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A chave é
a execução
Trabalhe com o desenho da rede de valor, que inclui fornecedores
terceirizados, e não perca de vista o que os clientes valorizam.
Por David Bovet e August Joas

N

o auge do boom da Internet, a receita é que dava as cartas. A lucratividade aconteceria em algum momento, de alguma forma. E isso não era um fenômeno meramente
das ponto.com: muitas empresas tradicionais jogaram fora as velhas viseiras dos guarda-livros quando se tratava de comércio eletrônico.
Quando a bolha estourou, o foco mudou para lucratividade e as valorizações despencaram. A recente desaceleração econômica expôs ainda mais a fraqueza do conceito de “receita é tudo”. Com demanda estagnada, intensificação da concorrência, menores margens e
estoques crescentes, até as organizações tradicionais estão tendo de olhar com mais atenção
para suas estruturas de custos.
Ao depararem com essas demandas, muitos executivos instintivamente recorrem a rápidos cortes de custo em todas as áreas. Principalmente
Sinopse
num ambiente econômico difícil, a velocidade e a aparente justiça dessa abordagem os atraem. Contudo, esse
Quando querem melhorar suas operações e aumentar a
é um território perigoso, uma vez que, no caso extreprodutividade, muitas empresas se concentram na redução
mo, tal tipo de cirurgia pode matar o paciente.
de custos em todos os departamentos. Mas essa tende a
Alguns cortes geralmente são necessários, nas éponão ser a solução mais inteligente, porque há outros fatores
cas boas e ruins, para manter uma empresa em forma.
que interessam os clientes, como rapidez, confiabilidade,
No entanto, os clássicos cortes por toda a organização
serviço e possibilidade de escolha.
fazem sobrar dinheiro sobre a mesa por causa de dois
Os pensadores de management dos Estados Unidos
pecados de omissão. Primeiro, essas medidas se convêm discutindo intensamente o ganho de eficácia com a
centram não no valor para o acionista em longo praterceirização de operações e constituição de uma cadeia de
zo, mas meramente nos custos em curto prazo. Segunfornecimento que seja integrada e tenha rápida capacidade
do, seu foco interno ignora tanto os fornecedores como
de responder aos clientes –um debate que HSM Manageos clientes. O corte de custos sem uma compreensão
ment vem acompanhando atentamente nas últimas
do que os clientes querem e de como a empresa vai
edições. Este artigo também trata disso, propondo o que
cumprir sua proposição de valor para eles é como pié chamado de “desenho da rede de valor”, ou Value Net
lotar um avião no nevoeiro sem instrumentos.
Design em inglês.
Uma abordagem eficaz que pode causar um avanPara os autores, consultores da Mercer, as empresas
ço
operacional
real é focalizar-se em duas fortes alaalcançam a excelência operacional quando se concentram
vancas:
otimizar
o plano de negócio existente tanto
em dois pontos essenciais: a otimização do modelo de
para
a
empresa
como
para seus clientes e reinventar
negócio existente e a reinvenção das operações. E isso
operações
para
dar
suporte
a um plano de negócio de
serve de plataforma de lançamento para o desenho da
próxima
geração
(veja
quadro
na página seguinte).
rede de valor.
Otimizar as operações. Essa alavanca aumenta o valor
David Bovet e August Joas são vice-presidentes da Mercer
num projeto existente ao se concentrar no custo, na
Management Consulting. Bovet está sediado em Paris, França, e
satisfação do cliente e na eficiência do ativo. Começa
Joas, em Munique, Alemanha.
com uma profunda compreensão das prioridades do
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Os executivos

cliente para então criar operações que maximizem o retorno sobre o investimento. As iniciativas são avaliadas com base em seu impacto sobre o valor gerado e não apenas em seu
impacto sobre o custo. Quando realizada corretamente, a otimização pode aumentar a lucratividade no curto prazo e gerar melhorias sustentadas e permanentes que contribuem
para um novo produto ou iniciativa de plano de negócio da empresa.
Reinventar as operações. Essa alavanca começa com uma folha de papel em branco e a
seguinte pergunta: “Será que uma visão totalmente nova das operações consegue mudar a
situação em meu setor?”. Cada vez mais a inovação operacional está estimulando proposições revolucionárias que encantam os clientes enquanto são vantajosas do ponto de vista
econômico e proporcionam diferenciação sustentável ao inovador. Em muitos casos, esses
novos planos de negócio assumem a forma do que chamamos de “value net design”, ou desenho da rede de valor. Esses novos planos utilizam tecnologia digital para criar um patamar
de colaboração sem precedentes entre uma empresa, seus clientes e fornecedores. Quando
realizados corretamente, transformam a tradicional cadeia de fornecimento linear, dando
aos clientes a iniciativa ao impulsionar a produção e atender a suas expectativas com velocidade, confiabilidade e lucros inigualáveis.

