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RESUMO 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente ênfase no desenvolvimento empresarial 

guiado pela busca do atendimento das necessidades e exigências dos clientes, principal motor 

da indústria.  Organizações de todos os setores comerciais estão trabalhando na criação de um 

diferencial competitivo, que se traduza em liderança e reconhecimento empresarial. Neste 

contexto, a estratégia de gestão empresarial baseada no processo colaborativo S&OP tem 

atraído cada vez mais o olhar de interessados que buscam o aprimoramento das suas práticas 

para alcançar este diferencial. Por tanto, o presente trabalho apresenta uma investigação de 

um dos principais referentes no campo do empreendimento colaborativo, o processo S&OP. O 

propósito é fornecer à empresa cosmética do estudo os lineamentos de um processo de gestão 

empresarial integrado, através da geração de uma proposta de estrutura de gestão baseada no 

processo colaborativo S&OP. A pesquisa utilizou os dados coletados através da aplicação da 

metodologia de Estudo de Caso, que teve como principal fonte de evidência a entrevista semi-

estruturada, utilizando-se uma abordagem qualitativa, os dados foram tratados e analisados 

para obter o diagnóstico da situação real da empresa. O desenho da estrutura de gestão com os 

cinco passos do processo S&OP tem o intuito de aprimorar ações colaborativas entre os 

processos internos, através do fornecimento de informação-chave que permita à organização, 

a reavaliação dos próprios procedimentos e métodos, a consideração de alternativas para 

gestão integrada do negócio e por último, a decisão de incursionar nesta estratégia de gestão 

empresarial que dia a dia tem maior transcendência e aceitação mundial. 

 

Palavras-chave: Processo S&OP, diferencial competitivo, trabalho colaborativo, 

estrutura de gestão.   
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ABSTRACT 

In recent years, there has been a palpably growing emphasis on business development 

guided by the pursuit of meeting clients’ needs and wants, the main force that drives industry. 

Organizations from all business sectors are working on creating a competitive edge that may 

be translated into market leadership and business recognition. In this context, the business 

management strategy based on the S&OP collaborative process has increasingly attracted 

those interested in seeking to enhance their practices so as to attain this differential. 

Therefore, this paper presents an investigation of the main reference markers in the field of 

collaborative enterpreneurialship, the S&OP process. The purpose is to provide the cosmetic 

company under study with general guidelines for an integrated business management process, 

by generating a proposed management structure based on the S&OP collaborative process. 

The research used data collected by applying the methodology of Case Study, the main source 

of evidence for which is semi-structured interview, using a qualitative approach. The data 

were processed and analyzed so as to diagnose the company’s real situation. The design of the 

management structure which uses the five steps of the S&OP process sets out to enhance 

collaborative actions between the internal processes by supplying key information that allows 

the organization to re-assess its own procedures and methods, to consider alternatives for 

integrated management of the business and finally to decide to embark on this business 

management strategy that with each day that passes is gaining greater transcendence and 

acceptance world-wide.  

 

Keywords: S&OP Process, competitive edge, collaborative work, management 

structure.   
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1 INTRODUÇÃO 

Vive-se no mundo empresarial envolvido em uma era de incertezas e competições, onde 

a busca pelo atendimento das necessidades e exigências dos clientes se tornou uma atividade a 

ser praticada pelas empresas, e é justamente aí onde a indústria cosmética marca seu rumo de 

crescimento.  A procura quase imperativa de um diferencial competitivo está fazendo que 

empresas se concentrem em avaliar e fortalecer seus processos.  

Segundo Sahay (2003) a Gestão da Cadeia de Suprimentos – GCS é uma atividade 

estratégica que deve ser realizada em toda a empresa, desde marketing, seguindo por 

produção, desenho do produto e todo o caminho até o departamento de contas a receber. Para 

Morgan (1997) apud Green Jr (2006), GCS corresponde ao alinhamento dos processos de 

compradores, fornecedores e clientes para alcançar uma vantagem competitiva. A GCS deve 

ser feita entre as empresas envolvidas exigindo-se um nível de compartilhamento de 

informações e colaboração entre elas. Neste contexto, se destaca a importância da colaboração 

e contribuição internas como o marco indispensável para o estabelecimento das relações 

interorganizacionais, cujo objetivo é a procura de um diferencial competitivo entre cadeias de 

suprimento (CHENG, 2008). 

Iniciativas como a compra estratégica de materiais diretos e indiretos, S&OP, Lean 

Manufacturing, entre outras, estão chegando com o intuito de alcançar a excelência 

operacional e a inovação dos modelos de negócio das organizações gerando um diferencial 

competitivo no mercado (GRIMSON & PYKE 2007). Uma eficiente GCS só pode ser 

conseguida através do aperfeiçoamento destas estratégias. Com base em pesquisas, publicadas 

nos níveis mundiais e territoriais, é possível constatar que o processo de S&OP é uma das 

iniciativas mais almejada pelas organizações de todo âmbito empresarial; e consequentemente 

o processo CPFR - Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment está sendo o 

passo seguinte na via da evolução, consolidação e referencial industrial.  

1.1 Justificativa 

Uma fortalecida Gestão de Processos conjuntamente com o Processo de Planejamento 

de Vendas e Operações são os pilares do processo colaborativo CPFR que se torna 

transcendental para uma empresa visionaria. Este novo entendimento está fazendo que muitas 

organizações tentem ganhar um diferencial competitivo através da integração da Cadeia de 
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Suprimentos - CS, utilizando algum grau de planejamento colaborativo com seus 

fornecedores (PETERSEN, 2005). 

A colaboração tem sido retratada como a formação de ligações ou parcerias entre 

empresas em que as partes envolvidas trabalham em conjunto no compartilhamento de 

informações, recursos e determinados graus de risco, a fim de alcançar objetivos mútuos 

(SRIRAM et al., 1992; ELLRAM & EDIS, 1996; BOWERSOX et al., 2003; GOLICIC et al., 

2003). 

O planejamento colaborativo eficaz constitui-se no meio para a obtenção de um plano 

operativo global da CS que considera as internações empresariais e permite a obtenção de 

resultados tangíveis e intangíveis gerais (maior movimentação do estoque, melhor tempo de 

resposta na entrega, melhor qualidade de produtos e serviços, redução de preços de compra 

e/ou redução do custo total) (PETERSEN, 2005). 

O uso das ferramentas de colaboração em um ambiente de produção traduz-se em duas 

grandes inovações nos processos: melhora da visibilidade dos processos frente aos parceiros 

da cadeia e processos fortalecidos, que suportam a implantação de estratégias na CS. A 

visibilidade na cadeia de suprimento é realizada através de informações precisas, tais como 

previsões, cronogramas e capacidade de produção, acessível a todos os membros da cadeia. 

(CASSIVI, 2006). 

Fica notório, que o processo CPFR constitui-se na ferramenta de inovação tecnológica 

que promove a integração dos processos da cadeia através do gerenciamento compartilhado 

da informação e os respectivos planejamentos operacionais (TAVARES & LIMA, 2006). 

Cassivi (2006) complementa a sentença agregando que o CPFR introduz uma abordagem 

sequencial que define as ações chaves a serem realizadas durante a formulação de iniciativas 

colaborativas.  

Dessa forma, com base no exposto, verifica-se que a ferramenta empresarial 

colaborativa está se tornando uma aliada no destaque empresarial para organizações de todos 

os níveis e posicionamentos no mercado. O presente estudo escolheu uma empresa do setor 

cosmético que desenvolve suas atividades no Brasil, na região Nordeste no estado de 

Pernambuco, com base na cidade de Recife, que atende, no entanto, clientes de todo o pais 

para lhe propor uma estrutura de implementação do processo S&OP que fusione o seu 

acelerado crescimento empresarial e suas evidentes necessidade de comunicação e 

colaboração com os benefícios que o processo colaborativo brinda.  
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Vários fatores têm contribuído para o excelente crescimento do Setor Cosmético no 

Brasil e no mundo inteiro, dentre os quais se destaca a participação crescente da mulher 

brasileira no mercado de trabalho, a utilização de tecnologia de ponta e o consequente 

aumento da produtividade, o lançamento constante de novos produtos na procura de um 

atendimento melhor e mais preciso às necessidades do mercado. Esta evolução acelerada do 

mercado está obrigando a Indústria Cosmética a potencializar seus processos, gerenciar 

efetivamente o trabalho diário e aplicar estratégias competitivas mais eficazes que lhes 

permitam evoluir ordenada e firmemente dentro do setor que se mostra cada vez mais 

concorrido.  

A avaliação geral dos índices do setor cosmético dentro do panorama interno para o ano 

2009 demonstrou um crescimento bem mais vigoroso do que o restante da indústria (10,5% de 

crescimento médio no setor contra 2,9 do PIB Total e 2,3% da Indústria Geral). O retrato 

visível deste desenvolvimento e fortalecimento empresarial é a atuação de 1.659 empresas 

operando no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no território 

brasileiro (ABIHPEC, 2010). 

Com desenvolvimento, inovação e uma boa dose de ação socioambiental, o setor 

cosmético aos poucos assume uma produção que demonstra o cuidado em todas as etapas da 

concepção dos produtos (planejamento, marketing, designer, desenvolvimento, produção e 

controle de qualidade) e que notoriamente está gerando resultados mundiais. A Tabela 1.1 

revela os dados de crescimento e participação no ano 2009, que colocam a Brasil na terceira 

posição dentro do Top ten de países envolvidos na atividade de fabricação de produtos de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.  
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 Tabela 1.1- Top Ten de países com maior crescimento e participação de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos a nível mundial  

 
Fonte: ABIHPEC (2010) 

 

De um modo geral, as organizações envolvidas no setor cosmético convivem com um 

ambiente dinâmico e exigente o que demanda delas uma constante inovação, diversidade 

produtiva e fluidas estratégias comerciais e de marketing, com o objetivo de levá-las aos mais 

altos níveis de liderança empresarial.  Por esta razão surge a necessidade de estabelecer uma 

diferenciação empresarial que proporcione essa vantagem competitiva para aquelas indústrias 

que querem se destacar e despontar exitosamente.  

A empresa do estudo foca suas atividades de negócio na procura de novas formas de 

melhorar o bem estar e a aparência de seus clientes através da fabricação de cosméticos 

seguros e confiáveis, a fim de dar atendimento às necessidades do consumidor cada dia mais 

exigente. 

Pelo exposto, percebe-se a pretensão por um fortalecimento empresarial que venha a dar 

resposta às necessidades de organização, comunicação, colaboração e estratégia da empresa. 

A empresa reconhece a importância de contar com bases sólidas para o gerenciamento 

empresarial que serão de utilidade para alcançar os propósitos de reconhecimento e 

posicionamento nacional e internacional, apontando até o futuro imediato que visa abranger as 

demais empresas envolvidas na sua CS. A geração e usufruto de uma vantagem competitiva 

sustentável e perene será a distinção do caminhar diário pretendido pela empresa.  
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1.2 Objetivos 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho: 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor uma estrutura de gestão baseada no processo S&OP e analisar a sua aplicação 

em uma empresa cosmética. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho de dissertação constituem os citados abaixo: 

� Identificar os modelos desenvolvidos em relação ao processo S&OP; 

� Elaborar uma proposta de estrutura para implantação do processo S&OP; 

� Analisar a implementação da estrutura da gestão proposta em uma empresa 

cosmética. 

1.3 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos: Introdução, Fundamentação 

Teórica e Revisão da Literatura, Metodologia, Proposta da estrutura de gestão, Estudo de 

Caso e Considerações Finais.   

A introdução descreve o panorama do setor cosmético e seu rumo de crescimento, ponto 

de partida para o envolvimento empresarial com estratégias de gestão colaborativas na CS.  

Além disso, são apresentados os objetivos do trabalho, tanto o geral como os específicos que 

pretendem ser alcançados através do desenvolvimento do estudo de caso.  

O segundo capítulo refere-se à Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura que 

aborda de maneira geral os conceitos necessários para o entendimento deste trabalho, como: 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Cadeia de Valor, Mapeamento da Cadeia de 

Suprimentos, Planejamento de Demanda, S&OP, CPFR e outras considerações que são o 

suporte bibliográfico para o estudo. A informação que contextualiza e dá forma à 

Fundamentação Teórica se fundamenta em levantamentos bibliográficos; informações 

tomadas de pesquisas internacionais e nacionais que atingem esta tendência colaborativa; 

resultados de estudos de caso de sucesso e informação estatística de instituições como 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
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Cosméticos (ABIHPEC). Para a revisão bibliográfica, foram utilizadas as informações 

encontradas em artigos de vários periódicos do Brasil e do exterior, além de artigos 

publicados em congressos nas áreas de Engenharia de Produção e Logística, que evidenciam a 

crescente evolução das estratégias de gestão S&OP e CPFR. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia aplicada para o desenvolvimento da 

dissertação. 

O quarto capítulo refere-se à Proposta da estrutura de gestão, nela se dá forma aos cinco 

passos do processo S&OP, identificam-se os principais sustentos teóricos ou modelos de 

referência a serem usados.  

No quinto capítulo é apresentado o Estudo de Caso com os seguintes pontos: a 

Descrição da empresa, Descrição da problemática, Estruturação do processo de gestão S&OP 

e por último, as Considerações Finais do capítulo. 

No sexto capítulo, são apresentadas as reflexões finais, conclusões, recomendações e 

limitações do trabalho e as sugestões para futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

A utilização do processo de Sales & Operations Planning (S&OP) por empresas 

nacionais tem apresentado um crescimento substantivo nos últimos anos (BREMER, 2008). 

Desta forma, as empresas começam a atingir um maior nível de maturidade no processo que, 

por sua vez, acaba estimulando seus gestores a avançarem na utilização de práticas além de 

suas tradicionais fronteiras. Um modelo de gestão suportado por um processo de S&OP que 

reconheça e trate de forma distinta as diferentes cadeias de atendimento da empresa consiste 

em uma das principais tendências atuais.  

A aplicação de um S&OP global e a extensão ou maior integração do processo com 

clientes e fornecedores são tendências que ratificam a crescente busca por uma visão mais 

ampla das cadeias de suprimentos. Por fim, temas relacionados à gestão de riscos, 

sustentabilidade e responsabilidade social estão cada vez mais presentes nas agendas de 

gestores do processo de S&OP. E como não poderia deixar de ser, a tecnologia de informação 

continua sendo um dos principais elementos propulsores de muitas dessas transformações 

(BREMER, 2008). 

A implementação e aplicação eficiente do processo S&OP, consegue ser alcançada 

quando sólidas plataformas de gestão empresarial o suportam. Com este fim, similar ao 

empuxo que S&OP está tendo nos momentos atuais inúmeras outras opções de gestão teve 

seu surgimento com o intuito de acompanhar a evolução dos negócios; tal é o caso do 

estabelecimento empresarial através de processos, para assim fazer efetivo seu gerenciamento, 

a análise da Cadeia de Valor como ferramenta de estudo e avaliação interna de uma 

organização, o gerenciamento da Cadeia de Suprimentos cuja abordagem transcende as 

fronteiras internas de uma empresa e se estende ao conjunto empresarial como um todo. 

As atividades relacionadas com S&OP serão vistas como parte integral do 

funcionamento tático da empresa, porém, a característica de destaque será o fortalecimento e 

aprimoramento de cada uma. 

2.1 Processos 

Atualmente, processo é o termo que vem sendo fortemente difundido no mundo das 

organizações. Segundo Galvão & Mendonça (1996) “processo é um conjunto de atividades 

que transforma entradas conhecidas em saídas desejadas.” O processo é formado pelo 
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movimento de papéis entre pessoas e unidades da organização e tem, sempre, um início e um 

fim claramente delimitados (ARAUJO, 2001). 

Gonçalves (1997) destaca que as empresas estão procurando se organizar por processos 

para terem maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação à 

mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado. A estrutura 

por processos corresponde a uma das formas iniciais de integração, que de acordo com Kahn 

& Mentzer (1996) avança com base na interação entre as áreas e o compartilhamento da 

informação. 

A Gestão por Processos estabelece parâmetros para avaliação da performance das 

atividades e equipes operativas, convocando a empresa para trabalhar com característica 

autocrítica e colaborativa (HAMMER & STANTON, 1999). 

De acordo com Tearnan (2007), organizações de fabricação, engenharia e distribuição 

consideram o processo de S&OP como a melhor metodologia de administração prática que 

traz em um plano integrado todos os demais planos operacionais do negócio. 

2.2 Cadeia de Valor 

A cadeia de valor é um conceito desenvolvido por Michael Porter e nele se baseiam 

todos os estudos mais atuais relativos à GCS. Segundo Porter (1989), valor é o montante que 

os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece. Uma 

empresa é rentável se o valor que ela impõe ultrapassa os custos envolvidos na criação do 

produto, logo criar valor é a meta de qualquer estratégia competitiva.  

De acordo com Bremer (2008) a gestão da cadeia ligada à proposta de entregar valor 

converte-se numa oportunidade gigantesca de crescimento para empresas que ainda levam a 

gestão de seu negócio por áreas ou departamentos que não integram suas atividades 

cotidianas. A cadeia de valor é uma serie de atividades que agregam valor a um produto ou 

serviço, sua análise tem como finalidade identificar oportunidades para melhorar o 

desempenho da empresa de forma durável. Está composta por dois componentes básicos: 

margem e atividades de valor.  

A margem é a diferença entre o valor total e o custo coletivo da execução das atividades 

de valor que são aquelas que se envolvem na operação de forma primaria e como suporte ou 

apoio. 

As atividades primárias contemplam:   
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� Logística interna: atividades relacionadas ao recebimento, armazenamento e 

distribuição de insumos no produto, como manuseio de material, armazenagem, 

controle de estoque, programação de frotas, veículos e devolução para 

fornecedores.  

� Operações: atividades associadas à transformação dos insumos no produto final, 

como trabalho com máquinas, embalagens, montagem, manutenção de 

equipamento, testes, impressão e operações de produção.  

� Logística externa: atividades associadas à coleta, armazenamento e distribuição 

física do produto para compradores, como armazenagem de produtos acabados, 

manuseio de materiais, operação de veículos de entrega, processamento de pedidos 

e programação.  

� Marketing e vendas: atividades associadas a oferecer um meio pelo qual 

compradores possam comprar o produto e a induzi-los a fazer isto, como 

propaganda, promoção, força de vendas, cotação, seleção de canal, relações com 

canais e fixação de preços.  

Consideram-se atividades de apoio:   

� Aquisição: refere-se à função de compra de insumos empregados na cadeia de valor 

da empresa, e não aos próprios insumos adquiridos.  

� Desenvolvimento de tecnologia: são os esforços para aperfeiçoar o produto e o 

processo. Pode assumir diversas formas, desde a pesquisa básica e o projeto do 

produto até pesquisa de mídia, projeto de equipamento de processo e 

procedimentos de atendimento.  

� Gerência de recursos humanos: consiste em atividades envolvidas no 

recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento e na compensação de 

todos os tipos de pessoal.  

� Infraestrutura: consiste em uma série de atividades, incluindo gerência geral, 

planejamento, finanças, contabilidade, problemas jurídicos, questões 

governamentais e gerência de qualidade. Esta atividade, ao contrário das outras 

atividades de apoio, geralmente dá suporte à cadeia inteira, e não a atividades 

individuais.  

Cada empresa tem dentro de si uma cadeia de valor, e a cadeia de suprimentos é 

formada pela sequência de cadeias de valor interligadas por meio de um sistema de atividades 
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interdependentes; desta forma, alterações em uma cadeia de valor geram reflexos nas cadeias 

de valor subsequentes. Ao aplicar a metodologia de cadeia de valor integrada à Cadeia de 

Suprimentos, o resultado traz para as empresas inseridas: reduções de custos consideráveis e 

redução de atividades redundantes não geradoras de valor. A gestão eficiente dos custos é 

uma imposição para os elos da CS (DE ARAUJO, 2008). 

 

 

 

      

 

Figura 2.1- Cadeia de Valor, adaptado de Porter (1989) 

2.3 Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) 

Para Lee (2009), a integração da CS proporciona produtos, serviços e informações com 

adição de valor para todos os clientes e demais stakeholders da cadeia; com isto a GCS 

significa coordenar, programar e controlar a aquisição, produção, estoque e entrega dos 

produtos e serviços até os consumidores.  

No contexto do mundo contemporâneo e tão rapidamente crescente, o conceito de 

empresas individuais se relacionando entre si por meio de trocas de bens ou serviços já virou 

obsoleto; em seu lugar surge uma nova forma de fazer negócio que maximiza o valor do 

relacionamento empresarial, conhecida como Cadeia de Suprimentos Colaborativa. Anderson 

& Lee (1999) chamam à CS da nova geração como a “Cadeia de Suprimentos sincronizada”. 

Contribuindo no sentido colaborativo da CS, Sahay (2003) considera que a GCS 

apropriadamente implementada é uma atividade estratégica que se conduz através de toda a 

empresa e entre todas as empresas que formam a cadeia, demandando altos níveis de 

compartilhamento de informações e colaboração.  
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2.3.1 Cadeia de Suprimentos (CS) 

Entende-se CS como a rede empresarial que integra a elaboração de um produto ou 

serviço a ser vendido para um consumidor, desde o fornecedor até o ponto de venda 

(GLOBAL SUPPLY CHAIN FÓRUM, 1998).  

Para Lambert et al. (1998), a CS é resumida como a estrutura que reúne a própria 

empresa e todas as outras com as quais ela se relaciona direta ou indiretamente, desde o 

recebimento dos insumos até o local onde o produto final é consumido. A CS é composta pelo 

conjunto de organizações que fazem a concepção, produção e distribuição de um produto. 

Conforme Lee (2009), Cadeia de Suprimentos é uma rede de facilidades e operações de 

distribuição para a rede inteira de companhias que trabalham juntas para desenhar, produzir, 

entregar e servir produtos, como consequência a CS integrada induz à simplicidade, 

padronização e sincronização dos processos, definição de relacionamentos, efetividade, 

satisfação dos clientes e menor custo total. 

