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RESUMO
Este estudo de caso tem o propósito de analisar a cadeia de suprimentos da
maior fabricante de aparelhos de climatização da América Latina, a partir dos
conceitos da Teoria das Restrições. O mesmo visa identificar oportunidades de
melhoria na logística interna da organização, abrangendo parte da cadeia logística
de distribuição caracterizada pelos armazéns gerais e lojas próprias da organização.
O problema parte da falta de estudos relativos ao tema, e justifica-se pelas
dificuldades de abastecimento no atendimento da demanda de mercado enfrentadas
pela empresa, além de ser um estudo prático que contribuirá para fins acadêmicos.
O trabalho faz uso de uma análise quantitativa para identificar as restrições da
cadeia de suprimentos e, posteriormente, realiza uma análise qualitativa para
subsídio da primeira análise. O desfecho do trabalho dá-se com os resultados e
conclusões obtidos pela pesquisadora onde são evidenciadas as oportunidades de
melhorias possíveis de serem aplicadas no gerenciamento da cadeia de suprimentos
estudada.

Palavras-chave: Teoria das Restrições. Cadeia de Suprimentos. Gestão da Cadeia
de Suprimentos.
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1 INTRODUÇÃO
Para lidar com o ambiente complexo e dinâmico no qual estão inseridas, as
organizações precisam desenvolver sistemas flexíveis para o gerenciamento de
suas operações, além de manter um acompanhamento das mudanças que ocorrem
no ambiente dos negócios (PEREIRA et al., 2012). Além de complexo, Santos e
Alves (2015) afirmam que as empresas têm enfrentado um ambiente onde a
competição é acirrada. Para enfrentar estes desafios, as organizações vêm
buscando cada vez mais utilizar ferramentas que lhe proporcionem vantagem
competitiva. Para isso, buscam reduzir o tempo de desenvolvimento de novos
produtos e aumentar a participação de mercado, juntamente com a satisfação dos
clientes e lucros para os integrantes da cadeia (SIMON; PIRES, 2006). Hansen e
Mowen (2001, p. 423) descrevem a vantagem competitiva como sendo “[...] a
criação de um valor melhor para o cliente por um custo igual, ou mais baixo, do que
aquele oferecido pelos competidores”.
De acordo com Sadeh et al. (1998), para que os desafios sejam vencidos é
essencial que haja uma gestão das relações e interdependências entre as diferentes
organizações que formam a cadeia de suprimentos. Para Martins (2011), a
vantagem competitiva de uma empresa depende do dinamismo de todos os
membros da cadeia. Simon e Pires (2006) corroboram com isso, afirmando que a
concorrência ocorre entre as cadeias de suprimentos e não mais entre uma empresa
e outra de forma isolada.
A Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management – SCM) vem
se apresentando como uma alternativa para auxiliar na resolução destes problemas.
(SIMON; PIRES, 2006). No entanto, os modelos de SCM utilizados não têm atingido
seu objetivo, havendo uma discrepância entre os ganhos reais dos membros da
cadeia e os potenciais benefícios, que não são balanceados (MARTINS, 2011). Para
que as organizações consigam alcançar suas metas neste cenário, é imprescindível
utilizar um sistema que integre os membros da cadeia de suprimentos. Tal
integração auxiliará na determinação dos fatores que poderão ajudá-las a enfrentar
os desafios diários de maneira eficiente e contínua (SANTOS; ALVES, 2015).
O conceito da SCM tem crescido em importância tanto no ambiente
empresarial quanto no meio acadêmico, porém, comumente podem ser encontradas
diferentes definições sobre o que realmente seria a SCM (ZUPPARDO, 2007).
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Conforme Mentzer et al. (2001), as definições da SCM podem ser divididas em três
diferentes grupos: a) uma filosofia gerencial; b) um conjunto de atividades para
implementação de uma filosofia gerencial; e c) um conjunto de processos gerenciais.
Segundo Pires (2004), a SCM abrange três grandes áreas de atuação: a) processos
de negócios chave na cadeia de suprimentos; b) infraestrutura de gestão; e c)
organização e pessoas nela envolvidas. Pires (2004), ainda, afirma que as diferentes
definições se complementam e são executadas conforme a visão e background de
cada um de seus autores. Desta forma, Pires (2004, p. 70) define a SCM da
seguinte forma:
[...] um modelo gerencial que busca obter sinergias através da integração
dos processos de negócios chaves ao longo da cadeia de suprimentos. O
objetivo principal é atender o consumidor final e outros stakeholders da
forma mais eficaz e eficiente possível, ou seja, com produtos e/ou serviços
de maior valor percebido pelo cliente final e obtido através do menor custo
possível.

Em outras palavras, Souza et al. (2005) descreve a definição acima como
uma busca pela minimização dos custos de produção e uma maior agregação de
valor ao produto. Souza et al. (2005) afirma que tais benefícios só são adquiridos a
partir de um gerenciamento voltado para a cadeia de suprimentos como um todo e
não de cada empresa de forma isolada.
Zuppardo (2007) afirma que a Teoria das Restrições (Theory of Constraints –
TOC) pode contribuir para a SCM, atuando no dimensionamento e distribuição dos
estoques, no planejamento, na avaliação e no controle de transações dentro da
cadeia de suprimentos. Desde o seu surgimento, a TOC vem consolidando-se como
um modelo de gestão de negócios (SOUZA et al., 2005). Na visão da TOC, a SCM é
descrita como uma extensão da gestão da fábrica. Portanto, deve ter o objetivo de
elevar a satisfação dos clientes e sócios por meio de melhores níveis de entrega e
da capacidade de resposta às necessidades dos seus clientes, aumentando o ganho
e reduzindo ao mínimo os estoques e despesas operacionais (ZUPPARDO, 2007).
A TOC ajuda na avaliação e solução dos mais diversos tipos de restrições em
sistemas simples e complexos (MACHADO; BRITO, 2013). Watson et al. (2007)
definem a restrição como um fator que impossibilita o sistema de atingir um
desempenho satisfatório em relação à meta estabelecida. Segundo Umble e Umble
(2002):
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[...] a TOC propõe um modelo bastante eficiente para distribuição de
produtos em cadeias de suprimentos. Neste modelo de distribuição, a
restrição é o próprio sistema logístico, o qual consiste de todas as regras de
produção, ordenamento de políticas e estratégias de inventário. Isto é, a
maneira como o inventário é distribuído e reabastecido por toda a cadeia é
o que limita o desempenho do sistema. Neste sentido, a abordagem da
TOC é fortalecer a cadeia de suprimentos, ao estabelecer regras e
procedimentos organizacionais para todos os seus elos.

Ante ao exposto, o presente trabalho propõe a análise da TOC aplicada à
SCM, substancialmente no que se refere ao seu potencial para auxiliar a identificar e
eliminar restrições que limitem as cadeias de suprimentos a alcançar sua meta. A
seguir são apresentados o problema de pesquisa a ser investigado, os objetivos do
trabalho e a justificativa que tem como pretensão confirmar a necessidade e
relevância deste trabalho.
1.1 Objeto e Problema de Pesquisa
Os benefícios em melhorias e eficácia percebidos quando da integração dos
participantes de uma cadeia de suprimentos comparados ao desempenho dos
envolvidos atuando isoladamente, fez com que as ferramentas da SCM fossem
intensamente desenvolvidas e melhoradas a partir da segunda metade da década
de 90 (MOELLMANN, 2008). Entretanto, mesmo com o avanço em sua evolução, as
cadeias de suprimentos ainda apresentam falhas que comprometem seus
resultados. Goldratt et al. (2000) cita algumas destas falhas:
 informações referentes a previsões, estoques e planejamento não
confiáveis;
 lead-times elevados;
 dificuldade no cumprimento de prazos e a maioria deles não atendidos;
 quantidade de produtos em estoque que não atendem à demanda,
havendo falta de determinados produtos e excesso de outros;
 elevados níveis de estoque na cadeia como um todo;
 obsolescência e baixo giro de estoques;
 altos números de devolução;
 muitos embarques emergenciais;
 custos de transporte elevados;
 falta de controle sobre as prioridades;
 conflitos na programação de produção e de recursos logísticos.
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Neste cenário, a TOC é inserida como uma ferramenta de gestão empresarial,
direcionada também à análise e solução de problemas da SCM. Inicialmente, a TOC
tinha como objetivo solucionar os problemas da manufatura, sendo utilizada como
uma técnica de planejamento da produção que atuava na administração de gargalos
e na sincronização do sistema produtivo a partir de um software denominado OPT
(Optimized Production Technology). Porém, com o tempo foi-se percebendo que os
gargalos de uma empresa não se limitavam à produção, mas que eram encontrados
em outros locais do sistema produtivo, e desta forma, a OPT foi transformada em
uma técnica de gestão mais ampla (GUSMÃO, 2004).
Gusmão (1998, p. 72) descreve o novo conceito da OPT da seguinte forma:
[...] uma filosofia de administração geral, que define os objetivos da
companhia como sendo ganhar dinheiro agora, assim como no futuro,
provendo sua própria estrutura para guiar na busca destes objetivos. Neste
sentido, os ganhos serão obtidos a partir da administração eficiente de
todos os recursos e do conjunto de restrições aos quais a empresa está
submetida. Este conceito abre o leque de aplicação da TOC e mesmo tendo
sua origem na busca da solução dos problemas da produção, pode ser
aplicada em qualquer segmento da atividade empresarial.

