PROCESSOS

Como evitar
quebras na cadeia
Os especialistas Sunil Chopra, da Kellogg School, e ManMohan
Sodhi, da Cass School, detalham os principais riscos relacionados
aos fornecedores e ensinam quais são as melhores estratégias
para reduzi-los

E

m 17 de março de 2000, um raio atingiu uma linha de transmissão de Albuquerque,
Novo México, Estados Unidos. O acidente sobrecarregou a rede elétrica e deu
origem a um incêndio na fábrica da Philips, o que destruiu milhões de microchips.
A empresa norueguesa de telefones celulares Nokia, uma das principais clientes da
fábrica, começou então a transferir os pedidos de chips para outras unidades da Philips e
outros fornecedores japoneses e norte-americanos. Graças a essa estratégia, baseada em
múltiplos fornecedores e respostas rápidas, a produção da Nokia pouco sofreu durante a
crise.
A Ericsson, outra empresa de telefonia móvel, adotava a política de fornecedor único.
Assim, quando a fábrica da Philips fechou depois do incêndio, ficou sem alternativa, o que
interrompeu sua produção por meses e fez com que perdesse US$ 400 milhões em vendas.
Desde então, a Ericsson implementou novos processos para evitar esse tipo de situação.
Esses dois casos mostram a importância de gerenciar de maneira proativa os riscos
inerentes à cadeia de fornecimento. Como uma companhia deve reagir diante das ameaças
depende do tipo de problema e de seu nível de preparo para enfrentá-las. Para prevenir
perdas em vendas, os executivos devem buscar um equilíbrio entre estoque, capacidade de
produção e outros elementos ao longo de toda a cadeia de fornecimento, mesmo em um
ambiente dinâmico e em constante mudança. Empresas como a Dell, a Toyota e a Motorola
são excelentes em identificar riscos em suas cadeias de fornecimento e criar estratégias que
neutralizem efeitos potencialmente negativos.

Os riscos

dificuldade de gerir os riscos na cadeia de fornecimento é que, em geral, cada um deles
está diretamente ligado aos demais. Sendo assim, ações com o objetivo de reduzir um risco
podem acabar aumentando os efeitos de outro.
Em uma cadeia de fornecimento enxuta, ao mesmo tempo que estoques mínimos
reduzem o efeito de previsões exageradas de demanda, podem aumentar o impacto de
eventuais problemas. De maneira semelhante, iniciativas adotadas por uma empresa na
cadeia de fornecimento podem elevar os riscos de qualquer outro participante dessa cadeia.
Interrupções e atrasos, por exemplo, são problemas reais da cadeia de fornecimento e podem
causar mudanças no fluxo de produção. A maioria das empresas desenvolve planos para se
proteger contra riscos freqüentes, de baixo impacto. Muitas, entretanto, ignoram os riscos
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improváveis, de alto impacto. Por exemplo: um fornecedor de baixa qualidade é um
problema comum. Sem grande dificuldade, o cliente pode exigir melhorias ou substituí-lo.
Já em regiões em que os terremotos são raros, ações preventivas podem nem existir na
empresa.
Empresas líderes lidam com os riscos criando reservas. Assim como as companhias de
seguros fazem reservas financeiras para pagar sinistros, as indústrias fazem reservas de
fornecimento, que incluem estoque, capacidade e fornecedores excedentes. O grande desafio
é minimizar riscos ao posicionar e dimensionar, de forma inteligente, as reservas de
fornecimento, sem reduzir os lucros. Portanto, se grandes estoques podem proteger a
empresa contra atrasos na entrega de matéria-prima, reservas feitas sem disciplina também
aumentam custos e afetam negativamente o resultado final.
O papel dos executivos é semelhante ao de um gestor de carteira de ações: conseguir o
maior lucro possível variando os níveis de risco da cadeia de fornecimento -e fazer isso de
forma eficiente. O sucesso nessa tarefa requer boa compreensão dos riscos da cadeia de
fornecimento e das soluções, a partir da situação específica de cada companhia.
Atrasos. Problemas no fluxo de matéria-prima em geral acontecem quando um

Riscos da cadeia de fornecimento e seus fatores causadores
CATEGORIA DE RISCOS

FATORES

Interrupções

Desastre natural
Disputa trabalhista
Falência do fornecedor
Guerra e terrorismo
Dependência de um único fornecedor ou das capacidades de
fornecedores alternativos