As empresas consideradas de classe mundial têm alcançado o desempenho, por meio do 

redesenho dos processos de negócios, das políticas e dos procedimentos com base nas 

melhores práticas, integração interna dos processos de negócios em fluxos de informações, 

definição de indicadores de desempenho para a Cadeia de Suprimento, relacionamento e 

integração externa da cadeia e obtenção de um novo valor de mercado. 

Uma CS de baixo custo trabalha com uma estratégia bem definida e desdobrada, que 

potencializa a sinergia entre os elos, alinha sua visão individual e, ao mesmo tempo, permite 

dar acompanhamento do desempenho por meio de indicadores financeiros e não financeiros. 

A efetividade de seu desempenho é o resultado do alinhamento das operações e a criação de 

valor agregado para cada saída resultante dos elos integrantes.  

A busca pela integração eficiente da CS deve ser um objetivo constante dos gestores. 

Para Lee & Whang (2001), esta integração não pode ser completa sem uma forte ligação 

organizacional entre as empresas. Essa ligação deve ocorrer em vários planos:  

� Os canais de comunicação devem ser bem definidos e mantidos, com direitos e 

responsabilidades claramente estabelecidos.  

� O monitoramento dos elos da Cadeia de Suprimento deve ser constante e com 

enfoque estratégico; a conformação de interdependências garante performances 

superiores, levando à necessidade de uma colaboração e coordenação mais intensas. 
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� Os incentivos devem ser alinhados para todos os membros, com esforços orientados 

à integração. Deve-se levar em conta o grau de risco e investimento de cada 

componente.  

Conforme Coelho (2010), na CS é preciso cuidar da integração das partes física e 

financeira. De forma isolada, a cadeia física foca em atividades logísticas como transporte e 

armazenagem, enquanto a cadeia financeira se concentra no direcionamento do fluxo de 

informações com softwares específicos; segundo o autor, benefícios como ganho de tempo, 

redução de custos dos estoques e aumento de atividades conjuntas podem ser alcançados, 

além da agregação de valor à cadeia como um todo. Reforçando esta idéia, Lee (2009) 

considera que o maior objetivo da GCS é integrar o fluxo de informação e fluxo físico entre 

todas as partes da cadeia.  

A empresa precisa estar ligada com o consumidor para entender o que ele precisa e 

entregar a solução para sua necessidade com maior rapidez do que as empresas concorrentes, 

reduzindo ao máximo o desperdício de recursos, atividades e capturando assim, maiores 

oportunidades de lucro. A qualidade da gestão e do relacionamento entre os elos da cadeia 

tem forte responsabilidade na sustentabilidade de uma marca no mercado por meio da 

satisfação dos consumidores. Quanto maior o entrosamento entre os parceiros, mais 

sustentáveis serão as vantagens obtidas. Na atualidade, um conjunto de tendências evoluídas, 

em maior ou menor grau, converge para aumentar o número e a natureza das parcerias e por 

extensão, a colaboração.  Exemplos de algumas tendências difundidas mais amplamente: 

� Serviço ao cliente para o gerenciamento do relacionamento; 

� Confiança mútua entre partes, estruturas, sistemas e indicadores de desempenho, 

estimulam o comportamento organizacional, a criação de vínculos financeiros para 

o compartilhamento de benefícios e riscos mútuos; 

� Aproveitamento da troca de informações de qualidade; 

� Integração funcional e dos processos é a estratégia mais utilizada para melhorar 

significativamente as operações; 

� Mudar de uma integração vertical para uma virtual possibilita o desenvolvimento 

de nexos entre operações internas e externas que superem barreiras financeiras de 

uma estrutura tradicional. 
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2.3.2 Colaboração na Cadeia de Suprimentos 

Segundo Simatupang & Sridharan (2005) o termo colaboração descreve uma estreita 

cooperação entre os parceiros de negócio autônomos ou unidades participativas em esforços 

conjuntos para responder eficazmente às necessidades do cliente final com custos mais 

baixos. Colaboração também é definida como duas ou mais empresas compartilhando 

responsabilidades no planejamento, gestão, execução de atividades, bem como na medição de 

desempenho (ANTHONY, 2000). 

Na ótica empresarial, colaboração, pode ser definida como “os meios pelos quais as 

empresas de uma CS trabalham juntas para atingir objetivos mútuos através do 

compartilhamento de idéias, informações, conhecimentos, riscos e recompensas” (COHEN et 

al, 2005). Kampstra (2006) contribui argumentando que as empresas líderes olham a 

excelência da CS como mais do que apenas uma fonte de redução de custos, em vez disso 

destacam-na como uma fonte de vantagem competitiva, com potencial para impulsionar o 

desempenho na melhoria no atendimento ao cliente, a geração de lucro, a utilização de ativos 

e a redução de custos. A colaboração efetiva entre empresas e dentro de cada uma delas é 

essencial para atingir objetivos individuais e coletivos. 

A lógica fundamental, por trás da colaboração, é que uma empresa sozinha não pode 

competir com sucesso por si só. Os clientes estão mais exigentes, a concorrência é escalada 

(KOTLER, 1997). Assim, muitas empresas procuram coordenar suas atividades e o trabalho 

mútuo para produzir um desempenho superior (ANDERSON & NARUS, 1990; STERN & 

REEVE, 1980).  

Para que a colaboração seja atingida de maneira plena, a confiança é um requisito 

necessário entre parceiros da cadeia; a ausência desta característica impossibilita a 

visibilidade das informações, gerando um alto nível de risco (CHRISTOPHER et al., 2003). 

Será necessário o estabelecimento de arranjos colaborativos a fim de dividir os riscos e 

recompensas que garantam o desempenho superior coletivo (LAMBERT et al., 1999). 

Processos colaborativos incluem a tomada de decisões em conjunto (STANK et al., 

2001) e a resolução de problemas comuns (SPEKMAN et al., 1997).  A livre troca de dados, 

planos operacionais, e informações financeiras é necessária para obter os benefícios da 

colaboração (QUINN, 1999). Os resultados esperados incluem melhor planejamento da 

demanda (McCARTHY & GOLICIC, 2002), visibilidade do estoque, economia de custos 
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(SABATH & FONTANELLA, 2002; STANK et al. 2001) e melhorias na capacidade de 

resposta ao cliente (SABATH & FONTANELLA, 2002).  

Conforme Min (2005) a natureza da colaboração sinaliza à cooperação e o 

compartilhamento das informações como os componentes essenciais para lograr acordos 

colaborativos; o autor também destaca a necessidade de formalizar ditos acordos através de 

métricas de rendimento, tais como as metas e os objetivos. Por último, se enfatiza que quando 

as parcerias colaborativas são bem-sucedidas, elas muitas vezes resultam no desenvolvimento 

de uma nova cultura e um melhor ambiente de operação.  

Segundo Kampstra (2006) a verdadeira colaboração empresarial é difícil de conseguir 

devido aos seguintes aspectos: 

� Período de tempo: enquanto muitas pessoas falam de integração de rede, a maioria 

das empresas tem dificuldade em “alinhar” os seus processos internos com clientes 

e fornecedores.  

� Infraestrutura de TI: a falta de conectividade, uma plataforma comum de dados, 

comunicação e troca de informações.  

� Confiança: uma relutância em compartilhar informações, manter extrema 

confidencialidade ou a falta de confiança é um fator cultural difícil de ser superado.   

� Estrutura Organizacional: a designação de papéis e funções tem que promover a 

colaboração entre as partes.  

� Concorrência: os medos dos executivos podem limitar a integração e a capacidade 

de resposta às grandes mudanças no ambiente competitivo. 

� O medo da pressão externa: companhias menores, com recursos limitados temem 

um maior canal de “parceiros” que poderiam usar a GCS de forma oportunista para 

extrair valor e margem apertada (FAWCETT & MAGNAN, 2002).  

� Potências, dentro da organização, se referem à luta interna de poderes na empresa.  

� Financeiro, o pensamento de curto prazo domina negócios atuais, tornando acordos 

de longo prazo difíceis de lograr. 

� Conflito das culturas empresariais, como objetivos e valores incompatíveis, etc. 
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2.3.3 Planejamento, Previsão e Reabastecimento Colaborativo “CPFR” 

A primeira iniciativa criada para permitir a integração da Cadeia de Suprimento remonta 

ao ano 1992, com a criação do grupo chamado “Efficient Consumer Response Moviment” ou 

“ECR” o qual divulgou um relatório sugerindo boas práticas de negócios para a GCS (KURT 

SALMON ASSOCIATES, 1993). 

Conforme Kurt Salmon Associates (1993), os benefícios da CS poderão ser alcançados 

pela excelência das quatro estratégias principais do ECR: reposição, sortimento, promoção e 

introdução eficientes de produtos.   

ECR apresenta a partilha de informações como uma oportunidade para o 

desenvolvimento da verdadeira colaboração da CS, permitindo à cadeia conhecer e dirigir a 

demanda e, assim entregar valor ao cliente.  

O Vendor Managed Inventory - VMI, Inventário gerenciado pelo fornecedor e 

Reposição Contínua (CR) são outras iniciativas baseadas na colaboração, técnicas 

coexistentes na GCS. Cooke (1998) apud Barratt & Oliveira (2001) afirma que o VMI é 

provavelmente o primeiro link de negócios baseado na confiança entre fornecedores e 

clientes, sua maior fraqueza encontra-se na visibilidade insuficiente da CS (BARRATT & 

OLIVEIRA, 2001). Os dados dos pontos de venda (PVs), como os dos níveis de estoques do 

armazém são desconsiderados no processo, ao mesmo tempo em que os dados de reposição.  

Conforme Andraski (1994) apud Barratt & Oliveira (2001), o programa de 

reabastecimento contínuo “CRP” ou simplesmente CR surgiu como uma prática comercial no 

início de 1990 para tentar resolver e melhorar as quatro estratégias do ECR.  

CPFR pode ser visto como uma evolução do ECR. Em 1996, começou o trabalho para 

desenvolver a visão inicial de previsão e reabastecimento colaborativo (CFAR) e que, em 

1997, a visão foi ampliada para CPFR.  

Em 1997, The Voluntary Interindustry Commere Standarts (VICS) criou uma 

subcomissão para desenvolver CPFR como um padrão da indústria. Um ano depois, em 1998, 

VICS emitiu o primeiro documento sobre CPFR: “Orientações VICS para CPFR”, que têm 

sido constantemente atualizadas desde então (PIRES, 2004).  Para Fortuna & Mesquita 

(2003), este conceito foi formalmente apresentado pela primeira vez nos Estados Unidos, pela 

VICS, tendo sido o projeto piloto desenvolvido em meados da década de 90. No Brasil, o 

conceito tem sido difundido através do movimento ECR Brasil.  
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CPFR aspira cobrir as lacunas deixadas pelas práticas comerciais anteriores e se 

apresenta como uma ferramenta de inovação tecnológica que vem a auxiliar à integração dos 

processos, nos níveis estratégico, tático e operacional. Este novo conceito de gestão de 

negócio pretende aprimorar o relacionamento entre os participantes da CS, através do 

gerenciamento compartilhado do processo de planejamento e da informação (TAVARES & 

LIMA 2006). O processo colaborativo ocorre ao longo de toda a cadeia por meio do trabalho 

conjunto no planejamento, na previsão da demanda e na reposição de produtos. Os parceiros 

do negócio trabalham com a mesma previsão de consumo de seus produtos (DIAS, 2003). 

O Supply Chain Council apóia CPFR como um bloco de construção para as empresas 

que querem melhorar o desempenho de forma colaborativa (FLIEDNER, 2003).  

O modelo de processo proposto pela VICS (1999) compreende três fases principais: 

planejamento, previsão de demanda e reposição de estoques, desdobradas em nove etapas, 

segundo a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1- Relação das três principais fases e nove etapas do CPFR 

Planejamento 
Desenvolvimento do acordo de colaboração 

Criação do plano de negócios conjunto 

Previsão de 
demanda 

 

Geração da previsão de demanda 

Identificação das exceções da previsão de demanda 

Análise conjunta e solução para as exceções da previsão de demanda 

Criação da previsão de reposição do estoque 

Identificação das exceções da previsão de reposição do estoque 

Análise conjunta e solução para as exceções de reposição do estoque 
Reposição de 

estoques 
Geração do pedido 

Fonte: Tavares & Lima (2006) 

 

Skjoett-Larsen et al., (2003) dividem o processo CPFR em três níveis, dependendo do 

estágio de integração e dimensão da colaboração entre os parceiros:  

� Nível Básico: envolve poucos processos de negócios e uma integração limitada ao 

planejamento de pedidos entre os parceiros. O foco é na redução de custo de 

operação.  

� CPFR Desenvolvido: caracterizado pelo aumento da integração em várias áreas de 

negócios, procurando definir o tipo de informação que deverá ser trocada, como 

será feita a troca de dados e a divisão de responsabilidades, como fornecimento da 
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previsão de demanda e nível de estoque, ressuprimento de produtos e entregas 

rápidas. O foco é no nível de serviço ao cliente.  

� CPFR Avançado: caracterizado pelo elevado sincronismo e confidencialidade das 

informações entre as partes. Este nível ressalta as diferenças e as bases de negócio 

dos parceiros que, quando combinados, dão uma perspectiva de desenvolvimento 

de competências e aprendizado entre os parceiros.  

Prévio à implantação do CPFR, os parceiros de negócio devem acordar uma série de 

aspectos, como os parâmetros da política de estoques, o nível de serviço desejado e a forma 

pela qual o nível de serviço será medido (DIAS, 2003). Deixar a relação tradicional, de 

adversários e de interesses próprios, para partir até uma relação compartilhada, de trabalho em 

conjunto, gerenciamento dos riscos, focados em um objetivo comum (PIRES, 2004). 

Muitos autores consideram o processo CPFR, a próxima onda em termos de GCS que 

promove um conceito de negócio com vantagem competitiva sustentável. 

Como a maioria das novas iniciativas empresariais, há ceticismo e resistência à 

mudança.  Muitos obstáculos têm sido citados em relação à implementação e execução do 

CPFR, entre eles:   

� Falta de confiança no compartilhamento de informações; 

� Falta de colaboração na previsão interna;  

� Disponibilidade e custo da tecnologia necessária;  

� Partilha de informação fragmentada por normas individuais;  

� Agregação de preocupações (número de previsões e frequência de geração). 

Não obstante dos obstáculos mencionados no processo, em contrapartida uma ampla 

lista de benefícios do CPFR pode ser destacada, que se constituem em fortes incentivos para 

todas as organizações envolvidas: 

� Para o cliente, a grande vantagem é o comprometimento do fornecedor em termos 

de nível de serviço e redução de preços em longo prazo. Outra consequência é a 

redução nos níveis de estoque, particularmente o estoque de segurança cuja 

magnitude é em função das incertezas associadas ao fornecimento (FLIEDNER, 

2003).   

� Para os fornecedores, o CPFR representa uma real oportunidade de obter um 

crescimento nas vendas, redução dos níveis de estoque e dos ciclos operacionais. 

Outra vantagem é a de trabalhar de uma forma mais estável (se conhece a demanda 
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final), isso faz que o fornecedor controle melhor sua produção e seu estoque, 

inclusive o de segurança, uma vez que terá conhecimento do calendário de 

promoções do varejista e, consequentemente, dos picos de vendas. Esse 

conhecimento pode ser compartilhado com os clientes através da redução do preço 

do produto (AROZO, 2000).  

� Segundo Fliedner (2003), além dos benefícios para o cliente e para o fornecedor, 

existem também os benefícios compartilhados: aumento do giro do estoque, 

melhoria na acuracidade da previsão de venda e redução de custo operacional.  

Para esse autor, o Enterprise Resource Planning (ERP) vem sendo usado com sucesso 

para padronizar os processos internos financeiros transacionais necessários em uma 

organização. CPFR em conjunto com o ERP será capaz de fornecer uma base de operação 

interligada entre os diversos sistemas de planejamento, facilitando o acesso em tempo real 

para fornecedores, parceiros, distribuidores e consumidores.  

A evolução futura da CPFR vai permitir uma transferência automática da previsão da 

demanda dos parceiros da CS em planos de produção do fornecedor, da contabilidade (contas 

a receber e a pagar), das necessidades de recursos humanos, e aplicações de planejamento da 

cadeia. No entanto, conforme Tavares & Lima (2006), o ERP em geral não apresenta um bom 

suporte para colaboração entre as empresas, característica principal do CPFR; desse modo, a 

utilização combinada do CPFR com o ERP será mais frequente para prover as transações 

“colaboradas”, valendo-se cada vez mais de tecnologias de troca eletrônica de dados.   

CPFR é a metodologia mais concreta de colaboração interorganizacional, por meio de 

um conjunto de procedimentos estabelecidos é possível criar processos de negócios nos quais 

fabricantes, distribuidores e varejistas concordem em estabelecer objetivos comuns, 

desenvolver planos operacionais, de vendas e compartilhar estes planos via transmissão 

eletrônica, trabalhando em conjunto na geração e atualização de previsões de venda e 

ressuprimento. O planejamento conjunto torna possível sincronizar o ciclo de compras do 

cliente com o ciclo de produção do fabricante e de sua rede de fornecedores, otimizando a 

cadeia. 

O CPFR conecta empresas por meio das melhores práticas comerciais e de marketing, 

como a gestão por categorias e os processos de planejamento e execução da Cadeia de 

Suprimentos, para reduzir os custos de estoques, transporte e logísticos enquanto aumenta a 

disponibilidade do produto (VICS, 2004). 
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No âmbito mundial, CPFR está se convertendo no destino certo para empresas que 

tentam entrar no último e mais recente estágio da CS, “a integração da Cadeia da 

Lucratividade” (MUSELLA & LETENSKI, 2008). 

2.4 Processo de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) 

Acolhendo o destacado por Navarro (2006), dentro do mercado de mudanças 

frequentes, é cada vez mais premente a necessidade das empresas de contar com o apoio de 

técnicas de planejamento e sistemas integrados de gestão que lhes permitam alcançar as metas 

estabelecidas na estratégia corporativa, de frente a esta realidade o S&OP está ganhando 

reconhecimento crescente.  

Para Kotler (2005), a chave para a sobrevivência e crescimento organizacional é a 

habilidade da empresa para adaptar suas estratégias em um ambiente rapidamente mutante; 

onde o sucesso empresarial é dirigido por um planejamento estratégico. Portanto, o plano 

estratégico de uma empresa é apenas o ponto de partida para o planejamento através dos 

vários departamentos. 

De acordo com Wallace (2001), S&OP é um processo empresarial que ajuda as 

empresas a manterem a demanda e a oferta balanceadas. Isto é, através do enfoque nos 

volumes agregados, famílias e grupos de produtos, de modo que os problemas de mix 

(produtos individuais e pedidos de clientes) possam ser controlados mais prontamente. Trata-

se de um processo multidisciplinar que envolve todos os setores e níveis da empresa. A 

principal característica do S&OP está na interligação que faz dos planos estratégicos e o plano 

de negócios da empresa aos processos - a entrada do pedido, a programação e as ferramentas 

de compras que ele utiliza para a condução dos negócios em uma base semanal, diária e 

horária. S&OP, quando utilizado adequadamente, capacita os gerentes das empresas a 

visualizarem os negócios holisticamente e dar-lhes uma janela para o futuro.  

S&OP é um instrumento para a implantação e o desdobramento do planejamento 

estratégico, podendo agregar valor ao negócio através da antecipação das necessidades e 

restrições da empresa criando soluções sincronizadas com os requisitos do mercado 

(WALLACE, 1999). O plano estratégico de negócios é uma declaração dos principais 

objetivos e metas que a empresa espera atingir nos próximos dois a dez anos ou mais. É uma 

declaração do direcionamento da empresa que mostra o tipo de negócio, as linhas de produtos, 

mercados e objetivos que a companhia pretende atuar no futuro (CARDOSO, 2005). 
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A adoção do processo S&OP conforme Bremer et al. (2008) vem crescendo ao longo 

dos últimos anos, atingindo simultaneamente melhorias em termos de custo (níveis de estoque 

e custo de produção) e serviço (disponibilidade de produto), pela responsabilidade de manter 

o alinhamento entre as decisões nos níveis estratégico, tático e operacional.   

Para Donato et al. (2009), o processo S&OP é um planejamento de médio prazo, ele 

abrange um horizonte de doze a vinte e quatro meses, os resultados deste processo são os 

planos agregados de vendas, operações e estoques. Os planos são apresentados tanto em 

valores unitários como financeiros. A metodologia do S&OP é considerada como uma das 

melhores práticas de gestão de manufatura, engenharia e organizações de distribuição. É um 

processo de gerenciamento mensal que traz em um plano integrado (Plano Estratégico da 

Empresa), todos os planos operacionais separados de uma empresa (Planos Operacionais, 

Plano Mestre de Produção, Plano de Produção e Compras) (TEARNAN, 2007). 

Para Stahl (2000), S&OP é um processo que liga as necessidades do mercado à fábrica, 

através de uma visão consolidada, tendo como principais entradas: as condições de mercado e 

as metas da empresa; e como principais saídas: os planos de vendas, produção, financeiro, de 

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e por último o plano de entregas. 

De maneira resumida, pode-se afirmar que os benefícios obtidos com uma implantação 

eficaz do S&OP (WALLACE, 1999 & APICS, 2000) são: 

� Para as empresas de “fabricação para estoques”: Alto nível de atendimento ao 

cliente e baixos estoques de produtos acabados, simultaneamente;   

� Para as empresas de “fabricação sob encomenda”: Alto nível de atendimento ao 

cliente e frequentemente baixo lead time de atendimento ao cliente, ao mesmo 

tempo;  

� Uma produção mais nivelada sem picos ou vales, redução de horas extras e 

aumento de produtividade;   

� Redução de conflitos entre a média gerência das áreas de Vendas, Marketing, 

Finanças, Produção, Logística, Planejamento de Materiais, e Desenvolvimento de 

produtos. 