A TOC se caracteriza por possuir uma visão sistêmica, propondo a
identificação de possíveis restrições e a melhoria contínua do sistema, contribuindo
para a minimização dos riscos e elevação do desempenho geral das organizações
(SANTOS; ALVES, 2015). Conforme Lunkes e Rosa (2007), a TOC está baseada na
gestão da cadeia de valor. Para que melhorias sejam feitas na cadeia de valor, é
necessário que os pontos que representam fatores críticos à melhoria da eficiência
sejam identificados. Quando identificados, estes fatores devem ser melhorados e os
problemas que afetam o desempenho devem ser eliminados. O objetivo é atuar nos
pontos mais fracos da cadeia, fortalecendo seus elos.
Existem muitos trabalhos que enfocam a SCM e a TOC separadamente,
entretanto, poucas pesquisas levam em consideração a utilização dos conceitos da
TOC em uma cadeia de suprimentos (SOUZA et al., 2004). Além disso, cabe
destacar que a maior parte dos estudos que aplicam os conceitos da TOC em uma
cadeia se suprimentos, como Lacerda et al. (2008), Lacerda et al. (2012), Souza et
al. (2004) e Souza et al. (2005), apresentam apenas uma análise teórica acerca do
tema. Lacerda et al. (2008) propõem uma análise com o objetivo de identificar as
contribuições que a TOC pode trazer para o desenvolvimento da SCM. Esse estudo
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leva em consideração os aspectos de gerenciamento, apresentando os indicadores
e identificando oportunidades de melhoria para a SCM.
Souza et al. (2005) faz sua contribuição conceitual, enfocando os aspectos de
dimensionamento e distribuição de estoques, além do gerenciamento e medição do
desempenho na cadeia de suprimentos. Souza et al. (2005) realiza ainda um
comparativo entre a visão convencional e da TOC para a SCM, enfatizando que a
TOC tem como objetivo principal o aumento do ganho e afirmando que a restrição é
o que limita o ganho do sistema. Logo, a TOC somente iniciará um processo de
melhoria de desempenho em uma cadeia de suprimentos a partir do momento em
que identificar a sua restrição (SOUZA et al., 2005).
Souza et al. (2004) faz sua revisão de maneira simplista, apresentando o
método Tambor-Pulmão-Corda como enfoque para aplicação na SCM. Este
trabalho, diferente do estudo de Souza et al. (2005), não traz uma abordagem
referente a forma de se medir o desempenho de cada uma das partes da cadeia ou
o conceito de valor agregado, que considera uma venda como realizada apenas
quando o último elo da cadeia realiza esta ação. Contudo, Souza et al. (2004)
evidencia que o inventário da cadeia de suprimentos é dimensionado e distribuído
com o propósito de explorar a restrição gerando ganho ao sistema, ao invés de
buscar reduzir os custos do mesmo, afirmando que a proposta da TOC apresenta
uma lógica muito robusta.
Lacerda et al. (2012), por sua vez, traz um estudo da TOC utilizando seus
cinco passos de focalização para propor uma metodologia que busque um melhor
resultado para toda a cadeia de suprimentos, sem que algum dos seus elos seja
prejudicado. Porém, o mesmo não define de forma clara quais indicadores devem
ser utilizados, sugerindo que o mesmo seja colocado em prática para que seu
desempenho e possibilidade de evolução sejam verificados.
Em contrapartida, os trabalhos de Moellmann (2008) e Santos e Alves (2015)
são estruturados em estudos de caso, que além de apresentar os conceitos da TOC,
buscam colocá-los em prática, comprovando sua aplicabilidade e simplicidade.
Moellmann (2008) descreve o contexto atual dos sistemas de SCM e seus principais
desafios, abordando também a relação entre o MRP (Manufaturing Resource
Planning) e o efeito chicote. O mesmo aplicou simultaneamente à TOC, o modelo
VMI (Vendor-Managed Inventory) que propõe o controle do estoque do cliente feito
pelo seu fornecedor, e o B2B (Business-to-Business), que habilita a comunicação
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rápida e efetiva junto às organizações e pessoas. Uma das principais evidencias de
Moellmann (2008) foi que uma das maiores vantagens de se utilizar os princípios da
TOC no gerenciamento de uma cadeia de suprimentos é o fato de o mesmo ser um
método simples de ser posto em prática, além de possibilitar alta visibilidade e
clareza de seus resultados, sugerindo que as ações devem estar focadas nas
causas que consomem os pulmões que protegem os estoques.
Santos e Alves (2015) em seu estudo também utilizam os conceitos dos
métodos VMI e B2B. Low et al. (2011) afirmam que o cenário complexo e de
competição acirrada no qual as organizações estão inseridas, tem feito com que as
empresas adotem soluções de comunicação na área da Tecnologia da Informação,
para que consigam dar respostas mais rápidas ao ambiente de mudanças
constantes que as cercam. O trabalho de Santos e Alves (2015) propõe um modelo
de SCM utilizando os conceitos da TOC integrados aos conceitos da Manufatura
Enxuta e do modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference), utilizando o VMI e
o B2B. Santos e Alves (2015) propõem um método de implementação da SCM,
objetivando o aumento de capacidade de resposta ao mercado consumidor das
empresas manufatureiras. Nesse estudo, a TOC, por fornecer uma visão sistêmica,
é

utilizada

para

ajudar

a

identificar as

restrições

da

cadeia

produtiva,

disponibilizando o seu método de melhoria contínua. Santos e Alves (2015) fazem
uso da ferramenta Tambor-Pulmão-Corda para buscar subordinar os membros da
cadeia à demanda do mercado, contribuindo para a redução dos riscos de falta de
produtos. A crítica a este trabalho se dá pelo fato de o mesmo utilizar o método
Tambor-Pulmão-Corda apenas no sistema produtivo da empresa em estudo, sem a
aplicação do gerenciamento de estoques, por exemplo, ao longo de toda a cadeia de
suprimentos.
Lacerda et al. (2008) afirma que o método de resolução de problemas da
TOC, quando utilizado de forma adequada, contribuirá na identificação de novas
soluções que podem se tornar inovações para a cadeia de suprimentos, facilitando o
entendimento do processo e a colaboração na cadeia. A falta de estudos práticos
que abordem a aplicação da TOC no SCM foi um dos problemas identificados para a
construção do presente trabalho. Assim sendo, diante do desafio de aplicar os
conceitos da TOC na cadeia de suprimentos de uma empresa de grande porte, cabe
a seguinte pergunta: Quais seriam as oportunidades de melhoria na SCM da
empresa X a partir da aplicação da Teoria das Restrições?
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1.2 Objetivos
O objetivo geral visa responder o questionamento do problema de pesquisa e
os objetivos específicos buscam encontrar respostas para outras indagações
relevantes ao tema.
1.2.1 Objetivo Geral
Este trabalho visa identificar as possíveis oportunidades de melhoria na SCM
da empresa estudada sob a ótica da Teoria das Restrições.
1.2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos almejam:
a) desenvolver uma análise ampla sobre a TOC, seus pressupostos,
objetivos, ferramentas e as possibilidades de aplicação desta teoria;
b) estabelecer o desenvolvimento de um modelo de análise da TOC que seja
capaz de contribuir para o gerenciamento eficaz de uma cadeia de
suprimentos.
1.3 Justificativa
A relevância deste trabalho será analisada a partir de dois aspectos,
acadêmico e gerencial. No aspecto acadêmico, pode-se evidenciar duas
constatações durante o processo de exploração bibliográfica: o número de material
acadêmico e científico encontrado sobre o tema é relativamente baixo, conforme
demonstrado na Tabela 1; e, os poucos trabalhos que abordam este tema, em sua
maioria, não foram analisados a partir de aplicações práticas ou estudos de caso.
Quando analisadas as publicações dos anais do ENEGEP – Encontro
Nacional da Engenharia de Produção, no período de 1996 até 2014 (ano em que o
evento iniciou até o último encontro), apenas três artigos referenciam de forma
específica o estudo da Teoria das Restrições aplicada à Gestão da Cadeia de
Suprimentos. Ao analisar outras bases de pesquisas e anais de congressos,
percebe-se que, ao buscar referências bibliográficas pelos termos “Teoria das
Restrições” e “Gestão da Cadeia de Suprimentos” separadamente, um número
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relativamente alto de trabalhos são encontrados. Porém, quando a busca é feita
relacionando os dois assuntos, percebe-se que há de fato uma carência de
publicações acerca deste tema. O Quadro 1 detalha os termos pesquisados nos
resumos dos materiais publicados em bases de dados e anais de congressos.
Tabela 1 – Resultados de pesquisas em base de dados e anais de congressos

EMERALD
CAPES
SCIELO
ENEGEP
ENANPAD
TOTAL

TEORIA DAS
RESTRIÇÕES

GERENCIAMENTO
DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS

278
174
34
128
22
636

10.117
1.303
123
209
14
11.766

TEORIA DAS
RESTRIÇÕES &
CADEIA DE
SUPRIMENTOS
80
16
2
3
1
102

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Quadro 1 – Termos pesquisados

Termos pesquisados
TEORIA DAS RESTRIÇÕES

Inclui o termo "Teoria das Restrições" e seu equivalente
em inglês.