mais
experientes
sabem
que essas
iniciativas
devem ser
administradas
com uma

Otimizar: Agregar valor com melhor desempenho

abordagem

As iniciativas de otimização geralmente visam a melhoria de uma de três variáveis financeiras importantes: receita, custos ou capital. Essas três metas de desempenho, assim, fornecem um quadro natural para revisar as oportunidades operacionais de uma empresa (veja
quadro na página ao lado).
Entretanto, os executivos mais experientes sabem que essas iniciativas devem ser administradas com uma abordagem holística. São as três variáveis combinadas que determinam o
retorno sobre o capital e o impacto sobre o valor para o acionista. Assim, uma medida que
reduza os estoques pode não ser recomendada se também reduzir receitas e aumentar os
custos operacionais. Os executivos mais experientes sabem ainda que sua iniciativa será bemsucedida somente se a empresa tiver em funcionamento os chamados “ativadores de desempenho” –um sólido processo de planejamento de operações e de vendas, as capacitações

holística

Dois pontos de vista
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internas necessárias e o acesso a fornecedores externos importantes, além de um sólido
sistema de gestão de desempenho apoiado na necessária infra-estrutura digital.
Crescimento da receita
As operações normalmente contribuem para o crescimento da receita ao produzir cada
vez mais produtos ou ao melhorar a interface de vendas e serviço. Em muitos casos atualmente, as operações podem aumentar de forma bastante eficaz as receitas por meio de
uma cadeia de fornecimento integrada que ofereça melhor serviço em áreas cada vez mais
valorizadas pelos clientes: velocidade, confiabilidade e conveniência.
As cadeias de fornecimento integradas são ferramentas poderosas não só nos setores de
alta tecnologia, como também nos que produzem commodities.
A Cemex, sediada no México, foi pioneira nessa abordagem no setor de concreto usinado, uma commodity por excelência. A empresa construiu uma cadeia de fornecimento
integrada em torno de seu sistema global de tecnologia da informação que conecta seus
caminhões, usinas e escritórios. Num setor que é cronicamente lento e não confiável, ela
consegue responder a mudanças de pedido de última hora, congestionamentos de trânsito e restrições de capacidade de determinada fábrica, garantindo, assim, prazos de entrega com precisão e confiabilidade inigualáveis. A Cemex oferece aos clientes uma previsão
de tempo de entrega de 20 minutos, que ela cumpre em 98% dos casos. Seus concorrentes
precisam de uma previsão maior, de três horas, e só cumprem 34% de seus compromissos
de entrega.
Essa vantagem de desempenho possibilitou à Cemex obter um excepcional crescimento
na receita de vendas por meio tanto de preços diferenciados como de expansão da participação no mercado. A empresa geralmente consegue um adicional de preço de 2% a 10% para
seu cimento e abocanha metade de todas as vendas nos mercados nos quais compete. Além
de aumentar as receitas, o sistema integrado de cadeia de fornecimento da Cemex garante
economias substanciais de custos e capital. Ao fornecer a seus motoristas rotas otimizadas
para atendimento dos pedidos, reduz os custos de mão-de-obra, tamanho da frota e desperdício. Ao balancear dinamicamente as cargas de produção por todas as fábricas de cimento

A estrutura da otimização operacional
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Um capital de
giro enxuto é
de grande
importância
em épocas de
dificuldade
econômica

da empresa, economiza em fornos, estoque e mão-de-obra. Com isso, a Cemex apresenta um
índice de fluxo de caixa para vendas de 35%, em comparação a 21%, em média, de seus
principais concorrentes globais.
Otimização dos custos
A redução de custos continua sendo uma fonte-chave de melhoria operacional. Entretanto, é de importância crítica avaliar todos os cortes de fornecimento, fabricação, logística
ou administrativos no sentido de criar valor para o cliente e otimizar o plano de negócio da
empresa.
Mesmo iniciativas diretas de redução de custos devem ser implementadas de forma inteligente e com ampla perspectiva. Em 1998, por exemplo, a Marks & Spencer, grande varejista do Reino Unido, decidiu reduzir seus custos de compras e foi buscar produto do fornecedor com menor preço. Transferiu grande parte de suas compras para fornecedores estrangeiros de mão-de-obra mais barata. O problema é que a Marks & Spencer não tinha preparado os processos de negócio e controles administrativos necessários para lidar com uma operação de logística mundial.
Os fornecedores estrangeiros, que pareciam muito vantajosos em termos estritos de custo local, geravam custos de transporte e manuseio extremamente altos. As margens de lucros da empresa caíram pela metade entre 1998 e 1999, e em 2000 suas ações haviam perdido quase 50% de seu valor. “Seu maior problema”, disse um executivo do setor à revista
The Economist, “foi que eles perderam o controle de sua cadeia de fornecimento.”