De acordo com Wallace (2001), a essência do S&OP é a tomada de decisões para cada 

família de produtos, que terminam na mudança, atualização ou criação de planos para vendas, 

operações, inventários e de pedidos pendentes / atrasados; após a aprovação destes planos 

pela equipe do S&OP executivo, estes passam a ser documentados e distribuídos para toda a 
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organização.  O conjunto destes planos é o plano de ação global para as áreas de Vendas 

(Marketing e Comercial), Operações, Finanças e Desenvolvimento de Produtos. O passo 

seguinte é a geração de planos agregados do S&OP, nos níveis de detalhamento necessários, 

requeridos por cada área.   

O processo S&OP é um método estruturado que através do desenvolvimento de 

reuniões mensais coleta as informações dos diferentes departamentos (finanças, vendas, 

produção e engenharia), as discute, analisa, e aprova decisões que ao final transformam-se em 

planos funcionais que suportem as necessidades de cada departamento (NAVARRO, 2006). 

O S&OP precisa de um trabalho preliminar que começa logo após o final de cada mês e 

continua por alguns dias, cujo enlace final ocorre numa reunião mensal de duas horas do 

S&OP Executivo. Na Figura 2.2 são apresentadas as etapas e informações que conformam o 

processo S&OP.  
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Figura 2.2- Etapas do Processo S&OP 

Fonte: Adaptado a partir de Wallace (2001) 

 

A seguir detalham-se as etapas do processo S&OP proposto por Wallace (2001). 
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Passo 1- Levantamento de Dados: Para este efeito, requere-se: da atualização dos 

arquivos com dados provenientes do mês recém terminado (informação das vendas reais, 

produção, inventários, etc); da geração de informação ao pessoal das áreas Comercial e 

Marketing para o uso na preparação da nova previsão, com dados que incluam análises de 

vendas, relatórios estatísticos de previsão, planilhas, etc.; e por último, da divulgação destas 

informações ao pessoal adequado.  

De acordo com Wallace (2001), para tornar o S&OP um processo efetivo, é importante 

que este passo seja completado em, no máximo, um ou dois dias, logo após o final do mês.  

Passo 2- Planejamento da Demanda: O pessoal de Vendas recebe, analisa e discute a 

informação proveniente do Passo 1, e imediatamente ajusta a nova previsão da gerencia para 

os próximos doze meses ou mais. Esta previsão inclui tanto os produtos existentes como os 

novos produtos.  

Conforme Wallace (2001), durante esta etapa, o envolvimento dos colegas das áreas de 

Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos em igual nível ao de Controladoria é valioso e 

oportuno; o melhor controle das funções das suas respectivas áreas lhes permite aportar com 

informação que modele em alto grau o Planejamento da demanda.   

O resultado do Planejamento da demanda é a previsão que vai ser submetida à 

autorização da gerencia. Sugere-se a inclusão de um executivo sênior do setor Comercial e 

Marketing no circuito S&OP. 

Passo 3 - Planejamento de Suprimentos (Capacidade): Nesta etapa, se faz a 

modificação dos Planos de Operações para qualquer família ou subfamília de produtos, a 

causa das mudanças na Previsão de Vendas, nos níveis de inventário ou tamanho dos pedidos.  

De acordo com Vieira & Neumann (2008), a etapa da Gestão do Suprimento começa 

com o plano de demanda (resultado da etapa: Planejamento da demanda). O produto desta 

fase é o Plano de Suprimentos no qual se refletem as mudanças, restrições, ações de 

contingência e priorização, todas estas produto das modificações ocorridas no plano de 

demanda. Conforme Bremer (2008) o plano também inclui a geração de cenários frente a 

riscos relacionados com fornecedores e capacidades logísticas dentro do horizonte de 

planejamento. 

Segundo Wallace (2001), o resultado do passo de Planejamento de Suprimentos é uma 

lista com os problemas de suprimentos que não possam ser solucionados ou precisem de 

decisões hierarquicamente superiores. Por exemplo: Quando a demanda ultrapassa a oferta e, 
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como solução, precisa-se da aquisição de recursos para atender a demanda ou atinge as 

restrições de fora da organização (outro lugar na CS). Estes tipos de complicações 

correspondentes a restrições de materiais ou capacidade são levados para a reunião de Pré-

S&OP. 

Passo 4 - Reunião de Pré S&OP: Conforme Wallace (2001), os objetivos da reunião 

preliminar de S&OP são:  

• Tomar decisões com relação ao balanceamento da demanda e a oferta; 

• Definir a solução de problemas e diferenças, a fim de determinar um conjunto 

único de recomendações a ser levadas para a reunião do S&OP Executivo; 

• Identificar as áreas onde o consenso não pode ser alcançado e determinar a forma 

de apresentação para a reunião do S&OP executivo; 

• Criar, se for preciso, ações alternativas para os problemas identificados; 

• Definir a pauta da reunião do S&OP executivo. 

Os principais participantes desta reunião incluem pessoas das áreas de: Planejamento da 

Demanda, inclusive da área de Pesquisa e Desenvolvimento, pessoal da área de Suprimentos, 

representantes da área Financeira, e o dono do processo S&OP. Os resultados esperados desta 

fase são:  

• Uma visão atualizada do negócio, incluindo as últimas projeções de vendas em 

relação ao plano de negócios de toda a empresa; 

• Recomendações para as famílias de produtos e os novos produtos quando precisam 

ser tomadas ações frente ao futuro do plano de operações; 

• Recomendações para cada recurso que requeira uma mudança importante;  

• Apresentar situações alternativas em forma de planos para problemas identificados 

nas etapas anteriores; 

• Recomendações para mudanças nas estratégias de demanda e oferta, onde 

necessário; 

• Pauta para reunião do S&OP. 

Passo 5 - Reunião do S&OP Executivo: De acordo com Wallace (2001), os objetivos 

pretendidos neste passo são: 

• Tomar decisões para cada família de produtos; 

• Aprovar as mudanças dos planos de operação ou aquisição; 
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• Relacionar a versão financeira das informações do S&OP com o Plano de Negócio 

e realizar os ajustes necessários; 

• Dar solução aos dilemas apresentados pela equipe de Pré-S&OP; 

• Tomar decisões necessárias sobre o desempenho quanto do atendimento ao cliente, 

desenvolvimento de novos produtos e projetos especiais, etc. 

Os resultados desta fase são os registros da reunião, com o detalhamento das decisões 

tomadas, definição de acordos, especificação das modificações do plano de negócio. O passo 

imediato a ser seguido a e divulgação do plano de ação autorizado para todas as pessoas 

envolvidas, dentro do prazo de dois dias úteis após a reunião. 

Na atualidade, S&OP tem evoluído para Integrated Business Planning - IBP, onde 

todos os planos da empresa: de produto, de demanda, de oferta, iniciativas estratégicas e 

financeiras decorrentes são sincronizadas e alinhadas ao nível agregado de cada mês 

(ABERDEEN GROUP, 2008). S&OP/IBP é muito mais do que um processo tático ou de 

integração da CS, permite gerenciar um negócio de forma integrada e holística (SCHORR, 

2007). 

O processo de S&OP/IBP trabalha no nível agregado, ele não tem competência para 

gerenciar o curto prazo. Os processos inferiores como: gestão da demanda detalhada, serviço 

ao cliente, planejamento mestre de produção e programação da cadeia de abastecimento da 

fábrica têm a finalidade de serem competentes para gerenciar em curto prazo, trabalhando em 

nível detalhado e específico.  

S&OP/IBP minimiza ou mesmo elimina as lacunas ou gaps através do desenvolvimento 

de alternativas para fechá-las. A ênfase é gerir o negócio de forma holística e não por meio de 

funções ou planos isolados. A Figura 2.3 ilustra o ciclo mensal do processo de S&OP/IBP 

estruturado em cinco passos. 
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Figura 2.3- Planejamento Integrado de Negócios (S&OP/IBP): Cinco passos do processo 

Fonte: Palmatier & Crum (2003) 

Passo 1: Gestão de produtos e novas atividades: inclui uma revisão completa do 

portfólio de produtos, suas alterações,  racionalização e interrupção ou saída de linha; assim 

também como as novas atividades que influenciem a demanda e o suprimento. Essas novas 

atividades podem surgir de uma forma global da empresa, por iniciativas de processos e 

tecnologias. A saída (output) deste passo é um plano de novas atividades o qual documenta 

todos os novos produtos, novas atividades revisadas e priorizadas, a avaliação dos recursos 

necessários para a implantação dessas novas atividades. A saída (output) deste passo será a 

entrada (input) para o passo 2: Gestão da Demanda.  

Passo 2: Gestão da demanda: inclui uma revisão completa dos planos de demanda de 

todos os produtos da empresa bem como das premissas que suportam esses planos. Os planos 

de demanda são sumarizados de forma agregada, por família e subfamília, para poderem ser 

levados ao S&OP/IBP. É importante considerar que os planos de demanda agregados 

suportam o processo e os planos de demanda detalhados suportam o planejamento mestre de 

produção. Os dois planos devem estar totalmente alinhados no curto prazo, onde tipicamente 

se encontram.  
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De acordo com Mentzer & Moon (2004), a gestão de demanda é a coordenação do fluxo 

da demanda através da Cadeia de Suprimentos, isto permite eliminar ou reduzir drasticamente 

o Efeito Chicote - EC. 

O EC é uma das características mais perturbadoras inseridas na CS, corresponde à 

amplificação da demanda, que surge mesmo, de pequenas perturbações na demanda do 

mercado; caracteriza-se pela crescente variabilidade da demanda na medida em que se move 

na CS a partir do consumidor final. Para não perder as vendas, ao prevê-las, o varejista 

automaticamente adiciona um “Coeficiente de segurança” gerando um Estoque de Segurança. 

Quando cada elo da cadeia trabalha de forma isolada, ele possui informação apenas da 

demanda do elo subsequente, o comportamento do varejista é replicado pelos outros elos da 

cadeia. Assim, quando um dos elos adiciona um coeficiente de segurança, está gerando um 

estoque de segurança o que se deriva num custo de estoque. O resultado final é um custo total 

de estoque elevado. A característica positiva deste fenômeno, segundo Van der Vorst et al. 

(1998), decorre do fato de que, cada vez mais, são as empresas  que começam a cooperar mais 

de perto para diminuir as consequências negativas deste efeito.   

A Tabela 2.2 apresenta o comportamento dos elos de uma CS onde cada elo considera 

um coeficiente de segurança de 10%. 

Tabela 2.2- Exemplo de Efeito Chicote na CS  

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Consumidor Final 
 

+ 10% + 10% + 10% + 10%  
Demanda 1464 Demanda 1331 Demanda 1210 Demanda 1100 Demanda 1000 

Fonte: Vieira & Neumann (2008) 

Num panorama ideal, a informação da demanda do consumidor final é distribuída na CS 

como um todo, considerando com uma única incerteza presente o comportamento do 

consumidor final. Com isto, cada elo deixa de adicionar um coeficiente de segurança para 

suprir a demanda do seu cliente imediato. A nova situação se apresenta na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3- Compartilhamento de Informações na CS  

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Consumidor Final 
 

+ 0% + 0% + 0% + 10%  
Demanda 1100 Demanda 1100 Demanda 1100 Demanda 1100 Demanda 1000 

Fonte: Vieira & Neumann (2008) 

A previsibilidade da demanda, em termos de acurácia e determinação, tem uma 

dificuldade adicional, que são os erros decorrentes da propagação amplificada da demanda a 
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montante da CS que é definida como amplificação da demanda ou EC. A amplificação da 

demanda é o fenômeno onde as ordens do fornecedor, elemento a montante da cadeia, tendem 

a ter uma maior variação do que as vendas do varejista, elemento a jusante da cadeia, em 

função de uma distorção sistemática, que é amplificada sob a forma de pedidos, causada 

dentre outros motivos, pela distorção da informação sobre a sinalização da demanda (LEE et 

al., 1997; METTERS, 1997; CHEN et al., 2000) apud (SARI, 2008). Segundo Lee et al. 

(1997) um importante mecanismo de coordenação em uma CS é o fluxo de informação entre 

os membros da cadeia, estes fluxos de informação têm um impacto direto sobre a 

programação de produção, controle de estoque e os planos de entrega de cada membro da CS. 

Conforme Slack et al. (2006) o EC surge de um pequeno distúrbio (a jusante) no fim da 

cadeia, causando distúrbios cada vez maiores a medida que se aproxima do inicio da mesma 

(a montante), isto produz graves impactos negativos sobre a regularidade e a estabilidade dos 

pedidos recebidos em todos os níveis da cadeia.  Sua principal causa é a sensibilidade aos 

níveis de estoque e um desejo racional e perfeitamente compreensível dos diferentes elos da 

CS de gerenciar seus níveis de atividade.  

A gestão da demanda ampara-se em quatro princípios básicos: Planejar, Comunicar, 

Influenciar e Gerir, e, priorizar a demanda; suportados por métodos matemáticos quantitativos 

causais e temporais, como por exemplo: regressão linear e análise de correlação, médias 

móveis, suavização exponencial simples, suavização exponencial com ajuste de tendência e o 

método sazonal multiplicativo. Estes métodos são aplicados baseados na realidade de 

demanda da empresa, por meio da análise de dados históricos, além disso, também são 

consideradas outras variáveis distintas para previsões de demanda futura, como estratégias 

dos concorrentes, alterações na regulamentação, mudanças tecnológicas, tempos de 

processamento, prazos de entrega dos fornecedores e perdas de qualidade.  

A saída (output) desse passo é um plano de demanda agregado sem restrições com todas 

as premissas revisadas, validadas e os respectivos planos de ação; será a entrada (input) para o 

passo 3: Gestão do Suprimento. 

Passo 3: Gestão do Suprimento: esse passo avalia a habilidade do suprimento e da CS 

em suportar o plano de novas atividades desenvolvido no passo 1 e o plano de demanda 

desenvolvido no passo 2. Esse passo inclui uma revisão de alternativas relacionadas a 

materiais, capacidade, restrições, potencial de flexibilidade, planos de melhoria e padrões 

sazonais. Utilizando-se o planejamento da capacidade preliminar por meio do desempenho 
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demonstrado ou, sob o ponto de vista da CS identifica-se a existência de alguma restrição 

quanto à habilidade de executar o plano de produção agregado. O foco está entre o 4° e o 8° 

mês dentro do horizonte rolante de 18/24 meses. Se existe alguma questão relacionada ao 

impedimento ou restrição do plano de produção, planos alternativos devem ser desenvolvidos. 

Alternativas e soluções emergentes serão desenvolvidas de forma definitiva no 5° passo deste 

processo, onde a equipe de gestão tomará a decisão final de forma colegiada.  

Passo 4: Reconciliação integrada e avaliação financeira: Neste passo recebem-se os 

planos desenvolvidos nos passos anteriores (1, 2 e 3) e organiza-se tudo dentro de um plano 

integrado de negócio; desenvolvendo a análise financeira, identificando lacunas com relação 

aos planos estratégico e de negócio, assim como as possíveis recomendações para eliminar / 

minimizá-las. A saída (output) é um pacote do S&OP que será encaminhado à equipe de 

gestão para suportar as discussões e a tomada de decisão final no 5°passo: Revisão Mensal do 

Negócio. 

Passo 5: Revisão mensal do negócio pela equipe: a entrada (inputs) para suportar este 

passo vem dos passos anteriores e tipicamente passa pelos indicadores de desempenho chave: 

tendência do negócio, alteração de maior impacto nos planos internos e externos, assuntos 

chave para serem avaliados por família e subfamília de produtos, última visão do alinhamento 

dos planos estratégicos e de negócio. A saída (output) desse passo será um conjunto único de 

planos integrados, uma avaliação rolante do planejamento do negócio para os próximos 18/24 

meses, decisões tomadas, planos acordados e retroalimentação (feedback) para o próximo 

ciclo, que deverá ser comunicada imediatamente para toda a organização. 

Executado corretamente e com uma boa maturidade, o processo de S&OP da condição à 

equipe de gestão de agir de forma estruturada, ágil, enxuta, colegiada e com uma 

comunicação acentuada.  

Um grande benefício que se obtém com este processo é a confiança de toda a 

organização nos planos que devem ser seguidos e realizados por todos os processos, a fim de 

se fusionar num conjunto único de planos o qual direcionará a operação em longo, médio e 

curto prazo e da estrutura organizacional a todos os níveis. O desenvolvimento mensal do 

processo leva a ter uma visão colegiada e antecipada do plano anual do negócio. 

Por conseguinte, o benefício esperado do processo é a elaboração do “Plano Anual” do 

negócio o qual se converte num processo estruturado, organizado, com visão integrada e 
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antecipada cujos resultados são compromissos mais confiáveis e reais. (STEFANO Jr & 

BATOCCHIO, 2009). 

2.4.1 Processo de Implantação do S&OP 

Para Wallace (2001), o sucesso da implantação do processo de S&OP está na disciplina 

de seguir as etapas. Porém existe um paradoxo: embora o processo em si seja fácil de 

compreender, é difícil de implementar com sucesso, pois se trata de um processo novo para a 

empresa, todo processo novo significa mudanças, as pessoas precisam de compreensão e 

treinamento para enfrentar estas mudanças com vontade e entusiasmo, o progresso do 

processo deve ser feito de forma rápida e consistente para não perder a motivação e tolerância 

da alta administração. 

De acordo com Stefano Jr (2008) a jornada de melhoria da empresa está fazendo que 

busque um desempenho sustentável e lucrativo. Porém nem todas as empresas conseguem 

continuar essa jornada com passos lógicos, para tanto surge à necessidade de uma 

metodologia estruturada para a implantação do processo S&OP; Wight (2008) desenvolveu 

um conjunto de dezoito padrões (milestones) a ser alcançado através da aplicação da 

metodologia. 

1. Bom Planejamento e Controle (P&C) para Distribuição e Logística; 

2. Bom Planejamento integrado de negócios (S&OP); 

3. Fundação da habilitação para uma melhoria sustentável; 

4. Fundação do Aperfeiçoamento de negócios; 

5. Boa Gestão de Produtos e Serviços; 

6. Boa Gestão da demanda; 

7. Boa Gestão externa 

8. Boa Cadeia de Suprimento; 

9. Avançado planejamento integrado de negócios (S&OP); 

10. Avançado Planejamento Estratégico; 

11. Avançada Gestão e liderança de pessoas; 

12. Avançado melhoramento de negócios; 

13. Avançada Gestão de Produtos e Serviços; 

14. Avançada Gestão da demanda; 

15. Avançado abastecimento interno; 
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16. Avançada Gestão externa; 

17. Avançada Gestão da CS; 

18. Excelência na capacidade de habilitação. 

A metodologia está dividida em três estágios: Liderança, Desenvolvimento e 

Propriedade. A seguir a Figura 2.4 mostra a estrutura da metodologia de implantação definida 

por Stefano Jr (2008). 

 

Figura 2.4- Metodologia de implantação do processo S&OP 

 Fonte: Stefano Jr (2008) 

No estágio de Liderança, a equipe gestora começa o seu trabalho com a mudança 

comportamental da organização, convocando os integrantes a uma participação parceira 

dentro de um ambiente de entusiasmo, entendimento e comprometimento. Neste estágio se 

reúne as fases de educação inicial, diagnóstico, a visão da jornada, o tamanho da lacuna e o 

valor da oportunidade (STEFANO Jr & BATOCCHIO, 2009). 

O segundo estágio corresponde ao desenvolvimento dos especialistas internos, além de 

ser a fase para a avaliação dos macro-padrões. Define-se o redesenho dos processos e um 

novo aprendizado (STEFANO Jr & BATOCCHIO, 2009). 

Já no estágio da Propriedade, os macros padrões serão concretizados, aprimorando as 

competências da empresa e a mudança comportamental que guiarão o novo processo de 

gestão (STEFANO Jr & BATOCCHIO, 2009). 
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2.4.2 Equipe responsável pela implantação e coordenação das atividades do 

processo S&OP 

O caráter multidisciplinar do processo ressalta a necessidade de estabelecer uma equipe 

de gestão, responsável pela coordenação e o encaminhamento das atividades dos diferentes 

setores do negócio. 

Tabela 2.4- Equipe responsável pela implantação e coordenação das atividades do processo S&OP 

Membro da equipe Atividades 
Gerente líder do 

processo 
Coordena as atividades da equipe, distribui atividades, cobra 
prazos, lidera reuniões e promove a integração da equipe 

Analista de demanda 

Coordena as etapas de prever e planejar vendas e monitora os 
indicadores respectivos. Está envolvido com as diretrizes 
estratégicas das áreas de marketing, vendas e desenvolvimento de 
produto com o propósito de alinhar iniciativas para estimular a 
demanda e validação contínua do portfólio dos produtos da 
empresa 

Analista de inventario 
ou estoque 

Gerencia as informações de volumes, qualidade e validade dos 
estoques, o objetivo é evitar a ruptura na disponibilidade material. 

Analista de operações 
Analisa as restrições da capacidade da cadeia, assim também como 
o planejamento dos volumes de produção 

Analista de indicadores 
Estrutura a coleta de dados para o cálculo dos indicadores de 
desempenho da cadeia, fornece relatórios de avaliação de 
desempenho dos processos e do negócio.  

Fonte: Stefano Jr & Batocchio (2009) 

De acordo com Arozo (2006), os fatores críticos de sucesso no processo de implantação 

do S&OP necessitam de todas as áreas da empresa trabalhando de forma integrada, para tanto 

é indispensável:  

� Comprometimento da empresa: refere-se ao grau de envolvimento efetivo do 

corpo diretivo da empresa no processo de S&OP, com que assiduidade está 

presente nas reuniões e qual o grau de interação das decisões tomadas. A 

participação eficiente das áreas direta ou indiretamente afetadas também forma 

parte deste compromisso.  