Atrasos

Alta utilização da capacidade do fornecedor
Inflexibilidade do fornecedor
Baixa qualidade da produção do fornecedor
Manipulação excessiva, devido à necessidade de cruzar fronteiras ou a
mudanças de meios de transporte

Sistemas

Colapso da infra-estrutura de informação
Integração de sistemas ou extensão de sistemas em rede
Comércio eletrônico

Previsão

Previsões desajustadas devido a longos prazos de entrega, sazonalidade,
variedade de produtos, ciclos de vida curtos, pequena base de clientes
"Efeito chicote" ou distorção da informação devido a promoções de
vendas, incentivos, falta de visibilidade da cadeia de fornecimento e
aumento exagerado da demanda em tempos de escassez de produtos

Propriedade
intelectual
Compras

Integração vertical da cadeia de fornecimento
Mercados e terceirizados globalizados

Recebíveis

Quantidade de clientes
Força financeira dos clientes

Estoque

Índice de obsolescência do produto
Custo de manutenção do estoque
Valor do produto
Oferta e demanda incertas

Capacidade
de produção

Custo da capacidade
Flexibilidade da capacidade

Risco cambial
Porcentagem de um componente-chave ou matéria-prima adquiridos
em um só lugar
Nível de utilização da capacidade em todo o setor
Contratos de longo prazo versus contratos de curto prazo
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fornecedor, por conta da elevada
utilização de sua capacidade, ou outra
causa que leva à falta de flexibilidade,
não consegue responder a mudanças
na demanda. Também são vilões do
atraso a baixa qualidade das instalações
do fornecedor (ou do fornecedor do
fornecedor), dificuldades na alfândega
e trocas de meios de transporte ao
longo do trajeto. Se os atrasos se
tornam freqüentes, no entanto, as
empresas podem planejar estratégias
de minimização baseadas em
informações históricas.
As organizações podem evitar
atrasos, ou pelo menos se preparar para
eles, ao posicionar e dimensionar, de
forma apropriada e econômica, suas
reservas de capacidade e estoque.
Uma solução simples é manter
capacidade excedente flexível nas
unidades de fabricação já existentes. A
Toyota, por exemplo, consegue isso em
suas linhas de montagem ao empregar
líderes de equipe que podem trabalhar
em qualquer parte da linha de
montagem. Além de reduzir a
necessidade de contratações extras
para cobrir a falta de funcionários, a
estratégia garante que as metas de
produção diárias sejam cumpridas.
Outra solução é equilibrar

PROCESSOS

Quanto mais
os sistemas
de uma
empresa estão
estruturados
em rede, maior
a ameaça de
que a falha em
algum ponto
cause um
colapso geral

capacidade de produção e estoque, dependendo do custo dos produtos. Por exemplo: a Cisco
Systems, empresa de telecomunicações, conta com capacidade de produção para
equipamentos de alto valor agregado nos Estados Unidos. Isso lhe permite atender
rapidamente a pedidos de consumidores de alto padrão no mercado doméstico. Ao mesmo
tempo, mantém um estoque de itens de baixo valor agregado e alta demanda, produzidos em
regiões de baixo custo fora dos Estados Unidos.
Há ainda mais outra solução, que é combinar estoque e diferentes meios de transporte.
A Dell mantém baixos os estoques de componentes de alto valor nos Estados Unidos. Ao
mesmo tempo, utiliza transporte aéreo de alto custo para entregar componentes vindos do
Extremo Oriente, conforme necessário. Ela mantém algum estoque de componentes de
baixo custo, que são embarcados regularmente para os Estados Unidos. Dessa forma, a
empresa minimiza os riscos de atraso, assim como custos de estoque.
Interrupções. Descontinuidade no fluxo de matéria-prima em qualquer ponto da
cadeia de fornecimento é um problema imprevisível e raro, mas bastante prejudicial. Além
disso, as interrupções também podem acarretar alta de preços. Para se prevenir, as empresas
podem investir em estoque ou contar com mais de um fornecedor -afinal, é improvável que
todos tenham problemas ao mesmo tempo. No entanto, manter estoques para uma situação
desse tipo pode sair caro, já que o estoque estaria sendo mantido para uso contingencial.
Ainda assim, a opção de investir em estoques faz sentido se a interrupção pode ser
prevista com certa segurança. Em 2002, por exemplo, muitos varejistas fizeram estoques
específicos ao saber da iminência da greve nos portos da Califórnia. Quando a falta de
produtos se concretizou, o prejuízo foi mínimo. Essa estratégia também se aplica a
commodities de baixo custo e sem perigo de obsolescência -as grandes reservas de petróleo dos
Estados Unidos ilustram bem essa situação.
No caso de produtos que custam caro para se ter em estoque -e/ou com alto grau de
obsolescência-, contar com fornecedores extras é a melhor estratégia. A Motorola, por
exemplo, compra os componentes de seus aparelhos de múltiplos vendedores. Com isso, está
preparada para eventualidades sem investir em estoques que poderiam rapidamente se
depreciar. Ao mesmo tempo, a empresa reduz o custo da redundância de fornecedores ao usar
múltiplos parceiros para produtos de grande volume e parceiros exclusivos para produtos de
baixo volume. Essa estratégia ajuda a empresa a reduzir o risco de interrupção e também a
preservar sua economia de escala.
Quebra de sistemas. Quanto mais os sistemas de informação de uma empresa estão
estruturados em rede, maior é a ameaça de que uma falha em algum ponto da cadeia cause
um colapso geral. Embora seja raro, um problema desse tipo pode devastar os atuais
ambientes de negócio. Foi o caso, por exemplo, do vírus de computador "Love Bug", que, em
2002, infectou o Pentágono, a Nasa e a Ford, entre outras organizações, causando prejuízos
de bilhões de dólares.
O setor bancário há muito tempo vê nos riscos sistêmicos uma ameaça importante. Em
1998, a comissão de supervisão dos bancos da Basiléia alertou para a crescente dependência
em relação a sistemas mundialmente integrados. A melhor defesa contra isso são sistemas de
backup sólidos e processos de recuperação de dados bem projeta dos, que dupliquem todos os
dados e transações.
Previsões erradas. Se as previsões são muito baixas, pode não haver produtos