GERENCIAMENTO DA
CADEIA DE
SUPRIMENTOS

Inclui os termos "Gerenciamento da Cadeia de
Suprimentos", "Gestão da Cadeia de Suprimentos" e
seus equivalentes em inglês.

Apresenta a quantidade de textos que abordam os
TEORIA DAS RESTRIÇÕES
termos "Teoria das Restrições" e "Cadeia de
& CADEIA DE
Suprimentos", e seus equivalentes em inglês,
SUPRIMENTOS
conjuntamente.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A escassez de trabalhos significativos sobre o tema é salientada por Mabin e
Balderstone (2003), uma vez que a maior parte das publicações disponíveis em
periódicos apresenta apenas a revisão da literatura e da metodologia, trazendo em
apenas alguns casos o uso de simulações. Destaca-se que durante o processo de
pesquisa deste trabalho foram identificados pouquíssimos materiais científicos que
aplicassem na prática ou realizassem um estudo de caso da TOC em uma SCM.
As

referências

bibliográficas

acerca

do

assunto

são

encontradas

principalmente em publicações de livros e outros materiais de sites de consultorias
especializadas. Porém, não são difundidos estudos que possuam reconhecimento
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científico no meio acadêmico sobre o tema. Partindo-se destas constatações,
percebe-se a importância da publicação de materiais relacionados ao tema proposto
por este trabalho.
O segundo aspecto, o gerencial, baseia-se no argumento de que a empresa
estudada vem enfrentando dificuldades no abastecimento de ar condicionados em
suas lojas e armazéns, não permitindo que a demanda do mercado seja atendida.
Conforme Júnior e Corrêa (2008), a estabilização da inflação brasileira alcançada
em 1994, por meio de um conjunto de medidas adotadas pelo Plano Real, fez que
ocorresse uma mudança nos hábitos do consumo dos brasileiros. Tal mudança
possibilitou que o pequeno varejo independente, aos poucos, se tornasse o canal
mais importante de distribuição de bens de consumo no Brasil, escoando mais de
50% da produção do país e atingindo um crescimento de 11% em 2002 e 5,8% em
2003, conforme dados da Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores
(ABAD, 2003). Segundo Baumgarten (2006), os fabricantes chegam apenas a 5%
dos pontos de consumo do Brasil de forma direta. Portanto, fica claro que dependem
de todo o conjunto da cadeia de suprimentos para atingir o restante, o que evidencia
a importância dessa atividade para a difusão do consumo nacional.
Umble e Umble (2002) afirmam que a forma como o estoque é distribuído e
reabastecido ao longo da cadeia de suprimentos é que limita o desempenho do
sistema. Fazendo uma análise do mercado de condicionadores de ar nos últimos
anos, constata-se que o mesmo enfrentou por um longo período a falta de aparelhos
de ar condicionado em suas lojas. Uma notícia publicada pelo Jornal da Record no
site R7.com em janeiro de 2015 evidencia a falta do produto no varejo:
Com o forte calor que tem feito, muitos brasileiros estão trocando o
ventilador pelo ar-condicionado. Com tamanha procura, os valores
aumentam e os estoques se vão rapidamente. As vendas cresceram 30%
em comparação com o verão de 2014, e há até quem entre em fila de
espera pelo produto (R7.COM, 2015).

Corroborando com isso, outra notícia publicada pelo ClicRBS, na página do
ZH Economia em fevereiro de 2014, com o título “Vendas de ventiladores e
aparelhos de ar condicionado batem recorde e varejistas esperam até um mês para
repor estoque” demonstra que os fabricantes não previam um aumento tão repentino
na demanda no momento em que planejavam a produção desses aparelhos e que,
por isso, não estavam preparados para atender o mercado consumidor, fazendo
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com que as lojas enfrentassem uma fila de espera de quase trinta dias para
reabastecer seus estoques (CLICRBS, 2014).
Os fabricantes de ar condicionados contam com alguns obstáculos para
superar e resolver o fato do aumento inesperado no consumo. A maioria dos
componentes para produção desses aparelhos são importados da Ásia, demorando
cerca de dois meses para chegar ao Brasil. Além disso, como os principais
fabricantes dos condicionadores de ar ficam alocados na Zona Franca de Manaus
no estado do Amazonas, os produtos acabados levam cerca de 15 dias para chegar
na Região Sudeste, por exemplo (CLICRBS, 2014).
Dados da empresa estudada também fundamentam esta análise. No período
de escassez dos aparelhos no mercado, a fabricante X havia consumido seu
estoque de segurança e só estava aceitando novos pedidos para o mês
subsequente. Em um período em que a produção deveria começar a ser reduzida
em função do término da estação mais quente do ano, a mesma foi acelerada e a
produção mantida no nível máximo. Além disso, a carteira de pedidos da empresa
tinha prazo de até 60 dias para ser atendida, deixando seus clientes na espera.
Conforme Pereira et al. (2010), para que o problema de abastecimento seja
sanado, é necessário que haja uma gestão da demanda, que crie um fluxo
coordenado entre os membros que compõem a cadeia de suprimentos e o cliente
final. Esse gerenciamento tem como objetivo obter um equilíbrio da oferta em
relação às necessidades dos consumidores, possibilitando o cálculo dos estoques
de segurança necessários para o nível de serviço programado. Segundo Melo e
Alcântara (2011), a eficiência dessa gestão é afetada diretamente pelo fluxo de
informações, onde qualquer tipo de distorção pode resultar numa redução do nível
de serviço pré-definido.
Para Pereira et al. (2010), os problemas de comunicação causam uma
variabilidade nos estoques da cadeia de suprimentos. Tal fenômeno é chamado de
Efeito Chicote, correspondendo às distorções entre a demanda real e a demanda
prevista pelas empresas, se propagando à montante na cadeia de suprimentos.
Segundo Fioriolli e Fogliatto (2009), esse efeito causa uma variação na demanda,
que dificulta o gerenciamento dos estoques e de pedidos de compra ao longo da
cadeia, resultando em um impacto negativo nos custos das empresas.
Os produtos devem ser “puxados” de um elo para o outro da cadeia, para
manter os estoques posteriores supridos. As regras lógicas devem sofrer

