
Caso breve Todo dia, preçG.s baixos na AldiB

Aldi é umsupermercaoo internacion"al de "sorti
mento limitado", especializaM em "marcas próprias"

comercializan~o basi~amente produtos de alimentação. A
empresa focalizou cUidadosamente seu conceito de ser
viço e sistema de entrega para atrair consumidores em
ummercado altamente competitivo, A empresa acredita

que sua abordagem Única em gestão:de operaçÕes faça
com que seja "virtualmente imoossível aos concorrentes

superar sua combinação de preçÓ~· Qualrdade" .;' .

As operações da Aldi desafiam as hormasde varejo.

São deliberadamente simples, usal1do 'rri~talações básicas
para manter os custos fixos baixos, A m'aioria das lojas
estoca somente uma gama limitada de prbdüt6s (tipica
mente cerca de 700, comparada a 250u.30 mil em ca

deias de supermercados traqfcionais). A:aqord?gemd?

marca própria significa que progutcis foram produzidos
de acordo. com as especificações de qualidade .dàAldi e
são vendidos somente em lojas AlâL Sem:·â1t'os~clistosde

marketing e propaganda da marca e com a formidável .

capacidade de compra da Aldi, Q$.preço$pod.em 'ser 30%
mais baixos que os equivaientesâe outrâs marcas. Outras

práticas de economia de Cu.st9incluemadls~Q's'íçap ,de
produtos em caixas abertas,ó qtieelimina,a'necessidáde

de prateleiras especiais, aúsêríc"ia de sácoS ,decomprâs .
para encorajar reciclagem e também econoniizarclJstos

e sistema de "aluguel df! carrint\ode,supe~.mercado", o.

, que exige que os cOf1sumidor~stragarTLo c(!rrinhO de
volta ao supermercado para terenidevplta 6 vàlor depó- .

sitado em caução. . .. : ... ' . .
...~.

Questões ..

1. Quais são as principais maileirâsiitr~vé~;daSqLiais as'

operações da AJdi tentam minirriitarciJslüs?: .

2, Como o custo· é afetado pelos· OUtfº~ºbi~ti~os deâe:'~'
sempenho? ." >; . - .ó

....- ,'::.:.

Exercício (J)
Uma clínica de exarnElsclfnicospossüicinco funcio

náriose atende 200 paÍ;ientes; porsém'àna~:'cá'dá funCioná

rio trabalha 35 horas. por. semáhá.· Ototàlda'lolha de pa
gamento semanal da clínica é $ 3~900eóc(jstó fixo total é

$ 2.000 por semana. Qual éaprodúfivldade de fator parcial·

(para mão-de-obra) e sua produtividâdemultifattJriat? ..
.. - ... :<:." .".-:;'-..!";:.': :-·.~F

mai orfabrica-nte 'terceiriiadôd'alíid ú~tr·ia··êl~tr9ri!çª~~pPr~::
quê? Porque pcidefabricarprôdutcís m'aisbahúó~g~_~;9.s.
concorrentes.

De fato, a empresa.é conhecida· por teróQsessão

pela ideia de cortar custos. Difer~nt~men,.e,~ê~~igqlis,,~e,:
seus concorrentes, nãoposs'uiUma'seae.i.roj)Qn~h{íl·.'A"

empresa é administradadeurpa fáQr'ica'qê' ~oricretd'ê1e .,

cinco andares, em um subúrbio simplésqefaipêí,e~ua'
reunião anual acontece na cantina dosfuncioiláribS::'Fa~'

zer qualquer coisa diferente seàagastars'~úiJTilhe7r9:iS97:;

mos especializados em produzirdeforrTJabara'ta,'ri:r~I~:l~;,

o presidente Terry Gow, reconhecido por tertransforn:ja"

do a Hon Hai na empresa mais efica~de sua jndústri~:n9;
controle de custos. Os negÓcios extrãsque essa imagem'

trouxe permitiram à empresa obtergànhosdêécon'qmia

de escala acima de seuscóncorrerites:Também ajÚdàram .•
a expandir a produçãoparafabiica( os ccimporientíls'~ue:i
vão em seus produtos em qLiantiaàdes' superidr~sàs;'de'"

seus concorrentes. Talvez a.médida'màissignificativádai
Hon Hai tenha sido a transfe.r~nci,a'de bOq R~r:t~qe.}~ªl~,.,·;
bricação para aChina e outrasáreas debaixo custo;' com:

instalação de fábricq~·oosudestedaÁsia;,~u_ropâ.Qd~Q~;
tal e América, Latiriã.·AP~da.iL·na'êhiQ~.empr~gà';ióoJDtl;.