Quão digital é seu sistema? Por Matthew Anderson
Desde 1990, as empresas do mundo inteiro gastaram
aproximadamente US$ 75 bilhões em sistemas digitais destinados a melhorar a gestão e controle operacional. Apesar
desses enormes investimentos, uma pesquisa da Mercer realizada em abril de 2001 constatou que dois terços dos executivos que possuem esses sistemas estão insatisfeitos. Uma
revisão dessa experiência indica o fator básico que diferencia
o sucesso do fracasso: o problema raramente está no software, mas no fato de essas iniciativas digitais terem sido ou não
desenvolvidas em um sistema maior de gestão de desempenho que entenda e gerencie os impulsionadores do valor-chave da empresa.
Os sistemas de tecnologia digital podem dar uma enorme contribuição para o sucesso operacional de um negócio.
Contudo, tal sucesso exige uma ampla estrutura administrativa. Antes de fazer investimentos em tecnologia da informação (TI), faça um levantamento de suas operações:
Entenda seus impulsionadores de lucros. Se você não souber como ocorrem os lucros em sua empresa, seus sistemas
nunca conseguirão ajudá-lo a melhorar seu desempenho.
Esclareça os objetivos e expectativas. Embora tivesse comprado um sistema de ponta, a Nike subestimou o que seria
necessário para alcançar as ambiciosas metas que fixara. “Os
fornecedores”, observou o Gartner Research, “estão estabelecendo expectativas dos clientes sem uma fundamentação dos
passos que necessitam para atender a tais expectativas.”
Avalie os processos existentes. Antes de sair caçando uma
nova tecnologia, mapeie seu processo operacional atual. En-

tão, planeje sua mudança digital como parte de uma transição
operacional maior. Uma razão pela qual a Nike enfrentou tantos problemas foi que ela descobriu, depois de
ocorrido o fato, que a implantação de seu novo sistema de software exigia mudanças importantes no processo.
Explore soluções pontuais baratas. Aplicativos simples de
gestão de desempenho, iniciativas de compras e outros sistemas
de pequena escala podem representar muito para a informatização de uma cadeia de fornecimento a baixo custo.
Alavanque seu software existente. Os sistemas de gestão
empresarial “gordos” e caros, implantados em muitas empresas em anos recentes, foram projetados para fornecer informações financeiras coerentes. Contudo, esses sistemas também
podem dar suporte a um software de metas que é valioso para
preocupações operacionais como gestão de compras, capacidade de fábrica, níveis de estoque e logística.
Nunca perca o mercado de vista.
Em geral, a melhor forma de começar quando se considera
um sistema de gestão operacional digital é com um sistema
de gestão de desempenho relativamente simples que monitore os principais impulsionadores de receita, custos e capital da
empresa. Os diretores podem responder ao ajustar várias alavancas operacionais que impulsionam o desempenho, desde
preços e níveis de estoque até metas econômicas incorporadas aos objetivos dos funcionários.
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Em 1995, a