24

modificações de forma que o serviço ao cliente seja maximizado com pulmões de
estoques reduzidos (SOUZA et al., 2005). Deve haver um gerenciamento de
estoques que assegure que o produto estará disponível no tempo e nas quantidades
desejadas pelos clientes (SANTOS; ALVES, 2015).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos que servem para
fundamentar o tema deste trabalho e que sustentam seus resultados. Para tanto,
buscou-se compreender a Teoria das Restrições em termos gerais e, em específico,
aplicado a Gestão da Cadeia de Suprimentos.
2.1 Visão geral da Teoria das Restrições
A Teoria das Restrições (Theory of Constraints – TOC) foi criada no início da
década de 80 pelo israelense Eliayahu M. Goldratt (OLIVEIRA; DALCOL, 2005).
Teve início a partir do desenvolvimento de programas computacionais baseados na
programação linear (ANTUNES et al., 1989). É uma teoria de gerenciamento que
vem se firmando como um instrumento de gestão de produção e logística, podendo
ser aplicada também em outras áreas. A TOC se baseia em quatro princípios
básicos: toda empresa tem uma meta que deve ser atingida; uma organização é
mais que a soma das suas partes; o desempenho de uma empresa é restringido por
poucas variáveis; e as organizações de base humana podem ser complexas e estão
sujeitas a relações de efeito-causa-efeito (PTAK; SCHRAGENHEIM, 2004).
Segundo Goldratt e Cox (1989), o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro
hoje e no futuro. Desta forma, Goldratt e Cox (1989) sugerem que as organizações
devem buscar aumentar a sua lucratividade por meio da elevação do ganho e não
por meio da redução dos seus custos. A partir do momento em que o objetivo da
empresa é definido, devem-se identificar quais são as restrições (gargalos) que
impedem o sistema de atingir a sua meta (GOLDRATT, 1991).
Conforme Fawcet e Pearson (1991), as restrições podem ser divididas em
dois grupos: restrições internas e restrições externas. As restrições internas são
restrições que estão presentes dentro da organização, podendo manifestar-se por
meio da limitação de capacidade das estações de trabalho, falta de flexibilidade e de
habilidades de mão de obra. As restrições externas estão fora do controle de
administração da organização, sendo controladas pelo mercado, apresentando-se
como características da demanda, do fornecimento ou da cadeia de suprimentos no
geral, porém podendo influenciar no mix de produtos e na taxa de utilização dos
recursos da empresa. (FAWCET; PEARSON, 1991).
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Goldratt e Cox (2002) afirmam que ao se gerenciar as restrições é possível
obter ganhos em todo o sistema e não apenas melhorias setoriais. Quando se aplica
a Teoria das Restrições é possível identificar quais são os “recursos gargalo” e os
“recursos não gargalo” do sistema. Recursos gargalo são aqueles em que a
demanda excede a sua capacidade, havendo uma limitação de produção do
sistema; Recursos não gargalo são aqueles em que a demanda é inferior à
capacidade, não havendo limitação de produção do sistema. (GOLDRATT; COX,
2002).
A TOC tem como foco a identificação das restrições e seu gerenciamento
eficaz (SINGH, 2015). Para tal, Goldratt (1991) aponta as cinco etapas lógicas que
fundamentam a TOC e que devem ser seguidas para a identificação e gestão das
restrições do sistema. Estes passos são conhecidos como processo de focalização e
são descritos abaixo:
1. identificar a restrição do sistema - nesta etapa, devem ser identificadas as
possíveis restrições que impedem o sistema de atingir o seu objetivo. Cox
III e Spencer (2002) afirmam que todo sistema possui algo que limita o seu
crescimento, pois se assim não o fosse, o mesmo cresceria de forma
ilimitada;
2. explorar a restrição - depois que o recurso que limita o sistema é
identificado, é necessário que se tire o máximo possível dele. Nesta etapa,
deve-se promover a otimização do uso da restrição para que a mesma
traga o maior ganho possível para o sistema;
3. subordinar tudo à restrição - todas as demais atividades do sistema devem
ser subordinadas à restrição identificada na etapa 1;
4. elevar a restrição do sistema - nesta etapa, deve-se investir na restrição
aumentando assim, a sua capacidade. Os investimentos podem ser feitos
efetuando-se a compra de novas máquinas, mudança e melhoria de
tecnologias, desenvolvimento de novos processos, substituição de matériaprima, etc.;
5. se uma restrição foi elevada, deve-se voltar ao passo 1, tomando o
cuidado para que a inércia não se torne uma restrição do sistema - esta
etapa descreve a importância de se fazer a reavaliação do sistema quando
ocorre o aumento da capacidade de uma restrição. Isto ocorre porque,
agora que a restrição foi elevada, outro recurso que antes não era restrição
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pode ter se tornado uma. Além disso, a etapa 5 permite que o sistema
esteja em constante melhoria.
Para que as etapas do processo de focalização da TOC sejam
implementadas com sucesso, é fundamental que todos os membros da empresa
tenham ciência da importância que a restrição ocupa neste contexto e assim,
trabalhem e ajam alinhados com o recurso restritivo (BLACKSTONE JR., 2010).
Goldratt e Cox (1989) afirmam que é indesejável que a empresa se esforce
para melhorar a eficiência de seus subsistemas, pois a soma das melhorias setoriais
não resulta no ótimo global. A solução para aumentar o ganho de todo o sistema é
agir nas restrições das diferentes partes do sistema.
Se a meta das empresas é ganhar dinheiro hoje e no futuro, torna-se
necessário a utilização de indicadores que evidenciem os resultados e determinem o
nível de atendimento do seu objetivo. Os indicadores podem ser divididos em duas
classes: i) indicadores locais, que auxiliam na tomada de uma decisão específica da
empresa, por parte da equipe gerencial; e ii) indicadores globais, que são utilizados
para verificar as ações gerenciais que foram colocadas em prática nos diferentes
setores da organização a fim de atingir o seu objetivo (GUPTA; BOYD, 2008;
LACERDA et al., 2010).
Ptak e Schragenheim (2004) definem os indicadores locais de desempenho
propostos pela TOC conforme apresentado no Quadro 2:
Quadro 2 – Definição dos indicadores locais de desempenho

Indicadores Locais

Definição

Ganho (G)

É o índice pelo qual o sistema gera dinheiro a partir
das vendas.

Inventário/Investimento
(I)

É todo o dinheiro que a empresa investe com o
intuito de vender seus produtos.

Despesas
Operacionais (DO)

É todo o dinheiro que a empresa gasta ao
transformar o seu investimento em ganho.

Fonte: Adaptado de Ptak e Schragenheim (2004).
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Tais medidas devem ser analisadas simultaneamente, voltando-se para o
impacto global dentro da organização, auxiliando no processo de tomada de
decisões (SOUZA et al., 2000).
Corbett Netto (1997) define os indicadores globais, conforme apresentado no
Quadro 3:
Quadro 3 – Definição dos indicadores globais de desempenho

Indicadores
Globais

Definição

Lucro Líquido (LL)

É o indicador que diz o quanto a empresa gerou de
dinheiro.

Retorno sobre o
Investimento (RSI)

É a razão entre o Lucro Líquido e o Investimento
realizado.

Fluxo de Caixa (C)

Medida de suma importância para a sobrevivência
de uma empresa. Se o mesmo não for atingido,
nenhum dos esforços realizados teve relevância.

Fonte: Adaptado de Corbett Netto (1997).

A Figura 1 demonstra as relações existentes entre os medidores globais e os
locais (RODRIGUES, 1990). O Lucro Líquido aumenta quando o Ganho cresce e as
Despesas Operacionais diminuem. O Retorno sobre o Investimento cresce com o
aumento do Ganho e com a redução das Despesas Operacionais. O Ganho impacta
positivamente o Caixa, enquanto o aumento das Despesas Operacionais e do
Inventário o impactam de maneira negativa.
Figura 1 – Relações entre os medidores globais e os locais

Fonte: Rodrigues (1990).
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A análise dos indicadores locais traz as seguintes constatações: o Inventário
e as Despesas Operacionais têm relação direta, ou seja, quanto maior for o
Inventário, maior serão as Despesas Operacionais. Ganho e Inventário mantém
relação inversa, ou seja, quanto menor for o Inventário, maior a possibilidade de a
empresa gerar Ganho.
A decisão ideal é aquela que incrementa o Ganho e reduz a Despesa
Operacional, entretanto, qualquer decisão que atue de forma positiva no Retorno
sobre o Investimento, é uma decisão que leva a empresa em direção ao seu
objetivo. Logo, o indicador que dirá se a decisão é a certa ou não, é o Retorno sobre
o Investimento (CORBETT NETO, 1997).
Conforme Rodrigues et al. (2003), a avaliação do alinhamento dos
indicadores deve ser feita através do “Teste do 3 Sim”. Este teste consiste de três
perguntas básicas:
1) O aumento/diminuição do indicador atual aumentará o Ganho da empresa?
2) O aumento/diminuição do indicador atual diminuirá o Inventário da
empresa?
3) O aumento/diminuição do indicador atual diminuirá as Despesas
Operacionais?
Se as três respostas forem positivas, o indicador atual passou pelo teste e
deverá sofrer uma avaliação sistêmica, onde será analisado “[...] em termos dos
seus eventuais impactos sistêmicos das pessoas que estarão utilizando o mesmo.
Trata-se

de

uma

avaliação

de

efeito-causa-efeito

comportamental

[...]”

(RODRIGUES et al., 2003, p. 9) que busca identificar possíveis efeitos negativos.
Caso algumas das respostas tenha sido negativa, é necessário que se modifique o
indicador em questão (RODRIGUES et al., 2003).
2.2 A Teoria das Restrições em Operações
A Teoria das Restrições constitui um conjunto de princípios e métodos que
são utilizados na melhoria do fluxo de atividades em sistemas com restrições
(TROUTT et al., 2001). A abordagem que estabelece estes princípios e métodos é
denominada manufatura síncrona ou tambor-pulmão-corda (drum-buffer-rope –
DBR) (GAITHER; FRAZIER, 2002). Schragenheim et al. (2009) descrevem o método
DBR tradicional como um mecanismo que visa oferecer os mesmos benefícios do
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Just-in-Time, ou seja, um fluxo contínuo e ágil que detenha um estoque mínimo, mas
que também protege contra possíveis variações e incertezas que possam vir a
ocorrer no sistema.
Walker et al. (2002) define os três elementos do DBR conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Elementos do DBR

Elemento

Definição

Tambor

É o recurso que mais restringe o ganho.

Pulmão

É uma proteção contra possíveis incertezas que
possam vir a intervir no ganho da organização.

Corda

É a informação que permite a sincronização do
sistema, liberando matéria-prima ao Tambor um
tempo de Pulmão anterior à entrada deste na
restrição.
Fonte: Adaptado de Walker et al. (2002).

A Figura 2 ilustra uma manufatura sincronizada ao se utilizar o método
tambor-pulmão-corda.
Figura 2 – Manufatura sincronizada: o método tambor-pulmão-corda

Fonte: Adaptado de Goldratt e Cox (1989).

Conforme Taboada (2009, p. 50), a “[...] proteção para o ganho é feita através
de um mecanismo chamado Pulmão de Tempo”. Souza e Baptista (2010, p. 739)
afirmam que:
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[...] o Pulmão é medido em unidades de tempo, e não quantidades de itens.
A duração do Pulmão é influenciada pela velocidade dos outros recursos
que não são restrições e pela variância do tempo de resposta das
operações. Maior a variância, maior a duração do Pulmão. Maior a
velocidade dos outros recursos, menor o Pulmão.