suficientes para venda. Previsões muito altas levam ao excesso de estoque e à queda nos
preços. Tempo de produção (lead time) longo, demandas sazonais, grande variedade de
HSM Management 51 julho-agosto 2005

PROCESSOS

Algumas
empresas,
como a Cisco,
preferem ter
fornecedores
múltiplos, até
em excesso,
mesmo que
isso sacrifique
suas economias
de escala

produtos e ciclos de vida mais curtos de alguns produtos são fatores que aumentam a
possibilidade de erros de previsão. E estes ainda tendem a ser maiores quando poucos
consumidores fazem grandes compras; o oposto é verdadeiro quando muitos consumidores
fazem pequenas compras.
Previsões pouco acuradas também podem resultar de distorções na informação que
circula dentro da cadeia de fornecimento. No final de 2003, por exemplo, uma escassez de
produtos na Europa Ocidental levou as lojas que compravam da Nokia a aumentar seus
pedidos, prevenindo-se contra um possível racionamento por parte da empresa finlandesa.
Os indicativos exagerados distorceram a leitura que a Nokia fez do mercado e a levaram a
uma previsão de vendas errada.
Entre as demais causas de distorção de informação estão promoções e incentivos que
levam a compras antecipadas; compra por lotes, que conduz ao aumento da volatilidade dos
pedidos; e falta de conhecimento sobre a demanda por parte do consumidor final em regiões
mais distantes. As distorções na cadeia de fornecimento aumentam quanto mais longe a
empresa se encontra do consumidor final -fenômeno conhecido como "efeito chicote".
As empresas podem reduzir o impacto desse efeito ao ajustar seus preços e incentivos
para diminuir a variação entre os pedidos. Também ajuda se aumentar a circulação de
informações sobre a demanda ao longo da cadeia de fornecimento. Várias iniciativas podem
suavizar o efeito chicote, como softwares de reabastecimento contínuo (CRP na sigla em
inglês) e programas de planejamento, previsão e reabastecimento contínuo e colaborativos
(CPFR).
Mais uma vez, o risco relativo às previsões pode ser minorado com a manutenção
seletiva de estoques.
Quebra de propriedade intelectual. Esse é um tipo de risco que tem crescido
rapidamente à medida que as cadeias de fornecimento se tornam menos verticais e mais
globalizadas e conforme as empresas compram dos mesmos fabricantes que seus
concorrentes. Uma vez que a lucratividade -e muitas vezes o próprio modelo de negócio depende da capacidade de manter alguma dianteira competitiva, os riscos relativos à
propriedade intelectual são significativos, com conseqüências de longo prazo.
As empresas podem reduzir esse tipo de risco ao trazer para si, ou reter, parte da
produção -ou pelo menos garantir que ela aconteça sob sua supervisão direta. Essa é razão
pela qual a Motorola é a proprietária de alguns dos equipamentos de teste instalados nos
fornecedores.
Também é possível diminuir esse risco limitando o fluxo de novos itens cuja
propriedade intelectual tem peso para países com pouca proteção legal. Companhias como a
Cisco, que terceirizam toda a fabricação, conseguem reduzir tal risco criando processos que
não possam ser facilmente reproduzidos por um fabricante isoladamente.
Problemas de custo. Os riscos de aquisição, ou procurement, referem-se a aumentos
imprevistos no custo, como resultado da flutuação cambial ou de reajustes de preços. Por
exemplo: o recente enfraquecimento do dólar norte-americano elevou os custos das empresas
que compram produtos na Europa. Também trouxe o risco de um colapso do dólar, como
resultado do esforço das economias asiáticas em manter a moeda em alta e assim garantir as
exportações para os Estados Unidos. Vale notar que o hedge contra a queda do dólar levou ao
aumento do preço do petróleo, criando problemas para o setor petroquímico, entre outros.
O risco cambial pode ser enfrentado criando hedges financeiros, estabelecendo o fluxo
de custos e receitas por região e desenvolvendo capacidade de produção flexível em todo o
mundo. Aumentos de preço por parte dos fornecedores também podem ser neutralizados:
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assinando contratos de longo prazo, utilizando mais fornecedores ou, até mesmo, em casos