Redução de capital
Além de aumentar o lucro líquido, as melhorias operacionais podem aumentar o valor
para
o acionista ao diminuir o volume de capital utilizado pela empresa. Isso libera recursos
Herman Miller
para outras iniciativas e fornece flexibilidade financeira, que é de grande valia em tempos de
dificuldades econômicas.
identificou um
Otimizar o ativo fixo. Ao reduzir o uso do ativo fixo, a terceirização e outros arranjos de
compartilhamento de capacidade inovadores tornaram-se opções cada vez mais atraentes.
novo grupo
Ao vender ativos ou evitar sua compra, essas iniciativas reduzem a necessidade de capital e
permitem que uma empresa utilize seus recursos em iniciativas de valor mais alto. Quando a
de clientes
Biogen lançou no mercado em 1996 o Avonex®, seu novo medicamento contra a esclerose
múltipla, decidiu não investir na formulação da droga, na embalagem e nas instalações de
de rápido
distribuição. Ao contrário, essa pioneira de biotecnologia uniu-se a fornecedores que ofereciam profunda experiência e capacidade disponível. Então concentrou seus recursos em
crescimento:
fabricação a granel, marketing e suporte ao paciente. A Biogen teve sucesso porque terceirizou atividades –mas não a responsabilidade pelo gerenciamento dessas atividades.
pequenas e
Controle do capital de giro. Um capital de giro enxuto é de grande importância em épocas de
dificuldade econômica, uma vez que os estoques e o ativo realizável tendem a aumentar e
médias
perder valor em época de vacas magras. A redução da complexidade da oferta é uma alavanca sutil, porém poderosa, para reduzir os requisitos de capital de giro. Em 1996, por exemempresas com
plo, a fabricante de computadores pessoais IBM reduziu a complexidade de sua linha de
produtos em resposta a um aumento de cinco vezes no número de modelos que oferecia em
pressa
relação aos três últimos anos. Uma vez que 10% de seus modelos geravam 90% de suas
vendas, a empresa decidiu reduzir em 90% o número de modelos que vendia e manter
apenas os produtos-chave que seus clientes desejavam. A iniciativa aumentou o giro de estoque de peças de alto custo em 60% e cortou os níveis de estoque em 50%. Isso melhorou
acentuadamente a agilidade e a estrutura de custos da IBM, além de ajudar a aumentar sua
participação no mercado naquele ano em 18%.
As iniciativas de otimização operacional, quer se concentrem em crescimento de receitas,
redução de custos ou redução de ativo, devem ser encetadas em um amplo quadro de gestão
de desempenho. Isso é de especial importância quando se implanta ou aperfeiçoa um “acionador de desempenho” importante, como um novo e
Saiba mais sobre o desenho da rede de valor
sofisticado sistema de software. Quando adequadaO desenho da rede de valor conecta digitalmente as “operações” com um sistema front-end de
mente projetados e execu“escolha” e um sistema back-end de “entrega” para criar uma nova proposição de valor atraente
tados, porém, os projetos
para um segmento-alvo de mercado.
de otimização podem ter
um impacto importante e
Entrega
Escolha
rápido sobre o valor para o
Rápido atendimento do pedido
Proposições de valor que visam
acionista.
com entrega precisa e confiável
Sistema de distribuição achatado
com o mínimo de escalões verticais
Soluções de atendimento construídas
em torno de produtos personalizados

segmentos de clientes específicos
Choiceboards de autoconfiguração
pelo cliente
Modelos híbridos com múltiplos
canais de acesso para os clientes

Cliente
Operações
Personalização por pedido
Menor complexidade do produto
Terceirização e colaboração
com fornecedores em rede
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Reinventar: a oportunidade do desenho da
rede de valor
Embora a otimização
possa com freqüência gerar
ganhos importantes num
projeto, essas melhorias podem não ser suficientes
para diferenciar uma empresa aos olhos dos clientes. Para atender às exigências de precisão, velocidade e conveniência dos cli-
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entes, as empresas talvez necessitem fundamentalmente reinventar suas operações, reunir a
capacidade da tecnologia empresarial atual e mover-se para um desenho da rede de valor.
Esse desenho transforma a cadeia de fornecimento para criar uma nova e atraente proposição de valor. As cadeias de fornecimento tradicionais são lineares, rígidas e lentas –
empurram o produto para os clientes com pouca consideração quanto a preferências individuais ou lucratividade. A abordagem da rede de valor, ao contrário, dá aos clientes a iniciativa. Eles adquirem o poder de projetar e pedir seu próprio produto personalizado. Esses
pedidos são atendidos por uma cadeia de fornecimento em rede que integra a empresa com
fornecedores. O resultado é um valor diferenciado para os clientes, a empresa e seus fornecedores (veja quadro ao lado).