Segundo Souza et al. (2000), há três diferentes tipos de pulmão que devem
ser considerados, conforme apresentados no Quadro 5.
Quadro 5 – Classificação dos diferentes tipos de pulmões

Pulmão

Definição

Pulmão de
Restrição

É o pulmão que tem a função de proteger a restrição de
possíveis problemas que possam acontecer no processo
que a antecede.

Pulmão de
É o pulmão que tem a função de tentar garantir o alto nível
Mercado/Expedição de entrega aos clientes evitando atrasos.
Pulmão de
Montagem

É o pulmão que tem a função de assegurar que os
componentes que não passam pelo recurso restritivo
cheguem de forma sincronizada no processo final de
montagem dos produtos.
Fonte: Adaptado de Souza et al. (2000).

Antunes et al. (1989) cita os 10 mandamentos que devem ser seguidos para o
dimensionamento da produção conforme a Teoria das Restrições:
1. a utilização dos recursos que não estão vinculados à restrição deve ser
determinada por outra restrição do sistema e não pelas suas próprias
capacidades de trabalho;
2. ativar um recurso não significa que o mesmo esteja sendo usado de
maneira eficaz;
3. uma hora que se perde na restrição, é uma hora perdida em todo o
sistema;
4. economizar tempo em recursos que não o recurso restrição não trará
melhorias ao sistema como um todo;
5. os lotes de transferência podem ser diferentes dos lotes em processo e
muitas vezes assim o são;
6. os lotes em processo devem ter tamanho variável;
7. todas as restrições e prioridades que existirem no sistema devem ser
tratadas de forma simultânea, e não sequencialmente;

32

8. os princípios de Murphy se tornam mais fáceis de administrar;
9. a capacidade da fábrica não deve ser balanceada;
10. a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo global.
A Teoria das Restrições propõe a definição do mix de produtos a partir da
maximização do uso do recurso crítico (RC), levando em conta as seguintes
características: demanda do mercado consumidor de cada produto, ganho unitário
do produto, lucro líquido e retorno sobre o investimento (LACERDA et al., 2011a).
Conforme Singh (2015), o principal objetivo da definição do mix de produtos é o
aumento do ganho e a redução do inventário e do custo operacional. Lea e
Fredendall (2002) apontam dois passos que constituem a heurística da TOC para
definição do mix de produtos apresentados no Quadro 6.
Quadro 6 – Passos para definição do mix de produtos

Etapa

Passo 1

O que?

Como?

Observação

Identificar a
restrição do
sistema

Através:
a) da identificação da
capacidade de produção
de cada recurso;
b) do cálculo da carga
de cada capacidade. O
recurso com capacidade
menor que a demanda
será a restrição do
processo de produção.

Os produtos com maior
ganho individual por tempo
de utilização do recurso
Decidir como a Análise da restrição;
crítico (RC) devem ter a
restrição será
capacidade
do
RC
explorada;
Determinar o ganho
Passo 2
disponibilizada. Todos os
Criar um ranking individual por tempo de
produtos
que
não
decrescente dos utilização do recurso
necessitam das atividades
produtos.
crítico.
do RC, mas que possuem
demanda,
deverão
ser
produzidos.
Fonte: Adaptado de Lea e Fredendall (2002).

A execução das cinco etapas do processo de focalização em um sistema
produtivo,

resulta

em

melhorias

substanciais

que

podem

ser

percebidas

rapidamente. Porém, conforme Rahman (2002) geralmente é mais difícil a
identificação e avaliação das restrições gerenciais, que normalmente requerem a
participação de todas as áreas envolvidas no processo. Para acabar com alguns
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paradigmas existentes na maneira de pensar e de atuar dos tomadores de decisões
nas empresas, desenvolveu-se um conjunto de pressupostos, normas e princípios
que são capazes de criar e pôr em prática uma boa solução para a produção. Para
isso, utiliza-se o Processo de Pensamento (Thinking Process), um método de
otimização contínua (LACERDA et al., 2008) que se baseia em ferramentas que
possibilitam a identificação de problemas, auxiliando na resolução dos mesmos
(BORNIA; NETO, 2002).
Cox III e Spencer (2002) descrevem o processo de pensamento como um
método utilizado para identificar, analisar e solucionar os problemas, respondendo a
três perguntas: i) o que mudar?; ii) para o que mudar?; e iii) como provocar a
mudança?. Para responder a estas perguntas são utilizadas ferramentas que são
apresentadas no Quadro 7. A lógica que o Processo de Pensamento da Teoria das
Restrições utiliza, busca saber por que as coisas acontecem e não como elas
acontecem. São cinco técnicas, baseadas em dois pontos: a) visão crítica da
realidade e b) análise efeito-causa-efeito.
Quadro 7 – Ferramentas do Processo de Pensamento

Pergunta

Ferramenta

O que mudar?

Árvore da Realidade Atual (Current Reality Tree)
Evaporação das Nuvens (Evaporating Clouds)

Para o que mudar?
Árvore da Realidade Futura (Future Reality Tree)
Como provocar a
mudança?

Árvore de pré-requisitos (Prerequisite Tree)
Árvore de transição (Transition Tree)

Fonte: Adaptado de Cox e Spencer (2002).

Noreen et al. (1996) afirmam que para que seja possível responder ao
primeiro questionamento deve ser realizada uma análise dos sintomas da situação
atual observando os efeitos indesejáveis. A Árvore da Realidade Atual (ARA) é a
ferramenta utilizada para que seja determinado o que deve ser mudado no sistema e
tem como objetivo fazer uma análise e extrair desta as verdadeiras causas dos
problemas centrais (BILING, 2002). Conforme Lacerda et al. (2011b), a Árvore da
Realidade Atual deve ser iniciada a partir dos efeitos e seguir em direção às causas.
Além disso, algumas consistências devem ser realizadas para validar e nivelar a
compreensão da ARA, para que a mesma adquira uma forma precisa e correta.
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A Evaporação das Nuvens, em conjunto com a Árvore da Realidade Futura
(ARF), busca responder a segunda pergunta do processo de pensamento da TOC.
Bornia e Neto (2002) afirmam que esta ferramenta tem o objetivo de encontrar um
conflito existente para que então se possa descobrir como solucioná-lo. Conforme
Pi-Fang e Miao-Hsueh (2005), a Evaporação das Nuvens mostra qual direção
deverá ser seguida, no entanto, a solução do sistema ainda não está determinada.
Conforme Bornia e Neto (2002), a Árvore da Realidade Futura é utilizada para
verificar a situação futura oriunda da efetivação das soluções utilizadas para
extinguir o problema central. Esta ferramenta possibilita a visualização dos ramos
negativos, permitindo a elaboração de meios que os neutralize. A ARF possui um
foco inverso ao da ARA, pois é elaborada partindo das causas para os efeitos,
utilizando a análise efeito-causa-efeito.
A Árvore de Pré-Requisitos (APR) é a ferramenta em que se definem os
objetivos intermediários que deverão ser atingidos para que se possa implementar a
ARF, permitindo identificar as dificuldades à implementação da solução proposta
(ARAÚJO, 2004). Conforme Rodrigues (1995), a estrutura da APR toma como base
o conhecimento das pessoas que estão envolvidas no projeto a fim de indicar os
possíveis problemas, permitindo assim o desdobramento das atividades para que
seja possível a implementação dos objetivos intermediários.
A Árvore de Transição (AT) é a ferramenta que descreve o que acontecerá na
realidade e expõe claramente as ações que precisam ser tomadas para que os
objetivos sejam alcançados (RODRIGUES, 1995). A AT permite que sejam
descobertas as ações necessárias e suficientes para que seja possível mudar a
realidade (ARAÚJO, 2004).
2.3 A Teoria das Restrições em Cadeia de Suprimentos
Uma cadeia de suprimentos (supply chain) pode ser definida como um
processo integrado onde fabricantes de produtos, fornecedores, distribuidores e
varejistas trabalham juntamente e compartilham esforços para obter o melhor
resultado para a cadeia de um modo geral (BEAMON, 1998). São empresas
independentes ou semi-independentes que compõe a cadeia produtiva de um
segmento específico, sendo responsáveis desde a obtenção da matéria-prima,
passando pela produção, até a liberação do produto e/ou serviço ao consumidor.
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(KLIEMANN NETO; SOUZA, 2004; SIKILERO, 2009). Conforme Tan (2001), na
cadeia de suprimentos, também poderá haver o fluxo inverso dos materiais, do
sentido do consumidor para o fornecedor, quando se tratar da reciclagem ou
reutilização dos produtos.
Taylor (2005) afirma que a cadeia de suprimentos possui uma estrutura com
elementos simples, porém que estes elementos são difíceis de serem gerenciados.
Tais dificuldades podem ser explicadas a partir de dois fatores: complexidade e
variabilidade dos processos da cadeia de suprimentos. A Figura 3 apresenta um
modelo de cadeia de suprimentos. A empresa focal estipula regras ou administra a
cadeia de suprimentos, mantendo contato direto com seus consumidores e/ou
projetando os produtos que a cadeia oferece (SEURING; MÜLLER, 2008). Neste
modelo, as matérias-primas são representadas pelas siglas MP0 e MP1. A MP1
pode chegar à empresa focal diretamente da fábrica ou a partir de um dos seus
distribuidores. As demais matérias-primas são fornecidas à pronta entrega

(LACERDA et al., 2008).
Figura 3 – Modelo teórico da Cadeia de Suprimentos

Fonte: Lacerda et al. (2008).