raros, mantendo estoque. É importante lembrar, no entanto, que compras de longo prazo
podem afetar os lucros se os preços dos produtos já encomendados caírem.
Contratar fornecedores extras pode funcionar, mas apenas se for possível manter as
economias de escala. Gigantes mundiais buscam ganhos de escala locais ao fechar com um
fornecedor único para a unidade de fabricação, mas angariando fornecedores extras ao redor
do mundo. Assim, embora uma empresa possa ser a única fornecedora de uma fábrica da
Toyota, deve manter seus preços baixos o bastante para competir com toda a rede.
Algumas empresas, porém, usam fornecedores múltiplos, e em excesso, mesmo que isso
signifique sacrificar economias de escala. É o caso da Cisco, que afirma contar com quatro ou
cinco fornecedores a mais do que precisa. E ela controla o potencial aumento de custo
monitorando e comparando os preços entre eles.
Calote. O risco de não receber pode minar o desempenho de qualquer empresa. Em
2002, a divisão de crédito da Sears relatou perdas imprevistas causadas por fraudes com
cartões, e suas ações caíram mais de 30% em um dia. Ela aprendeu da maneira mais difícil
que selecionar clientes para os quais dar crédito é a forma mais prudente e eficaz de reduzir o
risco de recebíveis.
Outra abordagem é partilhar esse risco com mais clientes. A Elmhurst, empresa que
trabalha com materiais de manutenção e tem centenas de milhares de clientes, apresenta um
risco de recebíveis bem mais baixo do que um de seus concorrentes que vende para um único
e grande cliente. Mas ela também tem um calcanhar-de-aquiles: se o setor de atividade em
que se encontram todos seus clientes sofrer um colapso, ela se dará mal.
Excesso de estoque. Estoque demais é uma ferida no desempenho financeiro. Foi o
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que aconteceu no final do ano 2000, quando o setor de computadores pessoais carregava 12
semanas de estoque. Na época, a combinação fatal de excesso de estoque e preços em queda
atingiu muitas companhias, em
especial a Compaq.
Como avaliar o impacto das estratégias de minimização de riscos
Esse tipo de risco depende de três
fatores: o valor do produto, sua taxa de
Não há uma estratégia infalível para proteger todos os riscos das cadeias de fornecimento
obsolescência e a incerteza quanto à
das empresas. Os executivos devem saber que estratégia funciona melhor para cada risco.
relação entre oferta e demanda. Para
tornar as coisas mais difíceis, o risco de
estoque também aumenta com a
Estratégia de minimização
maior variedade de produtos.
Três estratégias podem ajudar os
executivos
a reduzir o risco de estoque:
Agregar capacidade
1.
agrupar
estoques;
Agregar estoque
2. desenvolver componentes
Ter superabundância de fornecedores
comuns para produtos diferentes;
Aumentar a capacidade de resposta
3. adiar ou atrasar o último
Aumentar a flexibilidade
estágio da produção até ter todos os
Reunir ou agrupar demanda
pedidos em mãos.
Aumentar a capacidade de produção
O setor de tintas ilustra bem
como se pode adotar o que é chamado
Ter mais contas de clientes
nos Estados Unidos de pooling and
Aumenta muito o risco
Reduz o risco
postponement
(agrupamento e
Aumenta o risco
Reduz muito o risco
adiamento), ou seja, o agrupamento
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Como não trocar risco
de estoque por custo
Os executivos que se esforçam para
otimizar o custo do desenvolvimento de
uma reserva da cadeia de fornecimento
em relação ao custo de proteção do
risco devem balancear cuidadosamente
três relações-chave:
A primeira relação mostra o custo
crescente da redução do risco, o que
implica que utilizar estoque para
cobrir um alto risco de demanda custa
proporcionalmente muito mais do
que fazê-lo para um baixo risco
de demanda.
A segunda relação indica que agrupar
o risco de previsão, o de recebíveis
e outros riscos reduz o montante de
reservas requerido para dado nível de
cobertura do risco.
A terceira relação diz que o benefício
do agrupamento aumenta com o nível
de risco coberto. Traduzindo: agrupar
estoque produz benefícios significativos
somente para produtos com alto risco
de prognóstico ou de estoque.

