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32 - Estudode Caso–VI

Estudo de caso são situações – problemas das empresas, que usamos para
aplicar nossos conhecimentos analisando a situação real.

Geralmente estas situações problemas são mal – estruturadas, ou seja, não
estão explicitas no contexto apresentado. Este tipo de exercício, além de nos
ajudar a relacionar a teoria com a realidade, nos ajuda a desenvolver a nossa
capacidade de identificar e resolver problemas.
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Exercícios

2. Leia o estudo de caso a seguir e responda

Estudo de caso Compaq Computer

Em 1991, quando Pfeiffer foi nomeado o novo CEO, a Compaq estava perdendo terreno
rapidamente, não apenas para a IBM e Apple, mas também para novas estrelas como a Dell e a
Packard Bell. Os críticos reclamavam que a estrutura organizacional frouxa da empresa levara a
controles fracos, altos custos e processo decisório lento.

A gerência falhara ao não notar asmudanças que ocorriam nomercado. Embora seu setor de
pesquisas aparentasse ser tecnicamente capaz, a falta de foco e de direção impedia o grupo de
desenvolver produtos para competir com concorrentes mais ágeis e de menor custo. Os
produtos eram projetados para ter qualidade, mas pouca atenção era dada aoscustos.
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Pfeiffer começou pedindo aos seus gerentes que determinassem os fatores que
levaram à reversão do destino da Compaq, em comparação com suas concorrentes.
Pediu ainda que analisassem em que mercados a Compaq ainda tinha forças e
potencial de crescimento significativo. Com base nessa análise, Pfeiffer identificou
diversos problemasqueprecisavam ser resolvidos.

O primeiro era que, tal como diversos outros grandes fabricantes de
computadores, a Compaq tinha excesso de pessoal. Sua estrutura de custos estava
desvinculada de suas receitas. Pior ainda, a Compaq parecia estar refutando
mudanças em tecnologia e em seusmercados.

127



Pfeiffer partiu para superar essas áreas de problemas. Conforme a
BusinessWeek, Pfeiffer “disse ao staff de desenvolvimento de produtos para
projetar visando ao preço. Em vez de fazer um computador e só então verificar os
preços, a Compaq iria fazer ao contrário”. Pfeiffer e a gerencia de topo da Compaq
tinham de checar se as divisões adequadas estavam sendo tomadas
correntemente com esses objetivos.

Foi inventada uma estrutura que girava em torno de uma abordagem à tomada
de decisões orientada para equipe. A equipe de desenvolvimento de produto era
formada por pessoas de vários setores da empresa, incluindo pesquisa,
engenharia, produção, marketing e finanças.
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Esperava-se também que a equipe fosse capaz de desenvolver um produto que
estivesse sendo procurado nos mercados eleitos como alvo em analise previa.
Esperava-se ainda que essa abordagem de equipe levasse a uma coordenação e
cooperaçãomelhores dentro da empresa no desenvolvimento de novos produtos.

Esperava-se também que os produtos fossem desenvolvidos com mais rapidez,
já que todos os elementos-chave do processo estavam trabalhando juntos. Antes,
cada grupo, antes de começar suas deliberações, tinha que esperar que o grupo
acima do seu processo de desenvolvimento chegasse a uma decisão. Esse processo
decisório sequencial gastava tempo demais.
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A linha de microcomputadores PróLínea e a linha de computadores notebook Contura
formam os produtos finais originários desse processo. Foram desenvolvidos em apenas 8
meses, um tempo consideravelmente menor que o que se gastava para desenvolver linhas
de produtos anteriores. Fizeram um sucesso instantâneo, levando a um aumento de
vendas de 64 por cento. Além disso, os lucros dobraram.

A gerência achava que isso se devia à ênfase prioritária básica na redução de custos,
mesmo durante o processo de desenvolvimento do produto. A Compaq também inclui
no processo os fornecedores, buscando especialmente componentes comuns
padronizados disponíveis no estoque para seusnovos produtos.
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Isso foi projetado para reduzir custos no desenvolvimento, na produção e na sua
obtenção. Um exemplo foi o uso de baterias-padrão fornecidas pela Duracell para a
linha notebook, em vez de desenhar uma nova bateria que não fosse comum na
indústria.

Em alguns aspectos, a Compaq pode ter sido bem sucedida demais. O rápido
crescimento na produção e vendas estava estressando a empresa. Isso ficava bem
visível no processo logístico na Compaq. Ficava cada vez mais difícil prover o
transporte eficiente de componentes e suprimentos ao lugar certo na hora certa.
Este processo, quando em funcionamento, ajudava a baixar custos e a acelerar a
entrega de produtos aomercado.
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Mas quando não funcionava os custos cresciam e as necessidades dos clientes não eram
atendidas. Pfeiffer temia que as falhas na logística fossem apenas sintomas de problemas mais
graves relacionados ao planejamento e controle na Compaq. Ele estava determinado a manter o
crescimento da empresa. O problema era como fazer isso mantendo o controle de operações e a
lucratividade da empresa.

Questão
Nesse caso você acaba de ser contratado pela Compaq no cargo de gerente de Logística,

responsável por todos os processos logísticos da empresa. Sua primeira atribuição é de estar
resolvendo o problema relacionado com o transporte e entrega dos produtos, mas o Sr. Pfeiffer
no primeiro dia de trabalho informou que sua solução não poderia acarretar um grande custo
para a empresa.

O que você recomendaria?
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1. Qual o objetivo da logística?

2. O que é logística reversa?

3. Cite duas vantagens do Crossdocking.

4. Quais são os tipos de dutovias existentes?

5. Qual a relação existente entre atacado e varejo?

6. Cite os tipos de estruturas do canal de distribuição e explique um deles.
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7. Quais são as desvantagens do modal rodoviário?

8. Qual a função da embalagem?

9. Quais são os tipos de canais de distribuição? Diferencie-os.

10. O que éCrossdocking?

11. O que são modais de transporte? Ecomo eles sãoclassificados?
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12. Cite as modalidades de distribuição.

13. Como ocorre a distribuição no canal de distribuição?

14. Por que há divergências entre as bitolas das ferrovias?
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15. O que é separação de pedidos?



“Gerenciamento de estoque na farmácia COM CURVA ABC”

Qual a IMPORTÂNCIA da CURVA ABC?
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