Um desenho real: a espanhola Zaramania

A

Zara, varejista espanhola de roupas, oferece outro exemplo do poder de um desenho da rede de valor. Como a
Herman Miller, a Zara identificou uma mudança na demanda dos clientes e decidiu reinventar suas operações para atendê-los com maior eficiência. Reconheceu que os jovens consumidores urbanos queriam a última palavra em moda e estavam dispostos a pagar um preço diferenciado por isso. Contudo, para satisfazer o que esses clientes queriam, a empresa
tinha de levar os estilos das pranchetas para suas lojas a uma
velocidade alucinante.
Assim, a Zara criou um desenho da rede de valor em que
a linha de produção começa em suas lojas –nos relatórios
diários referentes às tendências de compra e feedback dos
clientes enviados a seus estilistas. Quando esses terminam
um desenho, a empresa começa a produção rapidamente,
usando máquinas de alta tecnologia para criar padronagens
e cortar tecido e terceirizando funções de mão-de-obra in-

tensiva, como costura e montagem. Resultado: a Zara vai
do esboço à vitrine da loja em 10 a 15 dias. Cientes de que
as roupas da Zara incorporam as últimas tendências, os
clientes fazem fila na frente de suas lojas para comprar
seus lançamentos num fenômeno conhecido como “Zaramania”.
A rede de valor da empresa também reduz seus custos.
As oficinas afiliadas recebem as informações e o suporte
logístico necessários para executar com eficiência o acabamento de alta qualidade em lotes pequenos e flexíveis. A
Zara mantém um estoque muito menor do que outras empresas do setor porque atualiza seus designs a cada duas
semanas e controla a produção de forma bastante precisa.
Como seus concorrentes desenham, fabricam e estocam
trajes para toda uma estação, eles precisam financiar estoques muito maiores e então oferecer grandes descontos nos
itens que vendem pouco.

1. As lojas Zara estão

Sócios

3. Os tecidos são comprados de fornecedores internacionais.

Zara

1

Clientes
Profissionais jovens
que procuram as
últimas tendências
da moda

4. A sede da Zara realiza
as atividades de produção
intensiva em capital.

conectadas digitalmente
com a sede da companhia; todo dia, os funcionários recebem e compartilham a informação
que vem dos clientes.

3

4

2

2. Os estilistas da Zara
esboçam os novos estilos
em função das demandas dos clientes e das
tendências da moda.

6

5. Ateliês regionais se encarregam de fazer atividades
que exigem mais mão-deobra, como a costura.

5

6. Os produtos saem do
centro de distribuição para
as lojas duas vezes por
semana.
Fluxo de informações
Fluxo de produtos
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A Herman

Os pioneiros do desenho da rede de valor foram as empresas de alta tecnologia, como a
Dell Computer, com produtos configuráveis modulares e estoques altamente perecíveis. Com
a crescente procura por personalização rápida e barata, organizações de muitos outros setores,
Miller
como vestuário, estão começando a adotar esse novo modelo (veja quadro na página seguinte).
A experiência da Herman Miller, destacada fabricante de móveis para escritório dos EUA,
construiu um
com receita anual de US$ 2 bilhões, mostra como uma empresa tradicional voltada para o
produto pode agregar um valor significativo ao adotar um desenho da rede de valor. O cliente
“desenho de
típico da Herman Miller é grande empresa que procura mobiliar um escritório. O cliente
exige ampla escolha de produtos e planejamento personalizado do espaço físico e prepara sua
valor líquido”
ação com bastante antecedência.
Em 1995, a Herman Miller identificou um novo grupo de clientes de rápido crescimento:
para dar
pequenas e médias empresas que querem mobília rapidamente para acomodar uma expansão imediata. Esses clientes não precisam de plantas baixas totalmente personalizadas nem
suporte à nova
de uma rica variedade de cores, estilos e materiais. Em vez disso, eles valorizam a conveniência, a velocidade e a entrega confiável. “Ficamos muito frustrados [com o processo tradicioproposição
nal de mobiliar um escritório menor]”, comenta Marcia Droege, executiva da Land O’Lakes,
empresa de laticínios. “Freqüentemente recebíamos um produto que não estava correto e
de valor
tinha de ser devolvido… No fim, era um processo de três a cinco meses.”
A Herman Miller criou uma nova divisão, agora chamada Miller SCR (sigla dos termos
em inglês speed, convenience e reliability –velocidade, conveniência e confiabilidade) para fornecer a esses clientes o que eles queriam. Essa divisão diminuiu drasticamente os custos ao
reduzir a complexidade de sua oferta. Em seguida, construiu um “desenho de valor líquido”
para dar suporte à nova proposição de valor:
Conveniência. A Herman Miller criou uma interface com o cliente pela Internet chamada Z-axis, que permite que eles planejem a disposição de sua mobília em três dimensões
e, quando satisfeitos, façam o pedido. Graças à Z-axis, agora a configuração e a elaboração de um pedido típico demoram dias em vez de meses.
Velocidade. A empresa conseguiu diminuir o tempo entre o recebimento do pedido de um
cliente e a entrega e montagem de oito semanas para dez dias.
Confiabilidade. O desenho da rede de valor organiza e programa todo o processo de produção e entrega e é tão confiável que os revendedores normalmente programam a instalação na
hora em que o pedido é feito.
Quando chega um pedido eletrônico de um cliente, o sistema de
informações SCR programa a fabriFaça um checklist
cação e a execução, fazendo até a
reserva de espaço no caminhão de
Ao considerar a otimização do modelo de negócio existente ou reinvenção das
entrega. Os fornecedores obtêm inoperações, pergunte-se:
formações sobre os pedidos e fluxo
Quão competitiva é nossa estrutura de custos?
de materiais em tempo real, o que
Quanto melhorou nosso desempenho operacional nos últimos dois anos?
reduz os estoques por toda a cadeia
de fornecimento. O sistema tamNós atendemos ou superamos as demandas dos clientes quanto a velocidade,
bém economiza no uso de ativo fixo.
conveniência e personalização?
O Miller SCR fornece uma área de
Os executivos seniores encaram a cadeia de fornecimento como um patrimônio
retenção just-in-time próxima de sua
estratégico fundamental que pode impulsionar o aumento do valor para os
fábrica de montagem para o estoacionistas?
que de propriedade do fornecedor.
Antes da construção dessa instalaEstamos participando das etapas corretas da cadeia de fornecimento?
ção, os estoques ocupavam quase
Estamos aproveitando a Internet e outras tecnologias digitais para melhorar
um terço do espaço no chão de fánossas operações e nos conectar com os fornecedores?
brica da Herman Miller e a mesma
proporção de espaço no fornecedor.
Prestamos tanta atenção ao atendimento e suporte pós-venda quanto ao
Essas áreas agora estão livres para
marketing e vendas?
trabalho que agregue valor.
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DOSSIÊ
A reinvenção da Herman Miller foi uma iniciativa estratégica importante que exigiu muito
mais que investimentos em nova tecnologia; exigiu estudo cuidadoso das prioridades dos
clientes, processos e mensuração empresariais inteiramente novos e o desenvolvimento de
relacionamentos duradouros com os fornecedores.