de encomendas vem primeiro e a fabricação da variedade de produtos
acontece depois. As empresas mantinham estoques de tintas com uma
miríade de cores. Hoje há apenas bases comuns, misturadas de acordo com
especificações dos clientes. Essa pequena mudança reduziu
significativamente os estoques de tintas nas lojas do varejo.
As empresas podem ainda minimizar o risco de estoque trabalhando
com fornecedores que consigam responder prontamente às demandas,
especialmente no caso de produtos de alto valor e com ciclo de vida
pequeno. Capacidade de produção excedente também contribui para
reduzir os estoques.
Capacidade de produção. Diferentemente do estoque, a capacidade

de produção somente pode ser aumentada ou reduzida durante um período
de tempo. Embora o desenvolvimento de capacidade excedente costume ser
uma escolha estratégica, a capacidade não utilizada prejudica o desempenho
financeiro. Os executivos podem minimizar os riscos do excesso de
capacidade flexibilizando a capacidade existente. A flexibilidade é uma
forma de compartilhamento, que permite o uso da mesma capacidade para
maior variedade de produtos.
A empresa também pode minimizar o problema atendendo
consumidores dispersos geograficamente a partir de um mesmo local. A
fábrica de automóveis italiana Ferrari, por exemplo, centraliza sua produção
de carros em uma única fábrica. O esquema também garante ganhos de
escala, mesmo sabendo que sua produção é menor do que a das grandes
montadoras de veículos.

Alto

O que a empresa deve fazer
Custo das
reservas
Baixo
Baixo
Alto
Reservas
requeridas
para um
dado nível
de cobertura
do risco

Risco Alto
coberto

Baixo
Baixo
Alto

Risco Alto
coberto

Benefício
de agrupar
reservas
Baixo
Baixo Grau de Alto
agrupamento

Diante de tantos riscos que precisam ser levados em conta, os
executivos têm de começar a desenvolver uma estratégia de gestão de riscos
da cadeia de fornecimento a partir de duas ações.
Primeiro, devem criar em toda a organização um entendimento
compartilhado sobre tais riscos. Depois precisam determinar como aplicar
abordagens gerais de minimizar riscos para as circunstâncias particulares da
companhia. O primeiro objetivo pode ser alcançado por meio do chamado
stress testing; e o segundo com a adaptação sob medida da abordagem.
Stress test. É uma forma de exercício em grupo que ajuda os
executivos e suas empresas a entender e priorizar os riscos inerentes à cadeia
de fornecimento. A formulação de diferentes cenários estressantes -em que
se levantam questões do tipo "e se..."- contribui para que os agentes-chave se
concentrem em um elo da cadeia de fornecimento por vez. Essa estratégia
representa um caminho eficaz para que equipes de projetos ganhem um
senso de propriedade compartilhada.
O primeiro passo desses testes é identificar fornecedores-chave,
consumidores, capacidade da unidade de produção, centros de distribuição
e rotas de transporte. Em seguida, a equipe pesquisa a localização e a
quantidade de itens em estoque, separados por componentes, trabalhos em
andamento e produtos acabados.
Os executivos então devem questionar cada fonte potencial de risco, o
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Precisa
haver um
entendimento
compartilhado
sobre os
riscos –por
meio do
stress testing–
que devem ser
minimizados
com abordagens
sob medida