Santos e Forcellini (2012) afirmam que o momento vivenciado pelas
empresas requer que haja um gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos,
contemplando todo o fluxo de transformação do produto. Este gerenciamento é
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conhecido como Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management –
SCM), e conforme Sellitto e Mendes (2006), o mesmo deve focar em todos os
processos de negócios que se relacionam às exigências dos clientes finais, e não
apenas nos processos logísticos. Corroborando com isto, Melo e Alcântara (2011)
afirmam que a SCM tem papel fundamental para a obtenção de vantagens
competitivas, agregando valor na visão dos clientes e stakeholders.
O relacionamento de cooperação entre as partes que formam a cadeia de
suprimentos busca melhorar a cadeia de suprimentos como um todo. Não basta que
apenas uma das partes melhore, deve haver uma integração entre todos os elos
afim de que se obtenha um ótimo global para a cadeia de suprimentos (LACERDA et
al., 2008).
Cooper et al. (1998) aponta as três dimensões estruturais que são
fundamentais quando se gerencia uma cadeia de suprimentos: i) estrutura
horizontal: define o número de níveis da cadeia de suprimentos; ii) estrutura vertical:
define o número de organizações em cada nível da cadeia de suprimentos; e iii)
empresa focal: define a posição horizontal da empresa focal dentro da cadeia de
suprimentos.
A SCM pode ser sintetizada como um gerenciamento conjunto das atividades
que dizem respeito ao fluxo de produtos e serviços, assim como ao fluxo de
informações de forma coletiva, objetivando uma integração estratégica. Os
problemas logísticos são resolvidos conjuntamente por todas as empresas que
fazem parte da cadeia, agindo assim, de forma estratégica (LACERDA et al., 2008).
Segundo Cooper et al. (1997), um dos fatores de êxito da SCM é que a
mesma busca alcançar o ótimo global por parte de todas as empresas que
compõem a cadeia de suprimentos. Mesmo que, em determinados momentos, os
objetivos locais de cada uma das empresas entrem em conflito entre si, deve-se
sempre priorizar a ação que traga melhoria para a cadeia como um todo.
A TOC tem como princípio o conceito de que a meta de uma empresa é
ganhar dinheiro hoje e sempre (GOLDRATT; COX, 1989). O desempenho global do
sistema ocorre a partir do gerenciamento de suas restrições (GOLDRATT, 1991).
Neste sentido, Kendall (2007) expõe este raciocínio a partir de uma organização
para uma cadeia de suprimentos. Kendall (2007), ainda, alerta que se deve ter
cuidado quando se busca o ótimo local em detrimento do ótimo global. Muitas vezes,
o fabricante empurra seus estoques para o restante da cadeia, tentando se livrar do
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seu excesso. O mesmo acontece com os distribuidores, que forçam seus estoques
para as lojas e estas para seus clientes.
Cox III e Schleier (2013) apontam os problemas que normalmente surgem nas
cadeias de suprimentos:
a) baixo número de giros de estoque;
b) investimento em estoque elevado;
c) vendas perdidas em determinados locais por falta de estoque, enquanto há
estoque elevado do mesmo produto em outro local;
d) elevado índice de obsolescência;
e) falta de eficiência no atendimento às necessidades dos clientes.
Conforme Cox III e Schleier (2013), a tendência das cadeias de suprimentos é
utilizar um sistema empurrado, ou seja, o fabricante ocupa a posição central na
cadeia de suprimentos, abastecendo seus armazéns ou consumidores diretamente.
O fabricante/distribuidor tem a percepção de que as chances de venda serão baixas
se o produto não estiver próximo do consumidor. O ponto a ser considerado é o
consumo imediato, fazendo com que a lógica utilizada seja de que a maior parte do
estoque esteja no ponto de venda.
Ainda conforme Cox III e Schleier (2013), a prática de um sistema empurrado
requer que seja utilizado um modelo de previsão preciso que responda o quê, onde
e quando deverá ter estoque. Porém, independentemente do quão bom um sistema
de previsão seja, ele nunca preverá qual será a demanda real de um produto. Cox III
e Schleier (2013) citam ainda quatro tipos de falácias que se referem às previsões
conforme segue no Quadro 8.
Cox III e Schleier (2013) definem a solução de reabastecimento da TOC da
seguinte forma:
Método de distribuição puxada que consiste na definição de um tamanho de
pulmão de estoque e em seguida no monitoramento e no reabastecimento
de estoque em uma cadeia de suprimentos com base no consumo do
usuário final, e não em uma previsão. Todo elo da cadeia de suprimentos
mantém uma demanda máxima prevista no tempo de reabastecimento
médio, fatorada pelo nível de falibilidade no tempo de reabastecimento.
Todo elo geralmente recebe o que foi remetido ou vendido, embora essa
quantidade seja ajustada para cima ou para baixo quando o gerenciamento
de pulmões detecta mudanças no padrão da demanda. Uso: Os estoques
maiores são mantidos no armazém central, em que a variação na demanda
é mínima. Os estoques menores são mantidos e reabastecidos com
frequência no local do consumidor final para avaliar a confiabilidade e
eficácia, respectivamente, de cada elo da cadeia. A determinação de preço
de transferência não é utilizada.
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A TOC, conforme Cox III e Schleier (2013), baseia-se na premissa de que os
estoques devem ser renovados constantemente por meio de pulmões de estoque
que devem ser posicionados estrategicamente. Para resolver isso, Cox III e Schleier
(2013) propõem seis etapas a serem seguidas: i) agregar o estoque da cadeia de
suprimentos no armazém da fábrica ou armazém central; ii) baseados na demanda,
oferta e tempo de reabastecimento, determinar o tamanho dos pulmões de estoque
em todos os elos da cadeia; iii) reabastecer com maior frequência; iv) a partir dos
pulmões e dos níveis de pulmões, gerenciar o fluxo dos estoques; v) utilizar a
metodologia do gerenciamento de pulmão dinâmico (GPD); e vi) a partir das
urgências dos pulmões de estoque do armazém da fábrica, definir quais serão as
prioridades de fabricação.
Quadro 8 – Falácias das previsões

Descrição

Tipo de falácia

Falácia da desagregação

Falácia de média

Falácia da variação

Falácia das mudanças
repentinas

Ocorre maior variação nos pontos de maior
desagregação, ou seja, a variabilidade nos pontos de
consumo é maior que a variabilidade na fábrica, pois
os pontos de consumo estão mais próximos do
consumidor final e as fábricas têm sua demanda
agregada por famílias de produtos.
Médias obtidas em intervalos agregados não
correspondem à demanda real quando aplicada em
pontos específicos. Tal utilização leva às empresas a
cometerem erros bastante graves.
O maior problema em relação a esta falácia diz
respeito à interpretação de variação. Os autores
relatam que a maioria das pessoas não compreende o
verdadeiro significado de desvio padrão, já que este é
uma questão matemática que não possui uma
tradução intuitiva para a vida real.
Os métodos de previsão não conseguem acompanhar
mudanças de demanda que ocorrem de forma
repentina.

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

A primeira etapa sugere que os pulmões de estoque maiores deverão ficar
posicionados próximos à fonte de suprimento, e deve-se utilizar um sistema de
reabastecimento puxado, ou seja, demandado pelas vendas no ponto de consumo.
Para a agregação de estoque próximo à fábrica, faz-se necessário a criação de um
armazém da fábrica (AF), ou nos casos de uma distribuidora, um armazém central
(AC). Conforme Yuan et al. (2003), a TOC propõe a solução para a reposição dos
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estoques partindo do princípio de que os estoques devem ficar posicionados nos
pontos de maior agregação da cadeia, onde é