pessoas com .saiáriÓs;,"qUe;rePtésentari\,:,um-;qU'ihf(V:d6~"
salários pagos em T(iiwáh:Muitôs.de:s~Üs~cHn8o{~ént~s"::

tam bém transferi ram· suâprod ução ;p~'rà~'Chlií~~t,,?"t??,'::;:~

Questões ), ;",o:,«·,);,,/t;~/\ ..'/,.':':.:-": ."; ,
1. Identifique as váriasinarfeiras útilizadaspela:HbhHai.

para manter se'uscustos p_a.ixos.; .....• >,:;(;\:';~rt'Li'{:;'
2. Quão fácil será pa.r~os.~'bnccirrentesdaHÓri-Hài\;riit~r;'

sua fórmulaparamarlter às cus.tospaixos?~~::\,<G,,:;,'t
• ,".' ". -. .: ." .. -' ::-~.: :.,.' -/ .. r,,',.

Exercício

O departamento de meio ambiente deumacidáde

possui dois serviços de reciclagem - coleta'de jornais

(CJ) e reciclagem geral (RG). O CJ é um serviço decp~
leta domiciliar que, num determinado dia da ..semaná··

coleta jornais antigos que os moradoreSGOIOCarâme'~

seus portões em s'acolas plásticas· reútilizáÍjeis~;Ova.iór:
dos jornais coletados éreiativamente baixo'e 'Qseroiço:.é:

oferecido principalmente por razões de ri~sponsabilidade:

ambienta!. Em contraste; o serviçoRG é'maisc6hiefcial·
. Por meio delntêrnetoiJ telef00e,asempfesàs';e:,i~~Né

duos podem requisitar a coletaae materiár.dequequ~rem
dispor. O servico RG garante a coletado rnaterial'em-2·4:

horas, a não se~ que o consumidor prefi.ra.~sp~g!fjCà6:ih1·

horário mais conveni~nt~. Q~alquertiPO,.~ejnater@P§ç~

ser coletado e uma. taxa e cObraçladependerldoQQ,volpiile:

do material. recolhido: Es~.e..serviÇQ·ré·aIiZi,'lfiii}peqpeh:(j

lucro, porque· a reç~itatã~tó das,ta#s.pâ{iàs'pÇelb·A:ín~:
su.midor como da venda departedomaterial"feciClado

mais valioso excede os cust:osdéop~taçãô~Bo:;s~&iço>
Desenhe um diagrama polar que dlferençie·os;ó61êtívQs.

de desempenhO dos dois ~erviços. ... .,_.~:..~ -~-:.;,



Exercício

Slap.com é um varejista baseado em vendas pelaln

ternet especializado em cosméticos. Encomendaeestqca
produtos de vários fornecedores, embala-os de acordo

com os pedidos dos consumidores e envia os produtos

usando uma empresa de distribuição. Embora bem-~uce
dida, a empresa deseja reduzirseuscustos operaçionais.

Para isso, algumas sugestões foram feitas. São elas: ,

• Responsabilizar cadaempacotador pelaquillidâcléd.e

seu serviço. Isso poderia reduzir a percentagem de errF

pacotamento errado de 0,25% para quase zerO. O custo
de reempacotar um item é de €,2. ' '

• Negociar com fornecedores para assegurar que eles

atendam aos pedidos mais rapidamente. Estima~se que

.,' ": ',':' ..' ,o:,' ::':-'/:-:-//_~;.;.:;:~thti;~~;~~r~ffJ~'~í':H,~:;ii~:~'f~~r;::q~\\~fi;~i~%é:I:t~~-:~';-·,>

isso reduziria O yalordqe,;tCl U '\ . " ..,

com' em 1 mnhã8d~!·eÜ~r'o~)·t;tU

· .ln~ti~~:iJT~i~~i~~!j~;
devesse' ser.gesp~êflM9à. i

~:~i:b~W~,~~~~~i~~1
do diae,poris90'n~q~ê9~i

·~f~~i~~f;1~tt~~
tras .cAtu aimerite/:'ó~salátio

~~~1~~{iB~rl~
qUal.as ..horasextrª§s~ri~rrrcq ....!,'
períodos nienosaidblila9ç@gàJe~ ..i'" ','

pagam ento.·extra;~sti (Tia-ê'e;.~s~~'pâg·a·m
torno de 50 milétiros porano;< •.....'i,'

Se a empresa despachar 5 milhõesde itens por ano
e se o custo de manter o estoque for 10% desse valor,

quanto cada uma dessas sugestões economizaria em cus

to para a empresa?