� Planejamento das reuniões: as reuniões de S&OP estão constantemente sujeitas à 

perda de foco e discussões de menor relevância. Assim, o planejamento das 

reuniões definirá a pauta para manter o foco das discussões e sua comunicação 

prévia permitirá aos envolvidos se preparar antecipadamente com sugestões, idéias, 

alternativas e possíveis cenários de trabalho.   
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� Definição de responsabilidades: além de se deixar claras as responsabilidades dos 

representantes de cada área dentro do processo, é aconselhável a definição de um 

sponsor e de um responsável pelo processo de S&OP. O sponsor vigiará a 

manutenção do processo na empresa, a remoção de possíveis impedimentos, a 

incorporação de recursos necessários adicionais (participação de novas pessoas, 

aquisição de alguma ferramenta) e dará suporte geral ao processo. Com relação ao 

responsável, sua principal responsabilidade é gerenciar a execução de cada uma das 

etapas do processo, incluindo o cumprimento dos prazos e a condução das reuniões 

de planejamento.  

� Horizonte de planejamento: está relacionado não só ao período total de 

planejamento, mas também ao momento a partir do qual este se torna mais 

detalhado. Sua importância está na participação das áreas ao desenvolver seu 

planejamento específico. 

� Ferramentas de apóio, o uso das ferramentas de apoio à decisão tem espaço tanto 

nas atividades isoladas do planejamento como nas etapas de previsão de vendas e 

do planejamento da produção, quanto a etapa de resolução de possíveis conflitos 

entre estes planos. Estas ferramentas devem avaliar o impacto das possíveis 

alterações nas áreas envolvidas, bem como de toda a empresa.  

� Grau de agregação: o importante é identificar previamente a real necessidade de 

fragmentação de planejamento de cada área ao longo de cada etapa do horizonte de 

planejamento. O processo de discussão do S&OP deve se basear sempre no grau de 

informações o mais agregadas possível, mas que ao mesmo tempo atenda a todas as 

necessidades de planejamento do negócio.  

� Acompanhamento financeiro: as reuniões de S&OP podem ser utilizadas para 

acompanhamento e revisão do orçamento geral da empresa, não só do ponto de 

vista de volumes como também de receita e lucratividade. Mudanças no 

planejamento de vendas resultantes do processo S&OP influenciam no aspecto 

financeiro. 

� Documentação do processo: para garantir processos de S&OP de sucesso, é 

necessário contar com documentação que registre o nível de planejamento definido, 

os participantes, responsabilidades, prazos e objetivos de cada etapa do processo.  
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� Dinâmica das reuniões: o objetivo fundamental das reuniões de S&OP é gerar 

fóruns de discussão e de tomada de decisão. O papel informativo da comunicação 

dos planos de produção e vendas insere-se como parte intrínseca das reuniões.  

� Monitoramento de desempenho: através da mensuração dos indicadores de 

desempenho do processo obtém-se resultados e feedback para o novo ciclo de 

trabalho. 

Conforme Bremer (2008), as principais tendências na condução do processo de S&OP 

nas organizações são as seguintes: 

a. Customização do atendimento da cadeia por diferentes perfis de demanda; 

b. Recentes avanços na tecnologia da informação; 

c. Envolvimento dos principais clientes e fornecedores nos ciclos de S&OP; 

d. S&OP global; 

e. Geração de cenários de riscos de ruptura da cadeia; 

f. Inserção de variáveis de práticas sustentáveis no processo de S&OP. 

S&OP se apresenta como um processo estruturado, em forma de reuniões mensais, onde 

as informações coletadas pelos diferentes departamentos (finanças, vendas, produção e 

engenharia) são discutidas, analisadas, e ao final, com o compromisso de todos os 

representantes destas áreas, os planos funcionais de cada departamento são aprovados. 

2.4.3 Tecnologia da Informação (TI) acompanhando o desenvolvimento do S&OP  

Conforme Bremer et al. (2008), os avanços da tecnologia da Informação (TI) é uma das 

várias tendências que podem ser atualmente sentidas na condução do processo de S&OP nas 

organizações, e que devido a sua importância, oportunidades de melhoria e a natural evolução 

é o canal de principal inovação na gestão empresarial. Não surpreendente, devido a sua 

importância, o processo S&OP tem sido um dos maiores beneficiados pelos recentes avanços 

tecnológicos. 

Segundo o relatório apresentado por AMR Research (2008), desde o ponto de vista da 

TI, para que o S&OP se torne um processo de planejamento tático robusto, cinco principais 

funcionalidades são exigidas: 

1. Coletar dados de demanda, operações (produção, compras e distribuição) e finanças 

dispersos em várias áreas da empresa e harmonizar a informação; 
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2. Propor um plano irrestrito de demanda e submetê-lo às restrições de capacidade, 

requerimentos dos clientes e metas financeiras de forma a buscar a otimização dos 

resultados da empresa;  

3. Gerar planos operacionais alinhados com o planejamento de demanda de forma a 

garantir a rentabilidade da organização; 

4. Operacionalizar o desdobramento do plano acordado em metas e recomendações 

para áreas como vendas, marketing e operações; 

5. Medir o progresso do plano gerado e endereçar os desvios para seus responsáveis. 

2.4.4 Benefícios da implementação dos Processos CPFR e S&OP 

Conforme Tavares & Lima (2006), em algumas experiências internacionais de sucesso 

na implantação do CPFR citam-se a continuação:  

• Na Rede Superdrug (varejista do setor farmacêutico com mais de 650 lojas na 

Inglaterra) foram seguidos os nove passos sugeridos pelo Comitê do CPFR e partir 

dos três meses de operação do projeto piloto obtiveram-se a redução de 13% nos 

níveis de estoque, o aumento de 21% da acurácia da previsão de vendas e o 1,6% 

na disponibilidade de estoque. 

• Na Wegmans (rede de alimentos americana), após os três meses da implementação 

do programa de CPFR com a Nabisco, eram evidentes resultados como o aumento 

na disponibilidade de estoque de 92,8% para 96,6%, a acurácia da previsão de 

vendas de 65% para 81% e o aumento das vendas de 47% na Nabisco e 18% na 

Wegmans. 

• No Grupo CPG (higiene & limpeza, alimentício e farmacêutico), com a 

implementação do CPFR as previsões de vendas passaram a ser realizadas em 

conjunto e a análise da previsão de vendas conjunta passou a ser semanal. Logo, 

após dezoito meses da implementação, a resposta de vendas no seu comportamento 

habitual melhorou 25% e verificou-se uma redução dos custos de frete em 50%. 

De acordo com Tavares (2006), no âmbito nacional, projetos de implementação de 

CPFR envolvem cadeias de distribuição e venda como se mostra a continuação:  

� No funcionamento no Grupo Pão de Açúcar, CPFR ligado ao banco de dados 

central “site business-to-business” da Companhia Brasileira de Distribuição (CDB) 
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fechou o ano 2000 com 2.400 fornecedores integrados ao sistema e se constituiu no 

veículo de 93,7% das compras realizadas pela CDB no Estado de São Paulo. 

� Para o grupo Arezzo, a rapidez das respostas do CPFR resulta em prazos mais 

curtos nas entregas, o que é particularmente importante em épocas de lançamentos 

de novas coleções de calçados.   

� A rede varejista Magazine Luiza vem implantando o CPFR com alguns de seus 

fornecedores, tais como: Arno, Brastemp, Cônsul Electrolux, GE Dako, Gradiente, 

Panasonic, Siemens, Sony e Tramontina (a previsão é atingir 500 fornecedores). A 

diretoria já comemora algumas vantagens: houve um acréscimo significativo nos 

pedidos, que chegaram a triplicar, resultando na melhor distribuição dos volumes 

solicitados ao longo do mês. Os prazos de entrega, desde a sua emissão até o 

recebimento da mercadoria, que antes totalizavam dez dias, foram readequados 

para um período de uma semana, enquanto o número de pedidos em atraso foi 

reduzido em cerca de 60%. O fornecedor tem uma boa visão da demanda da rede 

varejista, já que pode acompanhar mensalmente a disponibilidade de produtos. No 

caso de CDs, por exemplo, a requisição das filiais passou a ser atendida em 92% 

dos casos, índice que antes atingia apenas 70% (RIBEIRO, 2004).  

Tomando como referência as impressões coletadas por Perez (2008) no seu artigo da 

maturidade das empresas americanas sobre a etapa da Gestão e Previsão de demanda, uma 

grande porcentagem (50%) considera o seu processo S&OP maduro, já 40% dizem conhecer 

o comportamento da demanda de seus clientes. 

Os resultados da pesquisa feita pela Axis Consulting e Ciclo Desenvolvimento ao 

respeito da aplicação do processo de S&OP dentro das empresas brasileiras, citada por 

Bremer et al. (2008) mostram que 77% das organizações avaliadas afirmaram já possuir um 

processo de S&OP em prática e o 14% detectaram a necessidade de implantação, embora 

ainda não utilizarem o processo. Os resultados também mostram como valor de destaque, que 

49% das empresas consideram que a etapa de previsão de vendas é mais deficiente na 

execução do processo S&OP. 

O processo de S&OP mostra grande número de benefícios alcançados com sua 

implantação no nível nacional. A seguir descrevem-se características de destaque de empresas 

que tem implantado S&OP.   

Tabela 2.5- Uso de S&OP em empresa do Setor Metal - Mecânico  
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Empresa do Setor Metal- Mecânico 

Retrato da 
Companhia 

Faturamento 1,2 bilhões de dólares no ano 2007 

Aproximadamente 10 mil funcionários 

MOTIVAÇÃO 

Ausência de um processo de planejamento e análise das operações que 
considerasse toda a cadeia global “Visão por unidades de negócios”; 

Inexistência de um modelo de gestão balizado por indicadores de 
desempenho; 

Alto crescimento da demanda nos últimos anos; 

Exigência dos clientes pelo conhecimento dos níveis de serviço; 

Constantes atrasos nas entregas; 

Frequentes ocorrências de falta de matéria prima; 

Estratégia para atendimento da demanda não definida. 

OBJETIVOS A 
SEREM 

ALCANÇADOS 

Melhorar o Economic Value Added (EVA); 

Melhorar o nível de serviço prestado aos clientes; 

Promover maior integração entre os planejamentos de vendas, 
manufatura e materiais; 

Promover maior integração entre as decisões dos níveis estratégico e 
operacional; 

Definir políticas de estoque para produtos acabados; 

Definir indicadores para análise corporativa de operações; 

Dar maior visibilidade das operações para suportar a tomada de 
decisão. 

RESULTADOS 

Ganhos Intangíveis:  
 
Melhora na 
comunicação entre as 
áreas da empresa 

Liberação de capital de giro devido à redução 
nos níveis de estoque de produto acabado; 

Melhoria no nível de serviço. 

Ganhos Tangíveis:  
 
Financeiros, Melhoria 
do desempenho da 
cadeia 

Melhoria de 30% para 60% de pedidos 
entregues na sua quantidade total e na data 
requisitada pelo cliente; 

Redução de 33 a 17 dias desde a entrada do 
pedido até sua entrega no cliente. 

Fonte: Adaptado de Bremer et al.(2008) 

 

 

 

 



Capítulo 2   Fundamentação teórica e revisão da literatura 

37 

 

Tabela 2.6- Uso de S&OP em empresa do Setor Alimentício  

Empresa do Setor Alimentício 

Retrato da 
Companhia 

Faturamento 260 milhões de reais no ano 2007 

Geração de aproximadamente 1.100 empregos diretos 

MOTIVAÇÃO 

Mudança do perfil do negócio (do segmento institucional até o varejo); 

Projeção de continuidade do elevado crescimento anual com aumento 
dos volumes e do portfólio de produtos para se tornar mais 
competitiva; 

Expectativas de nível de serviço crescente; 

Estruturar e forçar no planejamento tático, proporcionando maior 
estabilidade das operações e reduzindo o excesso de decisões de curto 
prazo. 

OBJETIVOS A 
SEREM 

ALCANÇADOS 

Estruturar um modelo de gestão para CS da empresa, para suportar seu 
crescimento; 

Melhorar a integração dos planos táticos das principais áreas da 
empresa para oferecer melhor visibilidade para toda a organização; 

Compreender fatores responsáveis pela variabilidade da demanda e 
seus impactos no planejamento das operações; 

Reduzir variabilidades e promover o conhecimento do plano de 
suprimentos para as demais áreas. 

RESULTADOS 

Ganhos 
Intangíveis 

Padronização dos processos de previsão de vendas 
e entendimento de seu comportamento; 

Visibilidade do desempenho da cadeia por meio de 
indicadores; 

Alinhamento de papéis e responsabilidades para 
gestão da cadeia. 

Ganhos 
Tangíveis 

Aumento de 4 pontos em pedidos entregues na sua 
quantidade total e na data requisitada pelo cliente; 

Aumento de 6 pontos na acurácia da previsão de 
demanda (após estabilização do processo); 

  
Redução de 30% no tempo médio de atendimento 
de pedidos. 

 Fonte: Adaptado de Bremer et al.(2008) 
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Tabela 2.7- Uso de S&OP em empresa do Setor Alimentício  

Empresa do Setor Alimenticio 

Retrato da 
Companhia 

Faturamento 7,8 bilhões de Reais no ano 2007 

Geração de aproximadamente 40.000 empregos diretos 

MOTIVAÇÃO Desafio de continuar crescendo rapidamente e de forma sustentável 

OBJETIVOS A 
SEREM 

ALCANÇADOS 

Obter melhores decisões de alocação de volume de produtos nos 
diferentes mercados; 

Definir níveis de serviços aos clientes e políticas de estoque de 
produtos finais; 

Aperfeiçoar o processo de movimentação de produtos até os centros 
de distribuição; 

Garantir a integração no planejamento de suas varias unidades de 
negócio; 

Aumentar o controle do desempenho dos processos operacionais de 
planejamento em toda a cadeia de valor. 

RESULTADOS 

Ganhos 
Intangíveis 

Melhor visibilidade das operações e melhor 
integração entre as áreas para tomada de decisão. 

Ganhos 
Tangíveis 

Aumento do giro de estoque de produtos finais, 
40% no mercado doméstico; 
Aumento de 40% de pedidos entregues na sua 
quantidade total e na data requisitada pelo mercado 
externo; 
Redução de 21% de perdas por validade de 
produto;  
Suporte ao crescimento de 26% do volume de 
vendas no mercado interno. 

Fonte: Adaptado de Bremer et al.(2008) 

2.5 Processos S&OP e CPFR  

Donato et al. (2007) considera que os modelos de planejamento colaborativo S&OP e 

CPFR, quando implantados e executados plenamente, atingem o objetivo do 

compartilhamento das informações, assim como os processos de planejamento e execução das 

atividades; o S&OP com foco na integração departamental e o CPFR na integração entre 

membros da cadeia.  

O ganho na visibilidade dos processos e comunicação regular são os principais 

benefícios do processo S&OP, isto permite fazer escolhas apropriadas para balancear os 

interesses de clientes, compradores, acionistas e empregados da empresa. A integração entre 
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departamentos, o aumento da responsividade da empresa, o envolvimento da alta gerência e a 

melhoria da precisão dos planos, também são benefícios que merecem ser destacados.  

Arozo (2000) aponta benefícios do CPFR tanto para fornecedores quanto para 

varejistas, pelo lado dos fornecedores há oportunidades de aumento de vendas, redução de 

estoques e ciclos operacionais, além da estabilidade dada pelo conhecimento da demanda 

final; tanto que, para os varejistas, a garantia de comprometimento do fornecedor em relação 

ao nível de serviço acordado, a redução dos preços no longo prazo e a redução dos níveis de 

estoque são os principais pontos favoráveis de um trabalho colaborativo.  

A seguir a Figura 2.5 mostra os fatores de motivação para clientes e fornecedores 

estarem envolvidos nos processos colaborativos S&OP e CPFR. 

 
Figura 2.5- Fatores de motivação de clientes e fornecedores nos processos colaborativos S&OP e CPFR. 

Fonte: Adaptado de Kampstra (2006) 
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Segundo do ponto de vista de TI, para que o S&OP se torne um processo de 

planejamento tático robusto, cinco principais funcionalidades são exigidas: Coletar dados de 

demanda, operações (produção, compras e distribuição) e finanças dispersos em várias áreas 

da empresa e harmonizar tais dados com relação aos níveis de agregação, as unidades de 

medida e aos horizontes de tempo; 

� Propor um plano irrestrito de demanda e submetê-lo às restrições de capacidade, 

requerimentos dos clientes e metas financeiras de forma a buscar a otimização dos 

resultados da empresa; 

� Gerar planos operacionais alinhados com o planejamento de demanda de forma a 

garantir a rentabilidade da organização; 

� Operacionalizar o desdobramento do plano acordado em metas e recomendações 

para áreas como vendas, marketing e operações; 

� Medir o progresso do plano gerado e endereçar os desvios para seus responsáveis. 

Um estudo contemporâneo da empresa AMR Research mapeou as principais tendências 

de desenvolvimento em ferramentas de TI para GCS até o ano 2011. Segundo esse relatório, 

sistemas voltados exclusivamente ao suporte do processo de S&OP são os que apresentam 

uma das maiores taxas de crescimento para os próximos anos. O relatório especifica ainda, 

que o crescimento do mercado de ferramentas focadas no processo de S&OP está baseado, 

principalmente, na demanda de empresas que procuram suportar a geração e simulação de 

cenários integrados de planejamento (vendas, operações e finanças) de forma mais rápida e 

robusta. Essa conclusão está alinhada com o atual estágio de utilização do processo de S&OP 

nas empresas, pois uma vez sobrepostas às barreiras de implantação e estabilização do 

processo, estas almejam extrair melhores resultados de suas decisões. 
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3 METODOLOGIA  

Nesta seção é apresentada com detalhe a metodologia aplicada para a realização do 

estudo proposto. 

Realizar uma pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações é 

desenvolver um trabalho intelectual que procura adquirir conhecimentos através da 

investigação de uma realidade que busca novas verdades sobre um fato. Com base em 

métodos e técnicas apropriadas, o pesquisador busca desenvolver, modificar e ampliar 

conhecimentos (FACHIN, 2001). 

A presente pesquisa busca coletar, apresentar e analisar dados que resultem em 

informação de valor para o estabelecimento do panorama atual da empresa em estudo, a fim 

de determinar uma estrutura de gestão baseada no processo S&OP que possa fortalecer o 

senso colaborativo empresarial a um nível interno. Este trabalho faz uso de algumas 

ferramentas disponíveis e favoráveis que oferece o processo de Pesquisa Científica.  

Conforme Gil (1991, 1999) & Demo (1994), no campo científico a classificação de uma 

pesquisa adota pontos referenciais, para guiar seu trabalho, que consideram a natureza da 

pesquisa, os objetivos que se pretendem alcançar, os procedimentos técnicos a serem usados e 

por último, a forma de abordagem mais precisa para o tratamento da informação.    

Com respeito à finalidade da pesquisa, o estudo se encaixa como uma pesquisa do tipo 

aplicada uma vez que objetiva gerar conhecimentos, para o aproveitamento prático, dirigidos 

à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.  

De acordo com procedimentos técnicos que uma pesquisa decida adotar, ela pode ser do 

tipo estudo de caso, como o aqui desenvolvido. 

Para Gil (1999), o estudo de caso é profundo e exaustivo com respeito de um ou poucos 

objetos; procura-se a ampliação e detalhamento do conhecimento. O estudo de caso pode 

abranger a análise de registros, observação de acontecimentos, entrevistas estruturadas e não-

estruturadas ou qualquer outra técnica de pesquisa.  

Yin (2001) cita que “Para o estudo de caso,..., faz-se uma questão do tipo ”como” e “por 

que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle”. A investigação do estudo de caso enfrenta a situação de contar 

com muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, resultando numa situação que 

abrange múltiplas fontes de evidência com dados precisando convergir de maneira triangular.  
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Segundo Yin (1993) há, predominantemente, três tipos de estudo de caso, dependendo 

dos objetivos para o qual ele é usado: exploratório, explanatório e descritivo. 

O estudo de caso exploratório proporciona maior familiaridade com o problema, 

tornando-o explícito; permitindo-lhe o envolvimento das informações bibliográficas e das 

levantadas na própria fonte.  O estudo de caso exploratório é uma espécie de estudo piloto que 

pode ser feito para testar as perguntas norteadoras do projeto, hipóteses, e principalmente os 

instrumentos e procedimentos. Concluído o estudo exploratório, haverá perguntas que serão 

modificadas, retiradas ou acrescentadas, instrumentos que serão refinados, ou hipóteses que 

serão reformuladas, com base no que funcionou ou deixou de funcionar.  

A partir deste referencial teórico, o presente trabalho de dissertação foca-se sobre o 

desenvolvimento de um estudo de caso em um nível exploratório de caráter aplicado. O 

estudo pretende interagir de forma científica com as necessidades da empresa cosmética 

através da geração de um modelo de gestão que influencie positivamente o desenvolvimento 

produtivo de seus processos. 

Finalmente, para caracterizar o estudo de caso, é imprescindível considerar o tipo de 

abordagem que assumirá o mesmo. Conforme Gil (1999) ele pode ser do tipo: Quantitativo ou 

Qualitativo. Com isto, o estudo adota a abordagem qualitativa em razão da informação 

transmitida não ter sustento para ser traduzida em números.  

Com respeito à seleção do caso, a estratégia de estudo de caso admite que a pesquisa 

seja realizada através de um caso único ou através de casos múltiplos. A decisão sobre um 

caso único ou casos múltiplos acontece antes da coleta de dados. Segundo Yin (2001), o 

estudo de caso único é um projeto apropriado nas circunstâncias onde ele representa:  

� Um caso decisivo ao testar uma teoria bem formulada: pode ser utilizado para 

determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto 

alternativo de explanações pode ser mais relevante;  

� Um caso raro ou extremo;  

� Um caso revelador: quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e 

analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação científica.  