Nenhuma empresa encolhe seu caminho para crescer
Os executivos, quando deparam com pressão crescente para combater aumento de estoque e diminuição de margens de lucro, podem ficar extremamente tentados a iniciar cortes
orçamentários generalizados. Contudo, tais reduções são, quando muito, um remendo de
curto prazo. Os executivos que possuem uma visão mais ampla podem visar iniciativas que
estejam alinhadas com as metas de longo prazo de sua empresa e reforçar sua posição competitiva. Reinventar seu sistema operacional representa uma oportunidade maior, que exige paciência, e um substancial apetite para a mudança. Contudo, as épocas de vacas magras são o
melhor momento para essas iniciativas ousadas, e a construção de um desenho da rede de
valor pode criar uma vantagem estratégica forte e sustentada.
Existe uma simbiose natural entre otimização e reinvenção. As iniciativas por incrementos fornecem fundos para importantes programas de reinvenção, e a visão de longo prazo
deve informar os projetos de melhoria mais focalizados atualmente. Há cinco imperativos
operacionais:
Projete as operações segundo as necessidades do cliente. Entenda o que os clientes querem e estão dispostos a pagar e então projete as operações certas para entregar os produtos
com eficiência e lucratividade.
Visualize as operações com amplitude. Concentre-se nas receitas, no capital e nos custos e
busque soluções que levem a melhor atendimento e a maior flexibilidade por toda a cadeia
de fornecimento.
Crie uma solução de rede de fornecimento. Torne os fornecedores-chave seus parceiros e
dê-lhes as informações que necessitam para otimizar suas atividades.
Coloque o negócio à frente da tecnologia. Arrume seus processos operacionais, alinhe-os
com sua estratégia geral e só então aplique a tecnologia apropriada.
Mova-se de forma rápida e sustentada. Use um diagnóstico disciplinado para identificar e
priorizar iniciativas e alinhá-las com sua visão de mais longo prazo.
O exagero rodeia a “nova economia”, mas nem tudo é ilusão. Há grandes oportunidades
para explorar novos mercados, expandir as receitas e se aproximar de seus clientes. Porém,
mesmo nessa “nova economia”, o desempenho operacional continua essencial. Em muitos
aspectos, é mais essencial do que nunca. Se você tiver de ser Colombo nesses mares nunca
dantes navegados, conseguir um grande RSI deve lhe dar uma boa ajuda.
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