possível fazer previsões mais

precisas em relação à demanda. Desta forma, a confiabilidade de reposição dos
armazéns regionais aumenta, pois o tempo de reposição se reduz apenas ao tempo
de transporte, e as chances de encontrar o produto necessário no estoque central
são maiores.
A TOC sugere que os pulmões de estoque nos pontos de consumos sejam
pequenos para cada SKU, e a partir do momento em que uma unidade do produto
for vendida, a mesma deverá ser fornecida pelo AF/AC o quanto antes possível. Em
alguns casos, o tempo de transporte do AF/AC até o ponto de consumo pode ser
bastante alto, então, faz-se necessário a criação de um armazém regional (AR) entre
o percurso do AF/AC até o ponto de consumo. Com, ou sem, a necessidade de
criação de um AR, o princípio continua sendo o mesmo: puxar estoque do AF/AC
para os pontos de consumo a partir daquilo que é demandado pelos clientes finais
(COX III; SCHLEIER, 2013). A Figura 4 ilustra a diferença de volumes dos estoques
entre os sistemas de distribuição empurrada e distribuição puxada.
O sistema de distribuição deve puxar os produtos de um ponto a outro da
cadeia. Para isso, utilizam-se os conceitos da técnica Tambor-Pulmão-Corda. Desta
forma, há uma maximização em relação ao nível de atendimento ao cliente final com
pulmões de estoques menores, e o tempo de reposição fica restringido apenas ao
tempo de transporte entre o AF/AC ou AR até o ponto de consumo final (LACERDA
et al., 2014).
Yuan et al. (2003) complementa dizendo que, para colocar em prática esta
etapa, o fabricante deverá controlar e reduzir os estoques à jusante, estabelecendo
um sistema de reabastecimento a partir do AF/AC. Tais medidas aumentarão o
estoque do AF/AC, porém causarão uma redução no AR e nos pontos de consumo,
resultando numa redução destes no sistema.
Conforme Cox III e Schleier (2013), o tamanho do pulmão de estoque é a
quantidade máxima de estoque de um produto que deverá ser acondicionada na
cadeia de suprimentos com o objetivo de proteção do ganho. Porém, tal
determinação irá depender de dois pontos:
a) índice de demanda - este índice representa a quantidade de produto
pedida pelo ponto de consumo num determinado intervalo de tempo, que
pode ser diário, semanal ou mensal;
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b) agilidade de resposta da oferta - determina o tempo que as unidades que
foram vendidas no ponto de consumo levam para ser reabastecidas.
Figura 4 – Cadeia de Suprimentos empurrada x puxada

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

O tempo de reabastecimento, de acordo com a TOC, inicia-se a partir do
momento em que o produto é vendido no ponto de consumo até que o mesmo seja
reabastecido e encontre-se disponível para venda novamente na loja (COX III;
SCHLEIER, 2013). Conforme Lacerda et al. (2014), o nível de estoque a ser mantido
deverá ser a demanda máxima prevista dentro do tempo de reposição, ponderada
por um fator de segurança que represente a variabilidade do tempo de reposição.
Este fator de segurança tem o objetivo de proteger de forma adequada eventuais
picos de demanda e possíveis atrasos nas ordens de reposição (SCHRAGENHEIM,
2010).
Cox III e Schleier (2013) indicam que a utilização de um fator de 1,5 para o
AF/AC é apropriado, e para os pontos de venda o mais adequado é utilizar um fator
de 2, pois as flutuações são maiores nos pontos de consumo. Quanto aos tempos
de reposição, para um AF, deve-se considerar o tempo de produção atual do item e
para os ambientes de distribuição (AC, AR e pontos de venda) deve-se utilizar o
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tempo de transporte mais alguma coisa que cubra uma baixa frequência na entrega,
se necessário.
O tempo de reposição da TOC é dividido em três componentes: i) tempo de
pedido; ii) tempo de produção; e iii) tempo de transporte (GOLDRATT, 2008)
apresentados na Figura 5. O Quadro 9 apresenta as definições destes tempos,
conforme Cox III e Schleier (2013).
Figura 5 – Tempos de reposição

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Conforme Souza et al. (2004), ao colocar em prática esta etapa, o fabricante
passa a reabastecer seus estoques com alta frequência e os AR’s passam a manter
estoques suficientes apenas para atender a demanda durante o tempo de reposição,
que neste caso será apenas o tempo de transporte a partir da fábrica. Da mesma
forma, os pontos de consumo final manterão em estoque apenas o volume suficiente
para atender a demanda durante o tempo de transporte do AR até a loja.
Estoque e tempo de reposição estão fortemente correlacionados, pois tempos
reduzidos de reposição exigem estoques muito menores para garantir o atendimento
da demanda e também consistem em previsões de demanda muito mais acuradas
(SCHRAGENHEIM et al., 2009).
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Quadro 9 – Definições dos tempos de reposição

Tempo de
reabastecimento
Tempo de pedido

Tempo de produção

Tempo de transporte

Definição
Tempo que se leva para colocar um pedido de
reposição a partir do momento em que uma
unidade do produto é vendida no ponto de
consumo final.
Tempo que transcorre a partir do momento em
que o fabricante emite a ordem de produção até
a conclusão e estocagem do produto, ou envio
no caso de um fornecedor.
Tempo que se leva para transportar o produto
acabado do AF/AC até o ponto de consumo.

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

Cox III e Schleier (2013) citam ainda alguns benefícios que podem ser
adquiridos caso haja a possibilidade de reduzir o tempo de reposição dos estoques:
redução da quantidade em estoque para atender a demanda durante o tempo de
atravessamento; o volume de estoque que é utilizado para atender as incertezas do
tempo de atravessamento também é reduzido; a previsão para novos produtos será
mais precisa, pois protegerá um intervalo de tempo menor; e aumento do nível de
atendimento da demanda real. A Figura 6 representa os tempos de reposição e
tamanhos de estoque em uma SCM quando a TOC é praticada.
Conforme Cox III e Schleier (2013), o sistema de compra clássico estimula a
compra em grandes quantidades, pois: a) é mais econômico para o comprador
processar pedidos grandes quando comparado a pedidos pequenos. Além disso, é
necessário destinar tempo e esforço para verificar os estoques e emitir pedidos de
pequenas quantidades; b) muitas vezes, o lote mínimo para transporte de produtos é
estabelecido como um contêiner, o que faz com que o preenchimento de todo o
contêiner com o mesmo produto traga benefícios econômicos. Quando se compara
pedidos grandes em detrimento de pedidos pequenos, há uma economia de escala
ao fazer pedidos maiores; c) normalmente, são oferecidos descontos ao comprar
grandes volumes de um mesmo produto.
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Figura 6 – Teoria das Restrições em SCM

Fábrica

TR = LT produção +
transporte

PPV

Estoque = Máx.
consumo dentro do
TR

Armazém da fábrica

Estoque agregado

Reposição de produtos

TR = LT transporte

Pontos de suprimento

Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

PPV

PPV
Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

Informação do consumo

TR = LT transporte + LT pedido

Pontos de venda

Estoque desagregado
Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

PPV

PPV

Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

PPV

PPV

Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

Estoque desagregado

TR = LT transporte + LT pedido

Estoque desagregado

TR = LT transporte + LT pedido

PPV

Estoque = Máx.
consumo dentro do TR

GDD = Confiabilidade
IDD = Efetividade

Consumidor final
Dita o ritmo

Fonte: Elaborado pela autora (2015)
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Apresentadas as justificativas acima para a compra de grandes quantidades,
a TOC se fundamenta no ganho adicional e no retorno sobre o investimento para
determinar a frequência de reabastecimento. Ao aumentar a frequência de
reabastecimento, eleva-se também a disponibilidade de produtos e há um acréscimo
no custo das remessas. Entretanto, quando se diminui a frequência de
reabastecimento, a disponibilidade de produtos é menor e os níveis de estoque
mantidos nas lojas são maiores para poder protegê-lo das variabilidades da
demanda (COX III; SCHLEIER, 2013). Cox III e Schleier (2013) ainda afirmam que,
mesmo que os custos com transporte aumentem, haverá uma redução significativa
no investimento em estoque e os pontos de vendas terão mais chances de atender
as demandas dos clientes. Souza et al. (2005) sugere que seja utilizada a
contabilidade dos ganhos para essa decisão, onde o ganho deve ocupar uma
posição de destaque em relação ao investimento e às despesas operacionais, por
ser um parâmetro que representa as vendas.
Conforme Souza et al. (2004), depois que os níveis dos pulmões da cadeia de
suprimentos são definidos, deve-se gerenciá-los. O objetivo do pulmão é garantir o
alto nível de atendimento, garantindo que o produto vai estar no local necessário, no
momento em que for solicitado, e o excesso será minimizado. Isto significa um maior
retorno sobre o investimento. Resumidamente, o objetivo do gerenciamento do
pulmão é controlar o estoque no ponto de consumo e nos armazéns, comparando-os
com o tamanho de pulmão planejado.
Cox III e Schleier (2013, p. 285) definem a penetração de pulmão como
“[...] o número de unidades ausentes no pulmão dividido pelo tamanho do pulmão de
estoque expresso em porcentagem. O número de unidades ausentes é o tamanho
do pulmão de estoque menos a quantidade em estoque já solicitada.”. Cox III e
Schleier (2013) ainda citam um exemplo prático para melhor entendimento da
penetração de pulmão: se o tamanho de pulmão de estoque de determinado produto
for de 100 unidades e no estoque tiver disponível apenas 40 unidades, supõe-se que
as 60 unidades faltantes já tenham sido solicitadas para o ponto de abastecimento.
Neste exemplo, a penetração de pulmão corresponde a 60%, ou seja, 60 unidades
ausentes no pulmão.
Para Schragenheim et al. (2009), o pulmão deve ser dividido em três zonas.
Cada uma destas zonas possui uma cor específica e é descrita na Figura 7.
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Figura 7 – Penetração de Pulmão

Zo na Verde

Penetração de pulmão de 0 - 33%

Zo na A marela

Penetração de pulmão de 33 - 67%

Zo na Vermelha

Penetração de pulmão de 67 - 100%

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Cox III e Schleier (2013) citam ainda uma quarta zona chamada de zona
preta. Esta zona apresenta 100% de penetração e indica que o estoque está
esgotado. Cox III e Schleier (2013) explicam que a cor de penetração de pulmão
indica a prioridade de reabastecimento do estoque, conforme apresentado no
Quadro 10.
Para Pires e Souza (2014), o gerenciamento de pulmão não apenas define as
prioridades da fábrica, mas também é um importante método que pode ser utilizado
para promover um processo de melhoria contínua.
Quadro 10 – Definição das zonas de penetração de pulmão

Zona

Definição

Verde

Tem-se um alto estoque que corresponde à proteção.
Neste caso, a medida deve ser a solicitação de uma
quantidade para reposição, porém, se o reabastecimento for
feito diretamente da fábrica, a priorização vai depender se a
mesma tiver ou não capacidade para produzir este pedido.