Existem outras situações onde o estudo de caso único pode ser conduzido como a 

introdução de um caso mais apurado, como o uso de estudos de caso como mecanismos 

exploratórios ou a condução de um caso piloto que é o primeiro de um estudo de casos 

múltiplos (YIN, 2001).  
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Voss et al. (2002) destacam como importante vantagem da utilização do estudo de caso 

único à abertura  para a realização de observações mais profundas; contudo, o estudo de caso 

único tem suas limitações. A principal limitante do estudo de caso único é a generalização das 

conclusões, modelos ou até teorias desenvolvidas a partir do mesmo. As provas resultantes de 

casos múltiplos são consideradas mais convincentes e o estudo global é visto como sendo 

mais robusto (YIN, 2001). O autor também pondera a importância da avaliação previa de um 

projeto de casos múltiplos com respeito ao de número de casos supostamente necessários ou 

suficientes para o estudo.  

Após esta apresentação preliminar, determina-se que o trabalho aqui apresentado possui 

características de caso único, envolvido pelas tendências e metodologias mais 

contemporâneas da gestão empresarial e sobre tudo, de inegável interesse nacional e 

internacional. 

3.1 Etapas da pesquisa 

Estabelecido que o estudo de caso único, com uma abordagem qualitativa, será a 

metodologia a ser seguida no presente estudo, o passo seguinte, é a definição das etapas que 

conformam a pesquisa. 

O desenvolvimento de um plano lógico ou mapa que guie o estudo permitirá ao 

pesquisador saber com clareza a sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões 

de pesquisa iniciais do estudo e em última análise, às suas conclusões.   

A Figura 3.1 apresenta as etapas que o presente estudo envolve, assim também como as 

fases de avaliação dos dados. 
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Figura 3.1- Etapas da pesquisa e Tratamento da Informação  

Fonte: Adaptado de Yin (2010) 

3.1.1 Questões do estudo 

O estudo de caso é a metodologia mais apropriada para dar resposta às questões “como” 

e “por que”, principais fontes de indagação para o presente trabalho, cujo principal objetivo é 

propor uma estrutura de gestão baseada no processo S&OP em uma empresa cosmética que 

lhe permita marcar os lineamentos para um desenvolvimento empresarial integrado suportado 

pelas estratégias de colaboração e comunicação internas que melhor se ajuste as suas 

necessidades e situação atual. Para tanto, definiu-se as seguintes questões iniciais para o 

trabalho: 

� Como a empresa cosmética pode potencializar seus processos e por que trabalhar 

sobre eles?; 

� Como a metodologia de gestão empresarial S&OP pode dar atenção às 

necessidades empresariais?; 

� Por que as características de colaboração e comunicação são as bases para as 

estratégias de gestão empresarial; e como elas podem chegar a impactar os 

objetivos da empresa? 
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Estas são as principais questões que o pesquisador pretende esclarecer e dar resposta 

com o desenvolvimento do estudo e a geração de um modelo baseado no processo S&OP. 

3.1.2 Proposições de estudo  

Para Yin (2010) a geração de proposições permite dirigir a atenção a pontos estratégicos 

dentro do escopo da pesquisa. Através das proposições é possível refletir aspetos teóricos 

importantes, além de guiar o caminho na procura de evidência relevante.  

Conforme Cauchick Miguel (2010) as proposições podem ser definidas como 

expressões do que realmente será verificado ou testado, ou seja, conceitos extraídos da 

literatura para fins de mensuração. Com isto, as proposições estabelecidas para o presente 

estudo de caso são:  

� Todas as áreas da empresa serão influenciadas com a implementação do processo 

S&OP; 

� A visibilidade dos benefícios internos proporcionados pelo processo S&OP será a 

motivação para desenvolver um trabalho colaborativo com os demais membros da 

CS visando o próximo passo, a implementação do processo CPFR. 

3.1.3 Unidade de análise 

Yin (2010) considera que definir o que é um caso resulta num problema que preocupou 

muitos investigadores. O autor explica que o caso pode ser um indivíduo, algum evento ou 

entidade. Ele assume que a definição da unidade de análise está relacionada à maneira como 

foram definidas as questões iniciais da pesquisa. No entanto, chegar a uma definição da 

unidade de análise nem sempre é definitiva. A escolha das unidades de análise, como das 

outras facetas da pesquisa podem ser revistas com as descobertas encontradas na coleta de 

dados.  

Para o contexto desta pesquisa, a geração de um modelo baseado no processo S&OP 

corresponde ao caso a ser estudado, tanto que as unidades de análises envolvidas no estudo 

são os processos internos da empresa cosmética e sua situação operativa atual. 

3.1.4 Desenvolvimento da Teoria 

Segundo Yin (2010), o desenvolvimento de uma estrutura teórica para o estudo de caso, 

como etapa anterior à condução da coleta de dados, é o ponto para se diferenciar de outros 

métodos de pesquisa como a etnografia e a teoria fundamentada.  
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Neste sentido, a pesquisa incorpora uma “teoria” daquilo que está sendo estudado. O 

desenvolvimento desta, anterior à coleta dos dados, fornece ao pesquisador a guia para o 

entendimento do que se pretende alcançar e assim, orientando-o durante a etapa da coleta da 

informação. 

O desenvolvimento da teoria irá ajudar a cobrir de forma incremental as questões, 

proposições, unidades de análise e possibilitará a ligação dos dados às proposições; além de 

fornecer os critérios para a análise dos dados. O benefício é um estudo de caso baseado numa 

estrutura forte e com uma capacidade superior para interpretar os dados eventuais (YIN, 

2010). 

De acordo com o exposto, a teoria desenvolvida para o presente estudo mostrará a 

importância do comprometimento e colaboração internos de uma empresa que busca 

fortalecer e integrar seus processos, como base fundamental para a implementação de um 

processo integrado de negócios chamado S&OP. 

Um complemento de importância à teoria apresentada relaciona-se com a visão de 

expansão da estratégia colaborativa até abranger as demais empresas que compõem a Cadeia 

de Suprimentos. 

O estudo de caso desenvolverá uma proposta de estrutura de gestão empresarial com 

referência no processo S&OP, com isto se pretende dar o ponto de partida para que num 

futuro próximo a empresa alcance o desenvolvimento de um modelo mais completo e global, 

o “CPFR”. 

3.1.5 Seleção do caso  

A pesquisa desenvolvida define-se como estudo de caso único, com respaldo nos 

seguintes argumentos.  

� As questões chaves que definem o estudo de caso encaixam-se perfeitamente para a 

definição das perguntas a serem respondidas com o estudo: “Como o processo 

S&OP pode beneficiar a gestão empresarial de qualquer empresa?” e “Por que a 

colaboração e integração dos processos são as bases para a implementação do 

modelo?” 

� O estudo de caso é a estratégia escolhida para examinar o acontecimento 

contemporâneo conhecido como processo S&OP; 
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� A característica diferenciadora do estudo de caso permite que a pesquisa consiga 

lidar com uma ampla variedade de evidências, como: documentos, artefatos, 

entrevistas e observações. Todos estes aportando com informação relevante que 

contribua à geração de uma estrutura de gestão. 

3.1.6 Desenho do Protocolo para o Estudo de Caso 

A orientação que o pesquisador recebe para a condução do estudo de caso procede do 

protocolo de pesquisa. Segundo Yin (2010), a importância do protocolo de estudo de caso está 

em manter o alvo sobre o tópico do estudo enquanto força a antecipação dos problemas, 

incluindo a maneira de como apresentar os achados. Além disso, o protocolo é uma das táticas 

principais para se aumentar a confiabilidade e a validade da pesquisa de estudo de caso.  

Voss et al. (2002) consideram que a essência do protocolo é o conjunto das questões a 

serem usadas nas entrevistas; as mesmas que se constituem na principal fonte de dados, 

começando pela entrevista estruturada, e apoiada por entrevistas não estruturadas e/ou suas 

interações. Outras fontes de dados podem incluir a observação pessoal, conversas informais, 

participação em reuniões ou eventos, levantamentos administrados dentro da organização, 

coleta de dados objetivos e a análise de dados documentais.  

Para o presente estudo de caso foi desenvolvido um protocolo de pesquisa com o 

objetivo de se constituir na referencia guia a ser seguida ao longo da coleta dos dados assim 

como no seu tratamento.   

De acordo com Yin (2010), o protocolo de pesquisa poderia incluir as seguintes 

secções: visão geral do estudo de caso, procedimentos de campo, questões de estudo e por 

último a guia para o relatório do estudo de caso. No presente trabalho, se faz um uso 

importante dos dois primeiros tópicos, devido a sua transcendência na pesquisa. 

Com referencia à visão geral do estudo de caso, sua elaboração é considerada como uma 

atividade valiosa dentro do desenvolvimento do estudo de caso. A informação contida na 

visão geral servirá como apresentação formal da pesquisa ante o corpo gerencial e toda a 

empresa. O objetivo desta apresentação é transmitir a abrangência, metodologia, objetivos e 

limitações do estudo a fim de alcançar a total colaboração e predisposição do pessoal para o 

melhor desenvolvimento do trabalho.  
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O sucesso da apresentação da visão geral do estudo de caso contribui em grande parte 

para o ótimo desempenho dos procedimentos de campo, a apresentação formal do pesquisador 

ante o talento humano da empresa e a abertura para o acesso até as fontes de evidência são os 

primeiros aspectos a ser cobertos pelos procedimentos de campo. 

Com referencia aos procedimentos de campo, no critério de Yin (2010), devem ser 

apropriadamente projetadas a causa das características que envolvem a coleta de dados num 

estudo de caso. Os dados serão coletados, de pessoas e processos, nas situações do dia-a-dia, 

para tanto o pesquisador deve aprender a integrar os eventos do mundo real às necessidades 

do plano de coleta de dados. 

Conforme Yin (2010), a coleta da evidência para o estudo de caso, pode vir de várias 

fontes: documentação, registros em arquivo, entrevistas, observação direta e participante, e de 

artefatos físicos. Para o caso especifico deste estudo se fez necessário o uso das entrevistas e a 

observação direta, e ainda da análise da documentação interna, dados públicos e 

bibliográficos.  

Para Cauchick Miguel (2007), uma pesquisa deve iniciar pela definição de um 

referencial conceitual-teórico a fim de mapear os documentos bibliográficos sobre o assunto 

e, dessa forma, localizar o tópico da pesquisa no contexto da literatura, levantar os trabalhos 

relacionados, assim como identificar as lacunas existentes e os constructos, que representam 

os conceitos a ser verificados. Tal procedimento foi realizado a partir de uma extensa pesquisa 

sobre os temas correspondentes aos Processos S&OP e CPFR, estratégias de gestão 

empresarial integrada, que aprimoram a colaboração e comunicação interna na Cadeia de 

Suprimentos; em livros, artigos publicados, periódicos e instituições afins, apresentada no 

capítulo 2. 

Conforme Yin (2010), a análise da documentação interna é importante para corroborar e 

aumentar a confiabilidade da evidência de outras fontes, a sua utilidade está em servir de 

referência para a verificação de dados, nomes e outras informações obtidas das entrevistas. A 

revisão da documentação interna proporciona informação referente a detalhes específicos que 

confirmem a informação de outras fontes e por último, se é possível, permitir a realização de 

inferências a partir das várias fontes documentais. Já para o caso das entrevistas, o mesmo 

autor refere-se a elas como fontes essenciais de informação desenvolvidas através de 

conversas guiadas e fluidas.  
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A observação direta, conforme Yin (2010) corresponde à fonte de evidência através da 

qual são recolhidos comportamentos relevantes ou condições ambientais percebidas em 

reuniões, visitas de campo e durante o desenvolvimento das entrevistas.  

Segundo Yin (2010) a realização do estudo de caso, submete o pesquisador à 

programação e disponibilidade do entrevistado.  A natureza aberta da entrevista exige do 

pesquisador um domínio do tema a fim de manter a linha da entrevista e evitar possíveis 

desvios do foco; da mesma forma acontece com a observação direta, para tanto, a linha deve 

ser restrita à observação com exclusividade. 

No desenvolvimento do estudo, a coleta da informação desde as fontes de informação 

diretas (entrevistas e observação direta) foi realizada ao mesmo tempo. O padrão geral das 

entrevistas aplicadas nas áreas era o mesmo, porém, com questões específicas para cada uma, 

sempre mantendo a orientação do foco buscado. A aplicação das entrevistas com 

característica não estruturada permitiu o uso de perguntas abertas e descontraídas; logrando 

assim que as perguntas fossem respondidas num ambiente de maior liberdade, e dentro de 

uma conversação informal. O Apêndice A contém o protocolo para coleta de dados com as 

perguntas formuladas durante as entrevistas.  

O levantamento da informação suscitou a necessidade de desenhar um procedimento de 

campo padrão, que englobou as diretrizes para sobrelevar os diversos comportamentos dos 

entrevistados. A realização da coleta de dados necessita de procedimentos de campo 

explícitos e bem-planejados (YIN, 2010). O procedimento de campo adotado na pesquisa 

resume-se a seguir: 

� Estabeleceram-se os processos internos: Produção, Comercial, Marketing, 

Aquisição e Controladoria, diretamente envolvidos na futura estratégia de gestão 

empresarial com S&OP a ser implementada.  

� Definiu-se precisão e quantidade da informação a ser coletada de cada área, através 

da geração das questões que seriam parte da entrevista. 

� A coleta de dados se iniciou pelos processos, onde se priorizou sua importância, 

impacto e inter-relação com outros processos. 

� Antes de dar inicio as entrevistas, com dois ou três dias de antecedência, era 

desenvolvida a coleta de informação das outras fontes (dados públicos, 

documentação interna, bibliográfica, etc.) pertencentes ao mesmo processo. Esta 
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atividade permitiu obter um panorama geral do processo. O acesso as fontes de 

informação foi livre desde o inicio da pesquisa.  

O levantamento da informação bibliográfica começou com o planejamento do projeto 

de pesquisa e continuou até o final do mesmo; no caso da informação procedente da 

documentação interna, ela foi levantada ao chegar a cada processo, a sua revisão antecipada 

da entrevista serviu para ampliar a visão das funções e atividades levadas a efeito nas áreas. 

� Estabeleceu-se um cronograma para a aplicação das entrevistas com os 

responsáveis dos processos, contudo, em vários casos foi necessário remarcar este 

evento.  

� O cronograma para o levantamento das informações a ser extraídas das entrevistas 

finalizou com o agendamento de uma reunião para validação final das informações 

compiladas, traduzidas num relatório final. Os convocados eram as pessoas nos 

cargos da Presidência e Gerência Financeira da empresa.  

� O rascunho com a informação coletada de cada processo era convertido num 

relatório individual, que era validado, numa segunda e até uma terceira vez com a 

marcação de reuniões após a entrevista e última validação, respectivamente. 

Acrescentava-se a informação levantada das demais fontes de evidência. 

3.2 Critérios para julgamento da qualidade da pesquisa 

Para Yin (2010), quatro testes têm sido usados amplamente para julgar a qualidade de 

um estudo de caso: validade de constructo, validade interna, validade externa e confiabilidade. 

O autor destaca a necessidade de táticas para orientar o êxito dos testes e recomenda que estas 

sejam aplicadas ao longo da realização do estudo. A Tabela 3.1 lista os testes, as táticas 

recomendadas e as fases de ocorrência para cada julgamento.  
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Tabela  3.1- Táticas de estudo de caso para quatro testes de projetos.  

Testes Táticas do estudo de caso 
Fase da pesquisa na qual 
a tática deve ser aplicada 

Validade de 

constructo 

Utiliza múltiplas fontes de evidência; Coleta de dados 

Estabelece encadeamento de 
evidências; 

Coleta de dados 

Conta com pessoas chave para a 
revisão do relatório do estudo de caso. 

Composição 

Validade Interna 

Realiza a combinação de padrão; Análise de dados 

Realiza a construção da explanação; Análise de dados 

Aborda as explanações rivais; Análise de dados 

Usa modelos lógicos. Análise de dados 

Validade 

Externa 
Utiliza a teoria nos estudos de caso 
único. 

Projeto de pesquisa 

Confiabilidade 
Utiliza o protocolo do estudo de caso; Coleta de dados 

Desenvolve uma base de dados de 
estudo de caso. 

Coleta de dados 

Fonte: Yin (2010) 

O texto a seguir desenvolve os passos apresentados:  

3.2.1 Validade do Constructo 

Yin (2010) argumenta que o julgamento da validade da qualidade da pesquisa através da 

Validade do Constructo requer que o estudo de caso seja conduzido de tal maneira que as 

medidas operacionais consideradas para coleta de dados, junto com suas fontes de evidências 

concordem e encaminhem ao esclarecimento das questões iniciais do estudo. O uso das três 

táticas seguintes permite aumentar a validade da pesquisa através deste teste:  

3.2.1.1 Utiliza múltiplas fontes de evidência 

Para Yin (2010), o ponto forte da coleta de dados do estudo de caso é a oportunidade de 

usar diferentes fontes de evidência que conduzam ao levantamento de uma variedade de 

evidências que corroborem o mesmo fato ou fenômeno. Para o desenvolvimento desta táctica, 

o pesquisador fez uso das seguintes fontes de evidência:  

� Entrevistas semiestruturadas, a coleta de dados através desta fonte tem como 

característica gerar um ambiente de confiança e parceria entre o pesquisador e o 

entrevistado (gerentes dos processos e pessoas responsáveis de atividades ou tarefas 
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de acuidade), com isto se abre o caminho até a informação que vai além do 

estritamente perguntado. No Apêndice A mostram-se as perguntas estabelecidas 

para a coleta de informação em cada área. 

� A revisão da documentação interna permitiu ao pesquisador a compreensão das 

diretrizes do processo e da empresa, por este meio, grande quantidade de 

informação conseguiu ser coletada; foi possível o acesso até os Planos Estratégicos, 

Táticos e Operacionais das áreas, Manuais de Procedimentos (POP’s), Registros de 

reuniões com focos diversos (avaliação de indicadores, criação de novos produtos, 

mudanças organizacionais internas, etc.). 

� Com a observação direta coletaram-se dados que permitiram em grande parte dar 

forma à descrição da situação presente da empresa. A oportunidade de fazer 

anotações com dados obtidos através desta fonte esteve presente ao longo de toda a 

pesquisa, fornecendo o esclarecimento de informações assim como a identificação 

de pessoas ou outras fontes de informação que foram suporte para o estudo. 

3.2.1.2 Estabelece encadeamento de evidências 

A segunda tática corresponde ao estabelecimento de uma cadeia de evidências que 

esteja pronta a dar atendimento a dois objetivos transcendentais: servir de guia ao observador 

externo no seguimento da derivação das questões iniciais do estudo até as conclusões finais; e 

dar suporte ao pesquisador quanto a encadear evidências, evitando a perda de fatos por 

aglomeração, desconsideração ou descuido. O uso desta tática permitiu ao pesquisador o 

acesso às ferramentas orientadoras para a construção do trabalho. Seguindo o esquema 

mostrado na Figura 3.2, conseguiu-se o envolvimento de toda a informação coletada ao longo 

do estudo, bem como o respectivo encadeamento entre elas.  
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Figura 3.2- Encadeamento da evidência  

Fonte: Adaptado de Yin (2010) 

 

Através do desenvolvimento efetivo deste princípio, o teste de confiabilidade também é 

atingido. 

3.2.1.3 Conta com pessoas chave para a revisão do relatório do estudo de caso  

Finalmente, a terceira tática refere-se a fazer com que o rascunho do relatório de estudo 

de caso seja revisado pelos informantes-chave. O objetivo desta tática é corroborar os fatos 

essenciais e a evidência apresentada no relatório, esta revisão pode produzir mais evidências, 

como também a solução de discordâncias com respeito às conclusões e interpretações do 

pesquisador e com isto a procura de maiores evidências. A partir deste princípio, após a 

passagem pelos processos da empresa, foram desenvolvidas narrativas que iam somando as 

informações coletadas da revisão documental, da entrevista semiestruturada e da observação 
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direta como planejado e citado anteriormente nos procedimentos de campo. A validação 

destas narrativas foi feita através de reuniões previamente agendadas com os gerentes dos 

processos. Um relatório compilado foi apresentado para a avaliação final da Diretoria e da 

Gerência Financeira.      

3.2.2 Confiabilidade 

Conforme Yin (2010), o teste de confiabilidade tem por objetivo garantir a um 

pesquisador, que seguindo o mesmo procedimento já descrito em um estudo anterior e 

conduzir o mesmo estudo novamente, ele obterá os mesmos achados e conclusões iniciais. A 

exigência básica para a repetição do estudo é contar com a documentação precisa dos 

procedimentos seguidos no primeiro caso. As táticas específicas para garantir a confiabilidade 

do estudo são:  

� O uso efetivo do protocolo de coleta de dados. O esquema e guia fornecido pelo 

Protocolo foi a base para o desenvolvimento deste estudo e para a obtenção dos 

resultados. Na descrição da Metodologia (Capítulo 3) e do Estudo de Caso 

(Capítulo 5) é visível apreciar o seguimento do mesmo. 

� O desenvolvimento de uma base de dados como ferramenta para organizar e 

documentar os dados coletados no estudo, a fim de servir como fonte de evidência 

direta para outros investigadores. Conforme Yin (2010), a criação da base de dados 

aumenta notavelmente a confiabilidade do estudo de caso.  Para este trabalho, a 

criação de base de dados concentrou-se em dois focos: Aqueles dados com sentido 

comprobatório, apresentados em forma de tabelas, figuras, notas ao pé ou citações; 

e os dados apresentados em forma de relatórios com as respostas abertas obtidas 

das entrevistas e complementadas com informação da observação direta. Ao longo 

do Capítulo 5, encontra-se de forma explicita o detalhamento destes dados. 