que ajuda a descobrir possíveis impactos de problemas com a cadeia de valor, assim como o
nível de preparo da empresa para enfrentá-los. Eles têm de fazer perguntas como: "O que
aconteceria se determinado fornecedor não entregasse seu produto durante um mês?" ou "O
que aconteceria se um fornecedor aumentasse seus preços em 20% depois do término do
contrato?".
Em relação aos consumidores, as perguntas incluem: "O que aconteceria se a demanda
aumentasse ou caísse 20%?" ou "O que aconteceria se um cliente atrasasse o pagamento em
um mês?". Ao analisar as questões durante os testes, os executivos precisam saber que dados
como "20%" ou "um mês" não são sagrados, mas são altos o bastante para serem
significativos ou pequenos o suficiente para que sejam realistas.
É recomendável posicionar os testes como "experimentos de abstração", pois isso ajuda
a empresa a se preparar para acontecimentos imprevistos, em vez de se concentrar no debate
sobre a probabilidade de tais acontecimentos.
Por meio de testes de estresse, os executivos devem ser capazes de identificar a
prioridade de minimizar riscos em curto, médio e longo prazos. Eles terão identificado
grupos de produtos com maior risco, assim como unidades de produção, rotas de transporte,
fornecedores e clientes que possam acarretar problemas. Também devem ter uma clara idéia
de que os riscos podem ter impacto sobre as vendas, custos de compra, faturamento, preços e
até mesmo reputação.
Adaptação da abordagem. Empresas líderes reduzem o risco desenvolvendo várias

formas de reservas. É preciso estar atento, porém, à possível troca de risco por custo. Três
relações influenciam esse equilíbrio:
A) Custo crescente da redução de riscos. Utilizar estoques para cobrir um alto nível de
risco de demanda custa mais do que usar a mesma estratégia para cobrir um baixo nível de
risco.
B) Compartilhar riscos. Agrupar os riscos de previsão, recebíveis e outros reduz o
montante de reservas necessárias para dado nível de risco. Portanto, o nível de estoques
necessário para reduzir o risco de previsão cai à medida que é agrupado.
C) O benefício do agrupamento proporcionalmente ao risco a ser coberto. O risco de
ter estoques agrupados é grande apenas se o produto possui alto risco de previsão ou de
estoque.
As empresas podem trabalhar com essas relações a fim de elaborar respostas sob medida,
com um controle mais seguro do tamanho e do custo de reserva. As seguintes regras podem
ser aplicadas para adaptar as estratégias de minimizar riscos:
1) quando o custo de construir uma reserva for baixo, as reservas devem ser
descentralizadas;
2) quando o custo for alto, as reservas devem ser agrupadas e compartilhadas;
3) se o nível de risco for baixo, o foco deve estar na redução de custos;
4) se o risco for alto, concentre-se na redução de riscos.
Ao adaptar as reservas para todas as estratégias de minimização de riscos, as empresas
podem maximizar recompensas pelo mesmo nível de risco ou reduzir riscos pela mesma
recompensa.
Além dos custos de reserva, as empresas também precisam levar em conta volumes de
produtos. Itens-padrão de giro rápido no estoque, com margens baixas e baixo risco de
previsão, pedem reservas diferentes daquelas dos itens de giro lento com margens elevadas e
maior risco de previsão. Ao planejar a capacidade, os executivos devem selecionar um
fornecedor eficiente e de baixo custo para itens de giro rápido e baixo risco. Em contraste, um
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fornecedor com maior capacidade de resposta é mais indicado para itens de giro lento (de alto
risco e alto valor).
Quando a capacidade de produção é cara, os executivos podem reduzir os custos da
cadeia de fornecimento centralizando a capacidade para partilhar o risco. Quando os custos
declinarem, a capacidade deve ser descentralizada mais adiante.
Além de separar os produtos com características de riscos diferentes, os executivos
devem levar em conta a idéia de separar capacidades de produção de acordo com os aspectos
de alto risco e baixo risco de cada produto. Empresas de energia elétrica dos EUA, por
exemplo, utilizam essa estratégia recorrendo a usinas termoelétricas de baixo custo, à base de
carvão, para lidar com a demanda de base, previsível, e usando usinas que operam com óleo e
gás, mais caras, para a demanda de pico, incerta.
Se submeterem suas cadeias de fornecimento a testes de estresse e a reservas adaptáveis
continuamente, os executivos poderão proteger e melhorar seus resultados diante de vários
tipos de riscos. Como a Ericsson, as empresas inteligentes não devem esperar que um raio
caia duas vezes no mesmo lugar para agir.
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