
CASO – ACME LLC. 

 

Bob possui alguns hobbies na vida, como praticar esportes, ouvir Rock & Roll e andar de 

skate. Seu sonho sempre foi ser skatista e poder andar nas melhores pistas e com os melhores 

skatistas do mundo. Porém, ele seguiu o caminho mais tradicional de fazer uma faculdade e 

trabalhar em uma empresa que se identificasse; assim, deixou o skate apenas como um 

hobbie. 

Durante seus estudos na universidade, Bob sempre se interessou pela área de Supply Chain, 

e dentre as alternativas, ele gostaria de tentar a carreira nesta área. Ele acabara de se formar 

em administração com um curso de especialização em Supply Chain e estava buscando um 

emprego na área.  

Bob conseguiu o emprego e no seu primeiro dia na sede da ACME LLC., localizada na cidade 

de São Paulo, ele conheceu a equipe que trabalhava ao redor de Tony Hawk, um americano 

multi-campeão do esporte que decidiu abrir uma empresa fabricante de skates. Durante os 

primeiros dias, Bob ficou de sombra de Tony enquanto ele se dividia em decisões gerenciais, 

telefonemas com a imprensa, e reuniões. Bob ficou impressionado com sua energia e 

conhecimento, mas rapidamente percebeu algumas oportunidades para melhorar o negócio, 

em especial a forma como a gestão de fornecedores era conduzida. 

A ACME se  estabeleceu  em  1990  e  desde  então  conseguiu  crescer,  produzindo  e  

vendendo skateboards internacionalmente, com boa qualidade e preço competitivo, atingindo 

uma receita de R$9 milhões em 2019. Apesar do tremendo sucesso da marca, também por 

conta do nome do dono estar associado a ela, os custos da empresa tem aumentado mais 

que as vendas e ameaçam os lucros da companhia. Enquanto as vendas cresceram 15%, os 

custos aumentaram 30%.  

A empresa vem enfrentando diversos problemas de recebimento de material afetando as 

programações de montagem. O custo de transporte que representava 4% do faturamento 

agora chega a 12%; os problemas afetam o tempo de parada na linha de produção, compra 

de matéria-prima em regime de urgência ou compras de outras fontes fora do contrato, e 

custo de horas-extras; fatos estes que agregam mais 18% de custo extra. 

Em  geral,  Tony parecia  concordar  com  Bob  que  existia uma grande oportunidade ao 

repensar  a  gestão de transporte de recebimento de produtos dos fornecedores.   

Tony está contando com Bob para tomar medidas rápidas e eficientes na gestão de Supply 

Chain. 

Bob  teve  acesso  às  informações  abaixo e  precisa  apresentar  a Tony  uma  solução  

inteligente para reverter o cenário de custos extras.  

Coloque-se no lugar de Bob, analise os dados, traga os conceitos aprendidos no curso e 

ofereça uma solução para reverter a elevação dos custos. 

 



 

Guia: 

A. Analise a localização dos fornecedores e clientes, 

B. Verifique quais metodologias podem ser aplicadas reduzindo custos de transporte. 

C. Elabore uma estratégia e reporte as reduções proporcionalmente ao processo original 

(evidencie as reduções em percentual) 

D. Todos os fornecedores produzem os mesmos componentes das suas categorias 

E. Identifique quais negociações com fornecedores serão necessárias devido as 

informações na coluna “Entregas por Fornecedor” que determina em alguns casos que 

temos dois ou mais fornecedores por alguma razão não mencionada no texto. 

 

Figura 1: Partes de um Skate 

 

 

Tabela 1: Custo de frete e localização dos forneceodres 

Componente 
Dados de transporte Fornecedores 

Custo do frete % 

do faturamento 

nº de 

entregas/mes 

Entregas por 

fornecedor 
Localização 

Prancha 3,6 4 2 1 - Curtiba, 1 - Belo Horizonte 

Parafuso 0,6 6 2 6 - São Paulo  

Truck 1,2 2 1 1 - Volta Redonda, 1 - Florianópolis 

Rolamento 3,0 4 2 1 - Joinville, 1 - Curitiba 

Spacer 0,6 4 2 8 - São Paulo 

Roda 2,4 4 1 1 - Rio de Janeiro 1 - São Paulo 

Lixa 0,6 2 1 1 - São Paulo, 1 - Campinas 

 