3.2.3 Validade Interna 

Em quanto ao segundo teste para o julgamento da qualidade da pesquisa, a validade 

interna; preocupa-se por explicar a relação causal entre dois o mais eventos (YIN, 2010). Um 

estudo de caso que envolve uma análise inferencial de um evento que não pode ser 

diretamente observado apresenta as condições para aplicação deste teste; no entanto o 

trabalho aqui desenvolvido trata e avalia a situação atual de uma empresa com o objetivo de 



Capítulo 3  Metodologia 

55 

 

gerar um modelo para implantação de uma metodologia que atinja as necessidades 

empresariais. Esta característica do estudo de caso não fornece as condições para que a 

qualidade da pesquisa possa ser avaliada considerando este parâmetro. 

3.2.4 Validade Externa 

No que respeita a este teste, Yin (2001) considera-o apropriado quando se quer saber se 

as descobertas do estudo são generalizáveis além do estudo de caso imediato. Para o autor, a 

generalização pode ser feita, no entanto, não é automática; a teoria deve ser testada pela 

replicação dos achados em um segundo ou mesmo em um terceiro local, nos quais a teoria 

supõe que ocorreriam os mesmos resultados.  

Conforme os autores Voss et al. (2002) a principal limitação de um estudo de caso 

único é a generalização das conclusões, modelos ou teorias desenvolvidos a partir do mesmo, 

somando-se ao risco do julgamento inconveniente de um evento único e na facilidade de se 

exagerar com os dados disponíveis.  

Para esta pesquisa “estudo de caso único”, que usa evidências e informações 

pertencentes a uma empresa específica a generalização fica um tanto limitada, podendo-se 

estender até empresas do mesmo ramo e mesmo assim o resultado final correspondente à 

proposta de uma estrutura de gestão com o processo S&OP teria que ser testado nos outros 

locais.   
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4 PROPOSTA DA ESTRUTURA DE GESTÃO 

Independente se o ambiente empresarial vivenciado pelas empresas é de um país 

desenvolvido ou em crescimento, nos últimos anos se vem desenvolvendo significativos 

aumentos nas iniciativas para a GCS, com o intuito da excelência operacional e a inovação 

dos modelos organizacionais, a fim de gerar um diferencial competitivo no mercado, 

exemplos de tais iniciativas são: S&OP e C PFR.   

O processo de Sales & Operations Planning apresenta importantes ações no 

gerenciamento da cadeia de valor nas empresas nos últimos tempos, apontando ao 

fortalecimento de uma empresa no nível interno; esta abordagem está se mostrando ante o 

mundo empresarial como a iniciativa de maior aceitação para a eficiente GCS.   

APICS (2005) define o processo S&OP como a iniciativa vital para uma organização, 

considerá-lo o responsável por desdobrar o plano estratégico do negócio em diretrizes para a 

execução das atividades diárias, assim como realimentar as estratégicas com indicativos de 

desvios e tendências da realidade do mercado e das operações.  

O processo de Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR é o 

passo imediato a ser seguido por uma organização fortalecida interna e integramente, que 

soma a sua visão à das demais empresas atreladas em uma mesma Cadeia de Suprimentos. O 

CPFR consegue fusionar estratégias, operações e informações a fim de alcançar melhores 

resultados empresariais individuais e coletivos baseados na colaboração e confiança parceiras. 

Do estudo dirigido por Porier & Quinn (2006), destaca-se a colaboração como a 

intenção cada vez mais pretendida entre os agentes empresariais de uma CS. Apesar de esta 

visão estar presente em muitas empresas, os autores apontam que a verdadeira colaboração 

ainda é um conceito muito difícil de ser aceito, especialmente quanto à divisão de 

informações internas com os parceiros externos. Entretanto, a maioria das empresas reconhece 

a necessidade de trabalhar em colaboração com seus fornecedores e clientes. Neste caminho, 

uma das forças trabalhadas pelas empresas tem sido o investimento em ferramentas 

tecnológicas que apóiam o relacionamento, como o CPFR (VIVALDINI, 2008). 

A razão do exposto apresenta-se à metodologia colaborativa de S&OP como a base para 

a formulação de uma proposta de estrutura de gestão que atinja as necessidades da empresa, 

acolhendo e identificando suas debilidades, fortalezas, oportunidades de melhora e ameaças. 

A Figura 4.1 mostra a estrutura de dita proposta.   
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Avaliar a situação atual da 

empresa:

Cadeia de Suprimentos

Estrutura por Processos

Cadeia de Valor  

(2)

Identificar as características: 

missão, visão e objetivos

(1)

Definir equipe gestora do 

processo S&OP                   

(atribuições e 

responsabilidades)

(5)

Gerar uma proposta de 

estrutura de gestão com base 

no processo S&OP que 

fortaleça a colaboração e 

comunicação internas 

(3)

Descrever as cinco etapas 

do processo;

Identificar responsáveis 

para liderar o 

desenvolvimento das 

atividades em cada etapa.  

(4)

O QUE COMO QUEM

Figura 4.1- Proposta para implementação de uma estrutura S&OP 

 

Definem-se cinco passos do processo S&OP que são adaptados à realidade da empresa, 

tomando como base os modelos dos autores Wallace (2001) e Palmatier & Crum (2003) 

apresentados no Capítulo 2, visando o desenho de uma estratégia empresarial colaborativa que 

esteja alinhada com a estratégia do negócio. 

A geração da proposta por tanto foca no detalhamento dos cinco passos que compõem o 

processo S&OP e ao mesmo tempo entrosando neles as características da empresa em estudo. 

Para a etapa 1 da proposta “Identificar as características da empresa, missão, visão, 

e seus objetivos”, se lança mão da documentação interna, que é a fonte mais fidedigna e de 

referência da empresa.  

Esta etapa tem como propósito a identificação da missão institucional que resulta na 

compreensão dos padrões que orientam as atividades do negócio e que resumem a finalidade 

da sua existência.  

Através da visão é possível conhecer o conjunto de convicções e pretensões da 

organização, com a descrição dos objetivos e estratégias, além dos recursos materiais e 

humanos necessários; consegue-se, então, enxergar o panorama de crescimento traçado. 
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Finalmente, ao chegar aos objetivos, propósitos concretos que resumem as intenções da 

visão e missão, descobre-se que estes se encontram alinhados com o escopo da empresa, 

resultando assim em objetivos estratégicos, táticos e operacionais.  

 Para a etapa 2, “Avaliar a Situação atual da empresa”, segue-se a metodologia de 

estudo de caso em todo seu conjunto, como descrito no capítulo 3 do presente estudo. Nesta 

etapa pretende-se confrontar os lineamentos traçados pela organização e comentados na etapa 

1 com o desenvolvimento cotidiano das funções. A informação obtida nesta fase permitirá a 

orientação até os aspectos prioritários, que deverão ser considerados na proposta.  

As considerações-guias que abrirão o acesso até a informação das principais fontes de 

evidência são estruturadas durante o desenvolvimento da metodologia de pesquisa. Um dos 

resultados desta estruturação é o Protocolo de coleta de dados, mesmo que, ao longo do 

estudo, considera-se a ferramenta orientadora para ter acesso até as fontes de evidência 

através do método conhecido como entrevista.   

Para as etapas 3, 4 e 5 da proposta “Gerar uma proposta de modelo fundamentado 

no processo S&OP que fortaleça a colaboração e comunicação internas da organização a 

través da descrição das cinco etapas do processo; e a identificação da equipe gestora do 

processo (atribuições e responsabilidades)”, trabalha-se com a base conceitual pesquisada 

referente ao processo S&OP e a isso se conjuga a informação coletada do estudo de caso. Os 

cinco passos da estrutura de gestão são os seguintes: 

� Passo 1: Considera-se conveniente chamar a esta etapa como de “Levantamento 

dos dados” devido a que a realidade da empresa é trabalhar sobre a totalidade dos 

fundamentos estabelecidos por Wallace (2001) para esta fase. Para complementar a 

etapa, incorpora-se o conceito do Gerenciamento de novas atividades e produtos 

proposto por Palmatier & Crum (2003).      

De acordo com Fisher (1997), uma CS ideal para produtos inovadores é diferente 

daquela dos produtos não inovadores, existe diferença na magnitude relativa da 

produção direta, custos e despesas que atingem a oferta e demanda, por tanto o 

levantamento de dados referentes a estes produtos constitui-se na base para o 

trabalho das outras áreas da empresa e consequentemente do resto dos passos do 

processo S&OP. O desenvolvimento de novos produtos, no entanto, pode 

apresentar à organização a possibilidade de descontinuar operações em curso 

(KRISHNAN & ULRICH, 2001).  
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O alinhamento entre o plano de desenvolvimento de novos produtos e o 

direcionamento estratégico do negócio garantirá maiores chances de ser 

selecionado (o produto se move mais rápido), aceito (uma melhor coordenação de 

equipe) e executado (menor custo) entre os membros da equipe (CRAWFORD, 

1991; SONG & PARRY, 1997); pelo contrário, uma pobre ligação entre estes dois 

pode resultar numa alocação insuficiente dos recursos (tempo, dinheiro, tecnologia 

e humanos), além de problemas significativos no próprio processo de 

desenvolvimento (BIEMANS, 1992).  

� Passo 2: Estabelecido para o “Planejamento da Demanda”. Os modelos tomados 

como referência e apresentados no Capítulo 2 coincidem com o escopo referido a 

esta fase, por tanto suas orientações são acolhidas de forma inteira para a situação 

da empresa.      

Conforme Heikkilä (2002), o Gerenciamento da demanda precisa de um bom 

relacionamento entre clientes e fornecedores e de fluxos de informação fiáveis 

como contribuintes para alta eficiência. Num ambiente colaborativo, as 

informações procedentes dos elos da cadeia enriquecem o planejamento da 

demanda e contribuem para a assertividade das projeções financeiras, com isto é 

possível gerar ações preventivas, ao invés de ações corretivas. Segundo Mentzer & 

Moon (2005), a gestão da demanda corresponde à criação de um fluxo coordenado 

da demanda através da CS e dos seus mercados.  

De acordo com Ireland & Crum (2006) os requerimentos de clientes e parceiros 

comerciais se constituem na primeira ligação estabelecida entre os processos S&OP 

e CPRF.  

A visão moderna da gestão da demanda trabalha com o compartilhamento das 

informações e o desenvolvimento de um apropriado plano de demanda. A Figura 

4.2 apresenta os quatro princípios básicos que suportam este pressuposto: 
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Figura 4.2- Princípios básicos do Plano de demanda 

 Fonte: Adaptado de Crum & Palmatier (2003) 

 

Conforme Wacker & Lummus (2002), seria impossível adquirir recursos e fazer 

entregas no prazo para os clientes sem a ligação entre a previsão e alocação de 

recursos, uma previsão de vendas, e um planejamento da produção. Em suma, o 

produto não poderia estar disponível para atender as vendas sem uma previsão de 

vendas. Como se mostra na Figura 4.3, o plano de demanda tem como objetivo 

informar aos gestores de vendas a quantidade de cada produto a ser suportado pela 

CS ao longo do horizonte de planejamento.  
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Figura 4.3- Gerenciamento da demanda 

Fonte: Adaptado de Vieira & Neumann (2008) 
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Por último a equipe que norteia esta fase, segundo Wallace (2001), está estruturada 

pelos gerentes dos setores Comercial, Vendas, Contabilidade, Desenvolvimento de 

Novos produtos e o “Dono do processo do S&OP” para liderar o planejamento 

desta etapa. 

� Passo 3: “Planejamento dos Suprimentos”, nesta fase se faz uma avaliação da 

habilidade do suprimento e da cadeia de fornecimento que vão suportar as 

atividades definidas no plano de demanda. De maneira similar ao Passo 2, os 

modelos usados como referência coincidem no escopo desta fase ao achar 

apropriado trabalhar sobre o suprimento e suas principais características.   

A agregação dos produtos tem merecido grande parte da atenção neste passo; para 

tanto e colhendo a hierarquização de agregação de produtos proposta por Donato et 

al. (2009), o pesquisador quer apresentar dentro da proposta da estrutura de gestão 

a importância do agrupamento de produtos e recursos sobre três categorias: itens, 

tipos de produtos e famílias. 

De acordo com Wallace (2001) esta etapa precisa de uma equipe para sua liderança 

que em princípio poderia estar constituída pelos gerentes de Produção, 

Contabilidade, Desenvolvimento de Novos produtos assim como do “Dono do 

processo do S&OP”.  

� Passo 4: “Reunião de Pré-S&OP”, o principal objetivo desta fase é a tomada de 

decisões para balancear a oferta e a demanda, assim também, como os suprimentos 

necessários. Para este passo, toma-se como referência o apresentado no modelo de 

Wallace (2001), o embasamento usado nele encontra maior abrangência nas 

condições da empresa. 

� Passo 5: “Reunião do S&OP Executivo”, esta etapa do processo é caracterizada 

pelo senso aprobatório das decisões ponderadas como acertadas na etapa anterior, 

tal como as mudanças projetadas no plano geral do negócio. A equipe executiva 

trabalha com base na informação fornecida do passo 4. A referência para esta etapa 

na proposta é a estabelecida por Wallace (2001).  

A equipes para liderar os passos 4 e 5, segundo a opinião do mesmo autor, estaria 

apontada pelos gerentes do processos como as pessoas de maior conhecimento e 

poder de decisão. 
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Para encerrar a descrição do processo S&OP é importante assinalar a transcendência da 

definição da equipe gestora do processo, este grupo de profissionais deverá liderar a marcha 

do processo, e posteriormente agir para manter sua operacionalidade. A visão sempre latente 

será avançar até a colaboração interorganizacional e continuar com a adoção da metodologia 

CPFR.    
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5 ESTUDO DE CASO 

A visão geral do estudo de caso desenvolvida como parte do protocolo é o recurso que a 

pesquisadora usou para apresentar a proposta e a abrangência pretendida com a mesma ante o 

corpo gerencial da empresa em primeira instancia, e posteriormente a toda a organização. Para 

tal efeito foram usadas varias reuniões que a empresa tinha destinado para comunicação e 

difusão da evolução empresarial a todo seu talento humano, conhecidos como “BOM DIA”. 

Estas aconteciam todas as segundas-feiras ao inicio da jornada de trabalho, o resultado 

alcançado deste primeiro contato foi o interesse e motivação por parte do pessoal com o 

envolvimento na estratégia colaborativa S&OP e com os benefícios que a estrutura proposta 

poderia trazer a seus respectivos processos.  

A partir da difusão geral da pesquisa, o acesso até as fontes de evidencia teve 

características de parceria e colaboração inicial (fornecimento livre de informação), esta etapa 

deu inicio à coleta de informação.  

No referente às etapas seguintes contempladas no Protocolo de Estudo de Caso para a 

coleta dos dados foi preciso o planejamento de um cronograma de atividades, nele foi 

estabeleceu-se o processo a ser avaliado e as suas respectivas demandas (tempo, revisão 

documental e apoio gerencial); com isto o desenvolvimento do protocolo requereu um 

trabalho in situ por um período de tempo de três meses em forma permanente, e para 

validação de informação e outras ações complementares com processos e/ou pessoas 

especificas o tempo investido foi semelhante, porém não restrito.  

A empresa do estudo faz parte de um grupo de negócios formado por três empresas que 

realizam suas atividades no campo cosmético. A sua finalidade é o desenvolvimento, 

produção e entrega de dermocosméticos, também conhecidos como cosméticos de tratamento. 

O desenvolvimento das suas atividades é guiado pelo objetivo geral do negócio e que se 

difunde nas suas empresas “proporcionar produtos que forneçam uma melhoria da expectativa 

e qualidade de vida de seus clientes”. 

Na atualidade, a empresa se encontra numa etapa de amadurecimento, em grande parte 

forçada pelas acentuadas mudanças do setor a consequência das exigências e expectativas de 

seus clientes; a isto se soma o reflexo de crescimento empresarial como resposta ao eco 

econômico mundial. Com isto, é visível a necessidade de incorporar a melhor proposta de 

gestão empresarial que fortaleça suas operações internas e que sirva de suporte para alcançar 
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uma transparência externa e influência positiva da eficiência e efetividade das suas atividades 

até as demais empresas que compõem a Cadeia de Suprimentos na qual se encontra inserida. 

5.1 Aplicação da estrutura de gestão 

A caracterização da empresa e seu entorno organizacional começa pela identificação 

geral da estrutura da CS, como pode ser observado através da Figura 5.1. O esquema da CS 

detalha os níveis das camadas onde se alocam os fornecedores e os clientes que se relacionam 

com a empresa, bem como as ligações e redes de negócios estabelecidos entre eles. 

No referente à rede de negócios tecida ao redor da empresa, o estudo aprimorou o 

detalhamento daqueles pertencentes à primeira camada, tanto de fornecedores como de 

clientes, por conta do relacionamento e o acesso à informação num grau mais direto. Assim, 

identificaram-se os seguintes grupos de fornecedores: de matéria prima, de materiais de 

envase, rotulagem e embalagem e de equipamento. Pelo lado dos clientes identificaram-se as 

unidades da rede e os terceirizados. A estrutura da CS mostra de forma sucinta a agregação de 

valor para o consumidor final “cliente”, partindo desde a recepção dos insumos, passando pela 

fabricação e manipulação dos produtos, chegando até a entrega final. A visualização da CS 

permite identificar características como flexibilidade, agilidade e sincronização no 

desenvolvimento das funções.    
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Figura 5.1- Estrutura das redes de negócios e tipos de ligações da CS 
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A partir da informação coletada, estabeleceu-se que a empresa do estudo, já tem 

formada uma estrutura baseada em processos, o que cria as condições necessárias para futuras 

implementações de sistemas de gestão que demandem da colaboração interna; por tanto, uma 

organização estruturada por processos é o eixo principal frente à proposta de gestão 

empresarial como S&OP. 

Na organização foram identificados cinco processos chaves, cada um sobre a liderança 

de um gerente e com uma equipe de trabalho estrategicamente estruturada. A coordenação do 

trabalho tático e operativo recebe a guia do POP respectivo.   

Nesta pesquisa se faz referência aos processos internos inerentemente envolvidos na 

gestão empresarial colaborativa, sendo estes: comercial, marketing, produção, aquisição e 

controladoria; esta distinção se deve a causa do foco do estudo “Planejamento de Vendas e 

Operações”, com este esclarecimento parte-se para a avaliação interna da organização, no 

intuito de descrever a situação atual vivenciada pela mesma, a fim de alcançar o maior grau de 

detalhe das suas fortaleças, debilidades, oportunidades de melhora e ameaças; aspectos que a 

proposta de gestão baseada no S&OP pretende dar atendimento. 

Atualmente a empresa do estudo desempenha suas atividades administrativas e 

produtivas em dois prédios separados, aquele que reúne os processos administrativos de 

marketing, comercial, aquisição, controladoria e pessoas (com a característica de ser comuns 

para as três empresas do negócio), e o prédio exclusivo para as atividades operativas, neste 

último também se encontra o departamento de pesquisa e desenvolvimento. O negócio em seu 

conjunto trabalha na Região Metropolitana de Recife, estado de Pernambuco, lugar do qual se 

coordenam as atividades empresariais para atender as cinco regiões do país. 

A seguir se faz uso da ferramenta de Cadeia de Valor apresentada na Figura 5.2, com 

esta se faz possível a visualização do relacionamento dos processos internos conjugados com 

a missão da empresa.  A Cadeia de Valor estabelecida pela empresa define os processos de 

vendas e operações como os suportes primários para atingir suas metas; no entanto, os 

processos de aquisição, controladoria, pessoas em conjunto com o departamento de pesquisa e 

desenvolvimento estão sendo considerados como apoio para alcançar os seus objetivos. 
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Figura 5.2-  Cadeia de Valor da empresa 

Fonte: Adaptado a partir de Porter (1989) 

 

Continuando com a descrição da situação da empresa desde seu ponto mais geral 

(localização no CS), passando pela avaliação da estrutura interna (Processos e Cadeia de 

Valor), se da passo à revisão do planejamento estratégico dos processos operativos. 

A avaliação da empresa mostra uma tendência mais operativa no desenvolvimento das 

atividades, o planejamento tático apresenta diretrizes pontuais e esporádicas que atingem só a 

alguns processos. Como já citado no Capítulo 2, a gestão empresarial executada nos níveis 

tático e operativo é guiada pelas diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico; para isto 

os primeiros passos no caminho da definição deste planejamento são empreendidos ao 

começo de cada ano, através de reuniões formais com este propósito, porém, não tem se 

encontrado evidências do fiel acompanhamento das diretrizes estabelecidas e menos ainda da 

sua mensuração. O acompanhamento à evolução das operações, em concordância com o 
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projetado, é apoiado pelos indicadores de medição de desempenho definidos para cada área 

(ver Anexo A). 

Contudo, algumas projeções estratégicas ainda vigentes durante o tempo de 

desenvolvimento da pesquisa estão sendo resumidas na Figura 5.3, correspondentes as áreas 

operativas avaliadas.  

 

Figura 5.3- Planejamento Estratégico da empresa: Objetivos e Metas 

Fonte: Empresa (2010) 

 

Após ter identificado os objetivos e metas estratégicos traçados pela empresa para o 

decorrer do presente ano, descrevem-se as ferramentas usadas pelos processos para o 

estabelecimento da previsão de demanda. 

Como exposto no Capítulo 2 o planejamento da demanda é uma poderosa ferramenta 

para a integração interna e o desenvolvimento da maturidade organizacional, por tanto é 

considerada a etapa anterior a qualquer esforço colaborativo. A informação obtida da coleta 

de dados mostra que a empresa usa este instrumento para a definição de seu planejamento 

tático, o mesmo vai facilitar o relacionamento com os planos operativos. Outro motivo 

importante para o uso desta ferramenta é o ambiente de fabricação que envolve suas 

atividades, a previsão de vendas sustenta um trabalho focado para estoques. 

