constata na realidade é apenas um contrato de

fornecimento que garante ao comprador (com enorme poder de barganha) a

disponibilidade do produto a longo prazo. Não existe parceria.

A partir do momento em que o mercado brasileiro de commodities estiver flutuando em

tomo do equilíbrio, e particularmente o setor sucro-alcooleiro, a integração fornecedor-
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cliente-prestadores de serviço será urna necessidade para que o fornecedor se diferencie

(menor custo total) em relação aos concorrentes e consiga urna rentabilidade acima da

média do setor. No setor sucro-alcooleiro, mesmo após o equilibrio, a estrutura do setor

será determinante no relacionamento fornecedor-cliente, superando os direcionadores e

facilitadores de parcerias que possam existir. Parcerias fortes não serão urna realidade no

segmento business-to-business de açúcar, nem urna necessidade. O desempenho logístico

e a integração operacional, além de outras competências essenciais corno a efetividade em

se organizar, determinarão uma posição relativa superior para alguns fornecedores.
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