A empresa faz uso da maioria dos métodos qualitativos existentes para a elaboração das 

previsões de demanda. O propósito de trabalhar com um leque de ferramentas de previsão é 

obter resultados convergentes e que melhor espelhem a realidade do consumo dos produtos. A 
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Tabela 5.1 descreve os métodos qualitativos de previsão de demanda usados pela empresa, 

assim como os processos executores. 

Tabela 5.1 Métodos qualitativos de Previsão de demanda  

Métodos qualitativos de Previsão de 
Demanda 

Processos que fazem uso das 
ferramentas 

Consenso do comitê executivo Comercial, Marketing, Controladoria, 
Produção (Pesquisa e Desenvolvimento) 

Pesquisa da equipe comercial Comercial e Marketing 

Pesquisa de clientes Comercial 

Analogia histórica Produção 

Pesquisa de mercado Comercial 

 

O relacionamento das rotinas táticas e operativas detalha-se a seguir passando pela 

descrição de cada processo. 

Para o desenvolvimento do planejamento tático, a área comercial usa a pesquisa de 

mercado como a metodologia que lhe permite testar as preferências do mercado e identificar 

as principais necessidades dos clientes, os resultados obtidos da pesquisa fornecem 

informação-chave especialmente no desenvolvimento de novos produtos (características do 

produto, uma aproximação da demanda do mercado, os setores de preferência, preço 

referencial, etc.). A geração das estratégias de vendas de acordo com os resultados projetados, 

que servem de guia para o cumprimento das metas de receita e lucro empresariais, são os 

resultados deste planejamento; o mesmo procedimento é comunicado às outras áreas para o 

desenvolvimento dos planos operacionais respectivos, por exemplo: marketing recebe uma 

solicitação para o desenvolvimento de uma campanha, aquisição e produção recebem a 

comunicação da estratégia comercial ou criação de novos produtos e então tomam as medidas 

necessárias para dar atendimento aos requerimentos comerciais (eles se preparam elaborando 

seus planos operacionais de ação). 

A execução do plano operativo a ser desenvolvido pela mesma área comercial atinge a 

comunicação direta das campanhas até os membros da equipe dos processos com o fim de 

viabilizar os resultados pretendidos pelo planejamento.  
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Outra estratégia usada no planejamento tático é a pesquisa de clientes, o processo 

comercial usa este caminho com o propósito de garantir a satisfação e fidelidade dos clientes 

através de duas vias: o consumo de produtos de qualidade e o efetivo atendimento do cliente.  

O relacionamento e efetivo atendimento do cliente são coordenados sobre três focos:  

� O relacionamento propriamente dito tem por missão a identificação do perfil do 

cliente para sua captação e posterior acompanhamento, a fim de estreitar as 

relações empresa – cliente. 

� A satisfação refere-se ao atendimento dos comentários, sugestões e reclamações 

feitas pelos clientes e a geração de ações frente aos resultados apresentados após as 

pesquisas desenvolvidas por marketing. A área comercial atua como centro de 

recepção e ponto de enlace entre o cliente e a empresa, desde ali são encaminhadas 

as necessidades do cliente até os setores comprometidos e encarregados de fornecer 

a resposta ou solução. 

� A parceria tem a ver com o desenvolvimento de propostas baseadas na concessão 

de descontos a entidades ou indústrias, a fim de obter intercâmbios lucrativos 

através da troca de benefícios empresariais, mantendo sempre vigilante a 

rentabilidade das estratégias. A característica tática desta última estratégia permite 

a equipe comercial, planejar as linhas de ação a serem tomadas para alcançar a 

parceria desejada. 

Finalmente, também é desenvolvida uma Pesquisa Comercial com o sentido de procurar 

uma orientação no uso de estratégias comerciais que guiem o rumo até a maior movimentação 

e comercialização dos produtos, este trabalho é desenvolvido com o apoio de Marketing. 

Da área de marketing se demanda agilidade e precisão na suas ações, o que requer o 

envolvimento igualmente ágil dos processos de aquisição, produção (fabricação e pesquisa e 

desenvolvimento) e controladoria. As três atividades descritas acima continuarão a responder 

o eixo do planejamento tático desta área: 

� O Desenvolvimento da campanha de comunicação, é uma tarefa em seu contexto 

operativa, dispõe de procedimentos operacionais padrões focados a dar atendimento 

às necessidades de campanha dos setores.  

� A solicitação de orçamento e produção corresponde uma atividade operativa, 

guiada pelas características do produto e os parâmetros financeiros destinados a 

este propósito. Depois da aprovação final do produto, defini-se a quantidade 
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necessária a ser produzida a fim de cumprir com as metas de lucratividade 

definidas pelo setor comercial. 

� A implementação da ação é a atividade final que enlaça as campanhas de 

comunicação com a divulgação dos produtos.  

As atividades do processo de aquisição respondem à realização de cotações e compra de 

insumos e outros materiais para as áreas solicitantes.  Os delineamentos das aquisições estão 

sujeitos aos requerimentos finais de cada processo. Aquisição é o meio de enlace entre 

fornecedores e a empresa; grande parte das ligações comerciais é feita através deste processo. 

O processo de controladoria reúne suas atividades operativas em três grandes grupos 

identificados como: contabilidade gerencial, contabilidade societária e atividades financeiras. 

As atividades inseridas na contabilidade gerencial são:  

� A realização do orçamento financeiro anual, que permite definir os planos de ação a 

serem empreendidos nas respectivas empresas. 

� A avaliação gerencial permite comparar os resultados obtidos após a 

implementação dos planos de ação e o retorno lucrativo das movimentações. 

� O gerenciamento tributário refere-se à administração do passivo tributário. 

A contabilidade societária, com operações totalmente terceirizadas, funcionando dentro 

das instalações da empresa. 

As atividades financeiras desenvolvidas, diária e mensalmente, para a empresa, assim 

como para as outras áreas do negócio são: contas a pagar, contas a receber e o gerenciamento 

do fluxo de caixa.  A conciliação e integração das informações fornecidas pelos respectivos 

sistemas de informação são tarefas previas e necessárias antes do começo das atividades 

financeiras propriamente ditas. 

Quanto ao processo produtivo, a descrição das atividades e tarefas, além da informação 

complementar ao processo, permite entender de maneira geral o desenvolvimento da área. 

A gama de produtos sobre os quais a empresa concentra suas atividades encontra-se 

catalogada dentro do grupo dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes 

(classificação ANVISA), identificados dentro dos Graus 1 e 2.  Uma primeira classificação 

separa os produtos segundo suas linhas de produção: produtos líquidos e produtos semi-

sólidos. Além disso, a identificação interna que a empresa mantém de seus artigos os 
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categoriza quanto a sua variedade, como produtos para: cabelo; corpo; rosto; linha masculina; 

maquiagem; proteção solar e bases. 

As atividades de planejamento da produção, fabricação, controle da qualidade e 

pesquisa e desenvolvimento encontram-se inseridas no processo produtivo que se descreve a 

seguir e dos achados durante sua avaliação: 

� O planejamento da produção foca-se sobre o gerenciamento dos materiais em 

estoque “almoxarifado” e sua logística interna; e a coordenação da produção 

(geradora do plano mestre de operação). 

O planejamento da produção lança mão da Analogia Histórica como método para 

estabelecer a previsão de demanda dos produtos, para isso utiliza como referência 

os dados de movimentação da matéria prima, insumos e produtos finais do último 

ano de trabalho, focando nos últimos três meses do ano (época de melhor 

desempenho produtivo e comercial); isto a fim de se favorecer do reflexo mais 

próximo da realidade mercantil. 

Os horizontes de previsão obtidos são de médio e curto prazo, facilitando gerar uma 

previsão de demanda agregada com dados sólidos para o planejamento das 

atividades.   

A previsão começa com a geração da media aritmética da saída dos produtos, desde 

produção até os clientes, dos três últimos meses do ano retrasado, dado ao qual é 

acrescentada uma porcentagem de crescimento empresarial anual de 20%. A seguir 

é avaliada a necessidade do mês anterior ao mês da previsão, soma-se a informação 

do posicionamento do produto, em armazenagem e em processo, para finalmente 

definir uma possível necessidade para o mês seguinte, e assim, consequentemente, 

gerar um plano mestre de produção que envolva os dois meses posteriores.  Esta 

previsão de demanda dá origem ao planejamento de produção, planejamento de 

compra de insumos e matérias primas, possível requerimento de funcionários, etc.  

Na etapa final da previsão se precisa da revisão e aprovação da Gerencia 

administrativo-financeira. 
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Tabela 5.2- Resumo da Previsão de demanda estabelecida para as funções operativas 2010 

Horizonte da 
Previsão 

Intervalo 
de Tempo Atividades Produtivas 

Médio Prazo Dois meses 

A previsão de demanda permite estabelecer um 
planejamento de produção que atende aos dois 
meses seguintes 

Curto Prazo 
Semana 

a semana -  
Dia a dia 

Permite ter uma idéia geral dos requerimentos, 
necessidades e garantias para a operação diária da 
empresa. 

 

� A fabricação é o processamento propriamente dito e contempla as etapas de 

manipulação, envase, rotulagem e embalagem. Todas estas etapas estão guiadas 

pelos POP’s respectivos (Procedimentos Operacionais Padrões, para detalhes 

verificar no Anexo B) 1. 

A Logística externa ou “Expedição” faz parte desta etapa pelo contato direto com 

os produtos desde sua armazenagem até a entrega aos clientes finais. As atividades 

operativas inseridas nesta etapa são: seleção; separação; contagem; verificação e 

embalagem do pedido; e finalmente o encaminhamento do produto através das 

empresas transportadoras até o cliente final. 

� O Controle da qualidade contempla o suporte e acompanhamento a todos os 

subprocessos anteriores, é o responsável direto pela verificação dos parâmetros de 

fabricação que permitem o aval para a continuidade das atividades, assim como dos 

insumos e matéria prima a ser usados na planta. O acompanhamento do controle da 

qualidade permite garantir a rápida reação frente a possíveis não conformidades do 

produto; finalmente, quando terminado o subprocesso de fabricação, é o 

encarregado pela emissão da certidão de qualidade (documentos que acompanha o 

produto até seu destino final: o cliente). 

� Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos é a área de onde convergem os 

resultados dos estudos e a identificação de novas oportunidades de mercado 

                                                
1 Procedimento Operacional Padrão de cada processo, identificado com: nome do processo, número e data 

da última atualização e responsável. Os POP’s detalham as atividades, funções, projetos e custos dos processos. 

O controle, resguardo e divulgação dos POP’s sobre a custodia da Garantia da Qualidade (Processo comum para 

todas as empresas). 
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realizada pelo setor comercial, o desenvolvimento das campanhas e desenho dos 

novos produtos, e o acompanhamento na manipulação e fabricação do novo 

produto. A descrição tática e operativa do Desenvolvimento de novos artigos 

detalha-se a seguir na Figura 5.4: 
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Figura 5.4- Desenvolvimento de Novos Produtos 
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A última estratégia tática assumida e desenvolvida por todas as áreas da empresa é o 

Consenso do comitê executivo que tem a ver com a criação, desenvolvimento e lançamento de 

novos produtos. Os representantes dos processos-chave avaliam e acompanham a viabilidade 

das propostas com o sentido de dar uma maturidade ao projeto. Este processo requer o 

compromisso e participação de todas as áreas.  

5.1.1 Descrição da problemática 

Após a revisão da funcionalidade operativa e administrativa dos processos, nesta seção 

será apresentada e discutida a problemática do estudo, atividade que levará ao alinhamento do 

suporte teórico e bibliográfico com o pressuposto de atingir os objetivos do trabalho. 

Durante a passagem pelos processos internos reconheceu-se a transcendência do papel 

que desempenham os POP’s nos setores; a descrição geral do processo contida no documento, 

da direção para o fluxo das atividades e tarefas; outra seção importante do documento refere-

se à identificação e descrição de projetos pontuais prontos a ser executados no nível operativo, 

uma vez que passaram as etapas de avaliação estratégica e tática, cujos prazos de 

cumprimento e indicadores de mensuração também são parte desta descrição. A informação 

obtida da revisão deste documento interno apontou as seguintes deficiências:  

� Projetos com prazos de execução estourados; 

� Escassa evidência da avaliação dos indicadores de desempenho que reflitam o 

acompanhamento fornecido aos projetos já executados. 

Continuando com a avaliação da empresa, o pesquisador achou dificuldade na 

compreensão do organograma da companhia, em vista que alguns cargos e funções 

encontram-se alocados sobre uma estrutura tradicional que, ao longo do tempo, tem se 

expandido, porém sem uma reestruturação apropriada. Sem uma base estrutural 

esquematizada, os relacionamentos de comunicação e colaboração se vêm impactados devido 

à falta de consistência na atribuição de competências laborais.  

Somando-se às causas para a débil comunicação e colaboração na empresa, encontra-se 

a utilização de vários Sistemas de Informação, que se mostram competentes nas áreas que os 

requerem, mas apresentam dificuldades no momento da sua integração e no compartilhamento 

dos dados; este fato obriga aos processos à realização de retrabalhos ou atividades manuais 

como: a verificação de informação de última hora, digitação de informação no sistema, 
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conferência de contas, etc. Estas atividades representam uma fonte de potencial importância 

para erros ao que se soma a demanda de uma quantidade considerável de tempo.  

As consequências da falta de integração dos sistemas e da imprecisão na comunicação, 

pelos motivos acima descritos, são citadas por cada área focando os pontos mais sensíveis de 

afetação: 

� O processo de controladoria considera como principal ponto desfavorável para sua 

gestão a demora e imprecisão das informações, provocando retrabalhos e contínuos 

atrasos. 

� Os processos de marketing e comercial apontam o mecanismo de comunicação e 

informação como àquele de transcendência nas suas atividades diárias, porém, com 

deficiência e falta de ligação.  

� O processo produtivo vê a necessidade de um sistema de informação consolidado 

que ajude a reduzir e/ou eliminar a imprecisão no planejamento da produção. A 

previsão de demanda requer da informação certa e veraz, alimentada pelos demais 

processos nas etapas estratégicas, táticas e operacionais, tanto que permita definir 

com nitidez e certeza as medidas a serem tomadas para o atendimento da produção. 

� Sem um sólido pacote de informação e nexos de acessibilidade até as fontes dos 

dados, a funcionalidade do processo de aquisição muitas vezes parece não dar 

atendimento pleno às necessidades de seus clientes. 

Outro aspecto resgatado pelo pesquisador sobre a avaliação situacional da empresa tem 

a ver com acompanhamento dos processos por parte da Diretoria e a Gerência administrativo-

financeira; este é efetuado por meio de reuniões gerenciais onde são avaliados os resultados 

dos indicadores de desempenho. No entanto, em várias ocasiões este acompanhamento 

terminava sendo interrompido e/ou adiado, atropelando a ligação do planejamento estratégico 

com os planejamentos táticos e operativos. A soma de imprevistos como este abre mão para a 

comunicação informal em todos os níveis. 

Neste contexto a empresa precisa trabalhar sobre um processo de gestão que permita o 

desenvolvimento do direcionamento estratégico, sustentado em processos fortes e integrados 

que tenham o apóio de um Sistema Informático voltado para este fim.  

O processo de S&OP tem um papel crucial dentro da gestão das organizações, é o 

responsável por manter o alinhamento entre as decisões nos níveis estratégico e operacional e 

incorporar os planos táticos de todas as áreas para o atendimento da demanda do cliente 
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(BREMER et al., 2008). Com base neste critério e após ter pesquisado sobre a amplitude da 

abrangência deste processo, decide-se apresentar uma estrutura de gestão com base no 

processo S&OP que forneça uma melhor visibilidade do negócio frente à diretoria, uma 

integração entre processos, melhores níveis de atendimento ao cliente e sobre todo o 

crescimento empresarial. 

5.1.2 Processo S&OP  

O processo S&OP assegura sincronia dos planos táticos dos processos, a Figura 5.5 

mostra o posicionamento dos processos da empresa dentro da estrutura global do negócio, 

assim também como o vínculo com o processo S&OP. 

Plano de desenvolvimento  

de novos produtos

Plano de Vendas 

Detalhado

Plano Mestre de 

Produção

Plano Estratégico da 

Empresa

Comercial

Marketing

Produção

Aquisição

Controladoria

S & OP

Plano Financeiro 

(Orçamento)

Plano de Suprimentos 

Agregado

Plano de Vendas Agregado

Nível 

Estratégico

Nível Tático

Nível 

Operacional

 
Figura 5.5- Vínculo dos Processos da empresa com o processo S&OP  e com a estrutura global do 

negócio 

Fonte: Adaptado de Corrêa et al. (2001) 
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A descrição dos cinco passos do processo S&OP toma como referência o panorama 

atual da empresa e sobre ele se aportam sugestões de melhora para o fortalecimento de cada 

passo. 

A visão imediata da estrutura de gestão com o processo S&OP é sua implementação e 

consequente manutenção da mesma, com isso; o pesquisador acha conveniente acoplar à 

proposta a designação de responsabilidades ou pessoas que conduziram cada fase, o que 

permitirá organizar e encaminhar o projeto. 

A geração da estrutura de gestão começa pela identificação do executivo patrocinador 

do projeto, segundo Wallace (2001) a melhor escolha seria o Presidente o Diretor da empresa, 

uma vez que daí parte o entusiasmo e iniciativa para levar à empresa a fusionar suas 

atividades cotidianas a esta estratégia de gestão empresarial. 

Wallace (2001) considera importante a existência “de um dono do processo, alguém que 

gerencia o projeto de implementação e na maioria das vezes continue no papel de líder do 

processo ao longo do tempo”. Segundo o autor, esta pessoa tem que pertencer à empresa, 

assim garante-se o domínio dos processos internos e por tanto deverá ser escolhida entre os 

envolvidos no Processo S&OP. 

5.1.2.1 Passo 1: Levantamento dos Dados 

Nesta etapa do processo S&OP, trabalha-se no levantamento dos dados das suas 

principais fontes, que para o caso da empresa em estudo são as atividades pertencentes ao 

Processo Produtivo. No último dia útil de cada mês se efetua o inventario da matéria prima, 

insumos, material em processo e produto terminado; esta atividade gera um reporte que é 

entregue a gerencia do processo para sua posterior validação com o reporte gerado pelo 

sistema S3. O resultado final desta atividade é um reporte com a seguinte informação: 

necessidade de compra de matéria prima e insumos, identificação e quantidade de produto em 

estoque, comunicação da racionalização de produtos (a causa da pouca demanda do mesmo), 

pendências de produtos a ser entregue a clientes. 

Com isto, estabelece-se que o Passo 1, é parte integrante da rotina mensal da empresa. O 

levantamento de dados, que é o conceito fundamental, desta fase é satisfatoriamente 

cumprido. A contribuição que o pesquisador faz para esta fase é no sentido de melhorar a 

eficiência do processo através da integração do Sistema de Informação. O tempo para a 

consolidação dos dados em planilhas eletrônicas e sua posterior comunicação via e-mail, 

encontraria um melhor aproveitamento com o uso de um Sistema de Informação Integrado, 
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esta ferramenta não só ajudaria na economia do tempo, como seria de grande utilidade para 

toda a empresa por conta de se tornar uma fonte permanente de consulta de informação.  

Outra consideração importante que o pesquisador quer apresentar nesta fase do processo 

S&OP tem a ver com o desenvolvimento de novos produtos. Seria aconselhável que o 

procedimento e informação circulante desta atividade sejam estandardizados num POP e seu 

respectivo relatório. Estas ferramentas permitirão a condução da informação de uma forma 

consolidada, referindo-se as novas e/ou atividades obsoletas, recursos e mudanças que a 

implementação de produtos novos vai trazer aos processos, e demais considerações que serão 

de impacto ao processo S&OP. 

5.1.2.2 Passo 2: Planejamento da Demanda 

Nesta segunda fase do processo S&OP se faz referência às atividades praticadas pela 

empresa como parte de seu Planejamento da Demanda. O conjunto de ações para tal efeito se 

mostra, em princípio, eficaz ao juntar o trabalho colaborativo das equipes de vendas e 

operações. A equipe operativa desenvolve uma primeira previsão de demanda fundamentada 

nos dados históricos de saída dos produtos2, que é complementada com a informação obtida 

pela equipe comercial proveniente da captação das tendências e preferências do mercado, daí 

que resulta imperativa a existência de um processo formal para o desenvolvimento de novos 

produtos. 

Quanto às ações colaborativas efetuadas nesta etapa, o pesquisador encoraja à equipe 

gestora a trabalhar na melhora continua; a base firme sobre a qual a empresa desempenha as 

atividades de planejamento, permite-lhe aprimorar detalhes de forma a uma melhor estrutura 

do Passo 2. Com isto, a continuação apresentam-se algumas sugestões para aperfeiçoar esta 

etapa. 

O pesquisador afiança a necessidade de um processo padrão para o desenvolvimento de 

novos produtos que viria a originar ganhos importantes para a organização: os envolvidos no 

processo saberiam suas funções e atribuições, os tempos de resposta entre departamentos 

viram-se reduzidos por conta do compromisso na agilidade de resposta, em primeiro lugar 

com o cliente, e segundo, com seus colegas de trabalho, a meta financeira através do 

crescimento empresarial poderia ser alcançada em menor tempo e finalmente o 

acompanhamento produtivo ofereceria melhores níveis de cumprimento.  

                                                
2 A característica operativa da empresa é a fabricação de produtos para estoque, que dizer que a empresa 

conhece seus clientes através do Planejamento da demanda e a Previsão das vendas.  
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Nesta fase do processo S&OP também se destaca a importância da integração do 

Sistema de Informação, como mencionado anteriormente, uma adequada divulgação de 

processos traz consigo inúmeros benefícios, a este se soma outro referente ao produto 

resultante desta etapa “A nova previsão autorizada pela Diretoria”. O rápido acesso à 

informação permitiria alcançar este resultado em menor tempo e com a garantia de se 

trabalhar com dados precisos. 

O pesquisador considera importante sugerir a inclusão dos quatro princípios básicos 

para a geração do plano de demanda apresentados na proposta, assim como para seu 

gerenciamento; com isto pretende-se direcionar o caminho para alcançar um plano de 

demanda com ações aprimoradas. 

Finalmente, acha-se importante comentar sobre a conveniência da estruturação de uma 

equipe permanente que trabalhe focada no planejamento da demanda, formada por pessoas 

das áreas de vendas, atendimento ao cliente, contabilidade, desenvolvimento de novos 

produtos e o “Dono do processo”; a quantidade de membros dependerá dos requerimentos e 

disponibilidade da empresa. 

5.1.2.3 Passo 3: Planejamento dos Suprimentos 

Como estabelecido no Capítulo 2, neste estágio são tomadas decisões críticas com 

respeito à posição de estoque e à capacidade de produção disponível na cadeia. O resultado 

deste planejamento é um plano de suprimentos que aborda e detalha as tarefas a serem 

desenvolvidas pelas áreas operativas: produção (logística interna, fabricação e logística 

externa) e aquisição. 

 A seguir na Tabela 5.3 apresenta-se a análise SWOT (Forças, Fraquezas, 

Oportunidades de melhora e Ameaças) feita ao processo produtivo, a fim de sintetizar a 

informação levantada no estudo. 
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Tabela 5.3-  Análise SWOT do Processo Produtivo da empresa em estudo 

ANÁLISE SWOT PROCESSO PRODUTIVO 

Forças 

• Identificação dos produtos segundo sua variedade; 

• A equipe de logística externa desenvolve atividades que em prol da 

satisfação do cliente, fornecendo um atendimento personalizado a 

fim de suprir as necessidades do comprador.   

Fraquezas 

• A informalidade das mudanças no portfólio de produtos, somado ao 

deficiente sistema de informação e comunicação, trazem sérios 

inconvenientes para os demais processos; 

• A responsabilidade da atualização de dados por conta do 

subprocesso de logística interna demanda vigilância constante dos 

processos lideres (aquisição e produção), trata-se de uma atividade 

em grande parte manual. 

Oportunidades de 

melhora 

• A etapa de planejamento de suprimentos ver-se-ia bem melhorada 

com a definição de uma equipe que, mês a mês, trabalhe focada 

nesta tarefa; 

• Realizar hierarquia de agregação de produtos; 

• Incluir dentro do POP a atividade de gerenciamento das mudanças 

do portfólio de produtos (alterações, racionalização e 

descontinuação); 

• Definir e divulgar um plano de operações mensal; 

• Desenvolver modelos de otimização para atingir o planejamento de 

produção (fluxo de produção, requerimentos e restrições). 

Ameaças 
• Diminuição da produtividade por conta da necessidade de um 

Sistema de Informação Integrado. 

 

Pelo exposto anteriormente, o investigador se permite sugerir propostas com a visão de 

dar atendimento a estes quatro aspectos que estão sendo de impacto no processo produtivo, e 

em consequência ao gerenciamento dos suprimentos. 

Considera-se conveniente que a equipe gestora, por levar a efeito o planejamento dos 

suprimentos, esteja formada pelos gerentes de produção, contabilidade, desenvolvimento de 

novos produtos e o “Dono do processo do S&OP”.  
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Nesta fase da proposta acha-se conveniente o agrupamento de produtos e recursos sobre 

três categorias: itens, tipos de produtos e famílias. Dentro dos itens encontram-se os produtos 

finais, dentro dos tipos de produtos alojam-se os grupos de itens que possuem estrutura de 

custos, processos produtivos e sazonalidade semelhantes, e por último, dentro das famílias 

estão os grupos de itens pertencentes a um mesmo tipo de produto e que compartilham tempos 

de preparação semelhantes. As vantagens mais destacáveis desta prática começam pela 

redução das complexidades em todas as etapas do processo S&OP (conseguem-se realizar 

previsões de demanda mais precisas para logo em seguida se ajustar o plano de operações a 

fim de dar atendimento à demanda em questões de inventário, volume e mix de pedidos nos 

níveis desejados), redução da incerteza no momento do planejamento agregado (permite que 

os planos de operações e de capacidade trabalhem com maior precisão, identificando recursos 

e capacidades necessários) e; finalmente a maioria das empresas realiza seus planejamentos 

de negócio com base na hierarquia dos produtos. 

Intimamente ligada à hierarquia e identificação dos produtos, encontra-se a atividade de 

descontinuação dos mesmos; a aplicação desta atividade é efetuada quando é necessária, 

porém o complemento documental ainda precisa ser instaurado. A inclusão desta atividade no 

POP vai trazer consigo a formalização da operação, e a melhor comunicação dos processos, 

quando os motivos para tal ação provenham de outras fontes que não seja produção.  

Nesta fase também, precisa-se da modificação do plano de operações que atenda as 

mudanças feitas pelo processo de vendas. A divulgação formal deste plano permite aos 

processos operativos agir com eficiência e ao mesmo tempo evitar a presença de imprevistos 

que alterem os objetivos estabelecidos no começo do mês.  

Desta fase surgem relatórios com informação precisa da capacidade operativa, restrições 

e necessidades pontuais quanto ao cumprimento de pedidos, para tanto se propõe a criação 

deste relatório, simultaneamente ao plano de operações; o propósito é desenvolver modelos de 

otimização focados em gerir as eventualidades que fogem do padrão de produção. Os 

problemas achados no planejamento, assim como as respectivas propostas para seu tratamento 

são parte das informações que a equipe de operações vai levar à reunião Pré-S&OP. 

O compartilhamento das responsabilidades e informações sobre as necessidades do 

cliente e dos demais processos têm favorecido a expansão do papel da aquisição que hoje em 

dia atinge níveis de coordenação e desenvolvimento de fornecedores, pesquisa de mercado de 

fornecedores, análise de custos, formulação da estratégia de terceirização, benchmarking, 
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poder na decisão entre fazer ou comprar e a análise da capacidade do fornecedor; neste ponto 

se encoraja à empresa ao fortalecimento das ligações colaborativas sobre tudo entre os 

processos operativos. 

A contribuição geral que esta etapa faz ao resto do processo é a identificação dos 

problemas dos suprimentos que não puderam ser resolvidos pela equipe e que serão agregados 

à lista e levada por operações, para a reunião Pré-S&OP (passo seguinte). Exemplos destes 

problemas poderiam ser: aprovação de maiores quantidades de compra de algum insumo, o 

material específico requerido, avaliação de novos acordos de negociação frente à necessidade 

de compra de novos fornecedores, contratação do recurso humano, etc. 

No panorama real da empresa, a fusão da lista com os problemas e possíveis modelos 

para atendimento das contingências operacionais encontradas, mostra-se um tanto trabalhoso 

por conta da separação física das áreas, e mais ainda, pelo uso de ferramentas de informação 

diferentes, porém, o aprimoramento de estratégias como: a realização de reuniões prévias à 

Pré-S&OP e a permanente comunicação serão sempre o suporte ante qualquer novo sistema 

informático. 

Um ponto comum de debilidade empresarial, identificado ao longo da revisão e 

definição destes três passos do processo S&OP, corresponde à falta de integração do Sistema 

de Informação; sua falta se evidência em sérios problemas de comunicação e colaboração 

entre os processos, além de redobrados esforços para permitir o fluxo de informações.  

5.1.2.4 Passo 4: Reunião de Pré-S&OP 

A diferença dos três passos antes referidos do processo S&OP, com respeito aos passos 

seguintes 4 e 5, consolida-se que naqueles, grande parte das atividades definidas para 

desenvolvimento nas respectivas etapas a ser desempenhadas, já encontravam-se 

encaminhadas e/ou em desenvolvimento. Nestes casos o pesquisador se permite acrescentar 

ou sugerir aspectos que poderiam ser de utilidade para o aprimoramento das atividades 

rotineiramente efetuadas.  

Já para o caso dos dois passos seguintes, a efetividade, produtividade e rendimento de 

seus resultados dependeram, em grande parte, da qualidade da informação fornecida pelos 

passos anteriores. 

Para a empresa em estudo, acha-se conveniente que os principais participantes desta 

reunião sejam em princípio os gerentes dos processos de: marketing, comercial, produção, 

aquisição e controladoria. A proposta se fundamenta no amplo conhecimento que cada 
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gerente tem de seu processo, o que ao início do processo vai trazer garantia dos resultados das 

decisões tomadas em forma colegiada.  

Os resultados esperados da reunião Pré-S&OP seriam: 

� A definição dos indicadores para medição do desempenho do processo S&OP 

(resultado da primeira reunião), com isto será possível o acompanhamento dos 

planos de vendas, operações, inventário, cumprimento de pedidos e atendimento ao 

cliente.  

� Dependendo dos resultados obtidos da mensuração do desempenho, o passo a 

seguir é a definição de um cronograma mensal, trimestral e semestral para a 

verificação das ligações entre os planejamentos estratégico, tático e operacional da 

empresa. 

� Em forma colegiada, decidir a mudança, restrição e descontinuação de produtos, de 

tal forma que a toda empresa tenha conhecimento e acesso à mesma fonte de 

informação. 

� Acompanhamento e validação do processo de desenvolvimento de novos produtos, 

a reunião permitirá fortalecer ações que garantam o sucesso do novo lançamento. 

� Um resultado de extrema importância é o favorecimento da comunicação interna e 

externa, uma vez que todos os processos se enlaçam em uma só fonte de 

informação de decisões e estratégias empresariais. 

� A avaliação das propostas sugeridas pelas áreas de vendas e operações, como 

possíveis pautas de solução aos problemas também deverão ser apresentados nesta 

reunião.  

� Finalmente, também será gerado um esboço com os pontos a serem tratados na 

reunião Executiva S&OP. 

5.1.2.5 Passo 5: Reunião Executiva do S&OP  

Para o caso da empresa, a equipe de S&OP Executivo deverá estar composta pelos 

gerentes dos processos chaves, o dono do processo e a pessoa responsável pela Diretoria. 

Esta reunião terá características de maior liderança do que a reunião Pré-S&OP. Os 

resultados a ser obtidos deste passo se distinguem, particularmente, por sua distinção 

decisória e aprovadora ante os pontos apresentados da fase anterior. Considera-se que os 

aspectos até aqui filtrados não alcançaram uma solução apropriada durante o decorrer das 
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quatro fases precedentes, ou eram de tal transcendência que só poderiam ser atendidos nesta 

fase do processo.  

5.2 Considerações finais do Capítulo 

O trabalho in situ desenvolvido pela pesquisadora permitiu a abertura e disposição do 

talento humano da organização frente às necessidades da pesquisa, e ao mesmo tempo 

forneceu os primeiros passos para o fortalecimento da colaboração entre processos. 

A situação atual vivenciada pela empresa mostra um panorama de trabalho suportado 

em sólidas bases de gestão, com detalhes que certamente precisam ser aprimorados, porém, 

que servem para a implementação de iniciativas como a proposta feita neste estudo a qual 

servirá para o desenvolvimento e crescimento empresarial.  

A descrição da estrutura de gestão amparada no processo S&OP trabalhou basicamente 

sobre o fornecimento de guias para o direcionamento das atividades demandadas para cada 

fase, mas que em sua grande maioria eram conhecidas e realizadas. As sugestões inseridas na 

passagem por cada fase têm a visão de dotar à empresa de ferramentas para alcançar o 

aprimoramento das atividades operativas e de vendas.  

Ao longo da descrição da proposta se fez ênfase na necessidade de incluir a 

“Colaboração” como o princípio que comande todas as atividades do negócio, não só agora 

com a proposta de implementação, se não cotidianamente em todas as ações que a empresa 

desenvolve e incursiona em seu dia a dia. Para tanto, sugere-se o desenvolvimento de 

programas de apoio à iniciativa colaborativa; o objetivo é impedir e/ou abordar as formas de 

resistência internas que são naturais quando se tem pela frente estratégias de gestão que 

precisem de uma mudança comportamental.  

Nos estágios iniciais da colaboração, contar com uma rede de comunicações eficiente 

onde se possam integrar os serviços de voz, dados e vídeo têm mostrando boa capacidade de 

ação, além de ser fermentas eficazes e econômicas. A chave é estabelecer o entendimento 

comum entre os processos, só então, tecnologias mais complexas poderiam agir para 

movimentar volumes crescentes de informação. 

Uma comunicação eficiente e aperfeiçoada permitirá que os laços estreitados com a 

colaboração interna sejam visíveis para a toda organização. A transparência dos resultados 

que o processo S&OP alcance será notório e de motivação constante para todos os envolvidos 

e comprometidos com o surgimento da empresa.  
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Um aspecto novo a ser considerado pela empresa ao avaliar a procedência da estrutura 

desenhada refere-se à definição de uma equipe gestora, liderada pelos profissionais mais 

conhecedores dos processos, que a princípio poderiam ser os seus gerentes (como prática mais 

amplamente usada). Esta equipe deve ser permanente e durante sua etapa de implementação, o 

tempo de trabalho é total e exclusivo para estas funções. 

 

 



   Considerações finais 

88 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo contemporâneo de ágil crescimento empresarial está motivando às empresas 

de todos os setores a se envolver em atividades e estratégias de gestão que maximizem seu 

potencial individual e promova o fortalecimento de relações parceiras entre as empresas de 

uma mesma cadeia de negócios. Com isto, o presente estudo realizou o desenvolvimento de 

uma proposta de estrutura de gestão fundamentada no processo S&OP que representa uma das 

tendências de maior interesse dentro do amplo campo do Gerenciamento integrado da Cadeia 

de Suprimentos. 

No presente trabalho de dissertação foi desenvolvida uma proposta de estrutura de 

gestão suportada no processo S&OP que atua sobre as áreas de vendas e operações da 

empresa cosmética com o objetivo de fornecer à companhia os lineamentos de um processo 

de gestão empresarial integrado, fundamentado nos princípios da colaboração e comunicação 

internas. 

Inicialmente foram apresentados conceitos básicos utilizados na Engenharia de 

Produção com referência no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e em outras 

ferramentas para a gestão empresarial interna. 

O desenho da metodologia permitiu o desenvolvimento das atividades da pesquisa de 

forma ordenada e sobre tudo com o amparo de considerações que garantiram a qualidade dos 

achados e dos resultados gerados. As características dos fatos sinalizam ao Estudo de Caso 

como a estratégia de pesquisa que se ajustava ao alcance dos objetivos pretendidos. 

Em seguida, construiu-se a proposta de estrutura de gestão que usa como referencia o 

processo S&OP para a empresa com base em dois modelos mundialmente conhecidos e 

amplamente reconhecidos pelos resultados alcançados, desenvolvidos por Wallace (2001) e 

Palmatier & Crum (2003), cujos padrões foram adaptados à realidade da organização.   

Posteriormente foi desenvolvido o estudo de caso, nele foram apresentadas as 

informações recolhidas na coleta de dados com o qual se dá forma à situação atualmente 

vivenciada pela empresa e consequentemente a aplicação da estrutura.  

Na proposta apresentada, foram identificadas as características da empresa, tanto gerais 

como específicas, que permitiram o desenho dos cinco passos do processo S&OP e 

adicionalmente a identificação das competências e funções da equipe gestora do processo. 

Cada uma das fases foi construída com base nos modelos de referência antes mencionados e o 
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valor agregado incluído em cada uma delas se evidenciou nas propostas de melhoria que 

poderiam chegar a viabilizar de maneira ainda mais eficiente o processo. 

6.1 Limitações do trabalho 

A proposta da estrutura de gestão está focada em dar atendimento às necessidades da 

empresa do estudo e baseia-se sobre suas condições reais. A aplicação desta estrutura em 

outras empresas, ainda do mesmo ramo empresarial, precisaria de um estudo igual ou até 

mesmo mais profundo do que o desenvolvido aqui. A validade externa que faz referência à 

generalização dos resultados alcançados no estudo é a grande limitante do trabalho, a 

aplicação dos mesmos resultados em outros locais deverá passar por um processo de testes. 

 

6.2 Sugestões para futuros trabalhos 

Como sugestões para futuros trabalhos têm-se: 

� A investigação da adequação da estrutura baseada na estratégia colaborativa 

conhecida como S&OP para empresas da mesma linha de negócios; 

� O estudo e avaliação de indicadores de desempenho que acompanhem a atuação do 

processo durante as fases de implementação e posteriormente de operação normal;  

� Explorar alternativas de Sistemas de Informação Integrados, que se ajustem à 

demanda da empresa e possam apoiar eficientemente a atuação do processo S&OP; 

� A investigação da realidade da Cadeia de Suprimentos que envolve à empresa 

(empresa foco) a fim de partir deste ponto até a geração de uma proposta ainda mais 

abrangente, conhecida como CPFR.  
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APÊNDICE A 

Protocolo de Coleta de Dados usado nas entrevistas para cada processo 

 

Processo Perguntas 
 

Fontes de Informação 
 

 
Produção 

1. Quais são as atividades pertencentes 
ao processo?; 

2. Descreva em forma sucinta o 
desenvolvimento do processo;  

3. Quais são as linhas de produtos e 
como são categorizadas?; 

4. Como é definido o planejamento e 
produção dos itens dos produtos? ; 

5. Qual é o impacto que tem o processo 
produtivo quando se produz a 
introdução de novos produtos na 
fabricação?; 

6. Como é considerado o envolvimento e 
compromisso dos trabalhadores nas 
suas tarefas?; 

7. De modo geral descreva as 
características da empatia dos 
trabalhadores frente a novas opções de 
melhoria produtiva e gestão 
empresarial? 

� Revisão da documentação 
interna (Planos das 
instalações, PCP’s, Dossiês do 
produto); 

� Entrevistas ao gerente do 
processo e pessoas 
responsáveis de atividades ou 
tarefas de acuidade; 

� Observação direta 

Comercial 

1. Como você caracteriza a empresa em 
seu entorno organizacional?; 

2. Conhece com claridade as estratégias 
comerciais definas pela organização 
(visão, desenvolvimento e inovação 
de produtos, novos mercados, etc)?; 

3. O que mercados são concorrentes da 
empresa?; 

4. Descreva sucintamente as 
características de maior relevância dos 
clientes 

5. Descreva as metas comerciais da 

� Entrevistas ao gerente do 
processo e gerencia financeira 

� Pesquisa Bibliográfica do 
entorno comercial nacional e 
mundial do mercado 
cosmético.  
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organização: (Abrangência do 
mercado, Abrangência e consolidação 
de clientes, consolidação de marcas e 
desenvolvimento de produtos. 

Marketing 

1. Descreva sucintamente o processo de 
desenvolvimento de novos produtos; 

2. Caracterize o acompanhamento de um 
produto desde seu lançamento no 
mercado até sua saída da linha de 
produção;  

3. Descreva a curva de crescimento dos 
novos produtos no transcorrer de 5 
anos; 

4. Descreva as funções do processo. 

� Revisão da documentação dos 
arquivos físicos e magnéticos 
disponibilizados na empresa. 

� Entrevistas ao gerente de 
Marketing,  

� Observação direta 

Controladoria 

1. Descreva as atividades de 
acompanhamento financeiro ao 
lançamento de novos produtos  

2. Descreva as funções do processo e os 
mecanismos de colaboração e 
comunicação entre processos; 

 

� Revisão da documentação dos 
arquivos físicos e magnéticos 
disponibilizados na empresa. 

� Entrevista à pessoa com o 
cargo de Controler; 

� Observação direta 

Aquisição 

1. Descreva as funções do processo e os 
mecanismos de colaboração e 
comunicação entre processos. 

 

� Revisão dos POP’s da área, da 
documentação em arquivos 
físicos  

� Entrevista ao gerente do 
processo; 

� Observação direta 
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ANEXO A 

Indicadores para mensuração do desempenho definidos pela empresa cosmética do 

estudo de caso 

Processos Indicadores do Processo 

Marketing � Cumprimento de prazo das solicitações 

� Índice de satisfação de cliente 

Comercial � Índice de vendas  

� Índice de vendas campanhas pontuais  

� Índice de satisfação de clientes 

Aquisição � Custo com frete mensal = 0,65% do faturamento de fórmulas 

� Desencaixe matéria-prima = 55 mil mensal 

� CMV (matéria-prima) = 7% do faturamento de fórmulas 

� Índice das matérias-primas disponíveis = 90% 

� Índice das matérias-primas CURVA AB = 100% 

Controladoria � Documentos arquivados corretamente (100%) 

� Excesso de Estoque (0%) 

� Atualização de Preços dos Insumos atualizados (100%) 

� Atualização de Venda com margem positiva (100%) 

� Atualização de Preços de Venda compatíveis com o Mercado 

(100%) 

Produção � Produtos conformes (100%) 

� Equipamentos Calibrados (100%) 

� Não Conformidades das áreas corrigidas (100% dos itens 

apontados como NC tratados) 

� Pedidos atendidos (100%) 

� Pedidos entregues dentro do prazo (100% dos pedidos entregues 

dentro do prazo máximo de 4 dias úteis) 
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ANEXO B 

Formato Padrão para descrição dos Processos POP’s 

  
PROCESSO:............................  

Rev:  
Data: 00/00/0000 
Pág:  

DESCRIÇÃO SUMARIA Missão do Processo 
RESPONSÁVEL Gerente do Processo 

 

01. Atividades: 

 

02. Acompanhamento das Tarefas: 

 

03. Cargos Vinculados: 

 

04. Custo do Processo: 

 

05. Principais projetos do semestre: 

 

METAS PRAZO 

  

  

 

06. Indicadores do processo: 

 

07. Dificuldades e Sugestões do Processo:  

  

08. Fluxograma das atividades: 

 

09. Fluxo das atividades com descrição de tarefas: 

 

10. Fluxograma das atividades                                

 