Amarela

Vermelha

Tem-se um estoque adequado. É necessário fazer a
solicitação de uma quantidade de reabastecimento. Se o
reabastecimento for feito diretamente da fábrica, mesmo com
falta de capacidade, o pedido deverá ser feito, ou ficará muito
atrasado podendo haver falta posteriormente. Ordens de
produção nesta zona têm prioridade sobre as que estão na
zona verde.
O estoque está se esgotando. Neste caso, deverá ser
emitido um pedido de reabastecimento urgente. Ordens de
produção nesta zona têm prioridade sobre as que estão na
zona amarela. É necessária ação imediata para reabastecer
os estoques até que atinjam a zona amarela ou a zona verde.
Esta zona é também conhecida como zona de emergência.
(SCHAGENHEIM et al., 2009).

Fonte: Adaptado de Cox III, Scheleier (2013) e Schagenheim et al. (2009).
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A Figura 8 apresenta um modelo que exemplifica como os pulmões são
inseridos e como as prioridades são estabelecidas a partir das suas cores. Neste
modelo, o mesmo produto tem estoques diferentes em cada um dos pontos de
consumo final e o gerenciamento dos mesmos é feito separadamente. O pulmão de
estoque do AF/AC é de 600 unidades e neste momento 120 unidades já foram
consumidas, o que resulta numa penetração de 20%. Logo, a cor de prioridade é a
verde. Da mesma forma, a loja 1 deve possuir um pulmão de 60 unidades, e neste
momento a penetração é de 60% (cor de prioridade: amarelo), pois apenas 24
unidades estão disponíveis no estoque. Desta forma, a reposição é priorizada no elo
anterior.
Porém, Cox III e Schleier (2013) afirmam que apenas a prioridade
apresentada acima não é suficiente, pois o mesmo pulmão pode ter algum estoque
que esteja a caminho e o mesmo deverá ser considerado no momento de se definir
as prioridades de reabastecimento. Para isto, utiliza-se a penetração de pulmão
virtual (PPV) que define a “[...] prioridade em qualquer local de estoque como o
status do estoque nos elos anteriores da cadeia de suprimentos”. (COX III,
SCHLEIER, 2013, p. 286). Logo, a PPV no AF/AC considerará o estoque físico no
AF/AC, enquanto que, para uma remessa, irá considerar o estoque físico no ponto
de destino somado aos estoques em remessas anteriores.
Figura 8 – Tamanho de pulmão de estoque

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).
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Tomemos como exemplo o seguinte caso apresentado por Cox III e Schleier
(2013): o tamanho do pulmão de estoque em uma loja é de 100 unidades. A
penetração é de 75%, ou seja, temos em estoque apenas 25 unidades. Porém, há
uma remessa do AF/AC em andamento de 25 unidades. A PPV considera a soma
dos estoques dos materiais que estão em trânsito e os disponíveis na loja. Neste
caso, o AF/AC terá de reabastecer 50% do tamanho do pulmão correspondente a
este produto, ou seja, apenas as 50 unidades faltantes.
Para Pires e Souza (2014), este passo tem como objetivo verificar se o
pulmão de estoque definido inicialmente continua sendo válido, dadas as mudanças
que possam ter ocorrido no seu tempo de reposição e na demanda de seus clientes.
Tal aplicação ajudará a verificar a necessidade de aumento ou redução do pulmão
de estoque.
Quando o nível do pulmão de estoque fica por muito tempo na zona verde,
isso significa que o pulmão de estoque está alto e que o mesmo deverá ser
redefinido. Esta situação deve ser evitada, pois desta forma, está se repondo um
produto sem necessidade real para o mesmo. Quando o nível de estoque fica na
zona verde, por um intervalo de tempo que corresponde ao dobro do seu tempo de
reposição,

o

estoque

é

considerado

muito

alto

e

deverá

ser

reduzido

(SCHRAGENHEIM, 2010).
Cox III e Schleier (2013) apresentam alguns fatores que justificam a
permanência do nível de estoque por um período longo na zona verde:
 redução da demanda;
 aumento na agilidade da oferta;
 o tamanho do pulmão inicial foi mal definido e era muito alto;
 a demanda apresenta muita flutuação e naquele período deve ter sofrido
alguma redução.
Nestes casos, Cox III e Schleier (2013) propõem uma redução de 33% do
pulmão de estoque. Schragenheim (2010) é mais conservador, e sugere que a
redução seja de 15%. Conforme Pires e Souza (2014), quando uma redução da
meta do tamanho do pulmão de estoque é realizada, é normal que o novo nível de
tamanho de estoque seja superado pelo estoque que está disponível no local.
Porém, até que o estoque real esteja abaixo do tamanho do pulmão alvo, nenhuma
nova decisão sobre outras reduções no pulmão de estoque deverá ser tomada.
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Por outro lado, quando o nível de pulmão de estoque fica por muito tempo na
zona vermelha, significa que o objetivo de pulmão atual é muito baixo (PIRES;
SOUZA, 2014). Ou seja, “a quantidade de estoque real permanece na zona
vermelha após reabastecimentos consecutivos” e este risco deve ser evitado, caso
contrário, haverá falta de estoque (COX III; SCHLEIER, 2013, p. 289).
Os fatores que levam o nível de pulmão de estoque a ficar por muito tempo na
zona vermelha também são apresentados por Cox III e Schleier (2013):
 aumento da demanda;
 redução da agilidade de oferta;
 o tamanho do pulmão inicial foi mal definido e era muito baixo;
 a demanda flutua de forma crescente.
Nos casos de estoques baixos, Cox III e Schleier (2013) sugerem que o
tamanho de pulmão seja aumentado em 33% e Schragenheim (2010) propõe que o
aumento deve ser na ordem de 20%. Após a definição de aumento do pulmão de
estoque, o produto estará definitivamente dentro da zona vermelha. Então, deve-se
aguardar pelo reabastecimento e, durante este período, “[...] nenhum registro de
invasões na região vermelha deve ser feito” (PIRES; SOUZA, 2014, p. 73).
As definições de redução ou aumento dos tamanhos de pulmão de estoque
dependem do local, dos riscos, do item, etc. e variam de uma SKU para outra. Tais
parâmetros são apenas sugestões para ajudar a fortalecer o sistema. Quando o
pulmão de estoque é redefinido, o mesmo deve passar por um período de espera ou
“período de resfriamento”, onde nenhuma mudança deve ser feita até que o sistema
esteja ajustado ao tamanho de pulmão que foi corrigido (COX III; SCHLEIER, 2013).
Cox III e Schleier (2013) afirmam que a melhor forma de definir quais serão as
prioridades da fábrica é considerar o PPV do item no AF, pois este representa o
consumo de estoque de todos os locais posteriores a ele, demonstrando o status
total do item em toda a cadeia de suprimentos.
A Figura 9 representa a utilização do PPV para obter a prioridade de
fabricação, examinando a PPV de um pedido anterior que já está em produção.
Neste exemplo, o pulmão de estoque no AF é de 100 unidades e o mesmo
apresenta um PPV de 75%. Na fábrica, a OS1 (ordem de serviço 1) é de 25
unidades, levando o pulmão para um PPV de 50%. A OS2 é de 40 unidades, e leva
o PPV para 10% (zona verde). Este exemplo mostra que, de acordo com o PPV, a
produção está sincronizada com o consumo atual do estoque. Caso o estoque
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esgote-se repentinamente, o pedido de produção deverá ser agilizado. Caso
contrário, segue-se com a sequência normal de processamento.
Figura 9 – Conceito de pulmão virtual aplicado para priorizar ordens de serviço

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

Conforme Cox III e Schleier (2013), os produtos podem ser classificados em
três diferentes tipos (Quadro 11). Quando uma cadeia de suprimentos utiliza a
sistemática da distribuição puxada, problemas como a falta de itens guepardo ou
estoques excessivos de itens elefantes são evitados, pois o conceito do
gerenciamento de pulmão é responder à demanda real e equilibrar o tamanho dos
pulmões de acordo com a mesma (COX III; SCHLEIER, 2013).
De acordo com Schragenheim (2007), a diferenciação entre os itens
guepardo, elefante e de movimento regular deve ser feita a partir do critério de giros
de estoque, ou seja, quantas unidades de um determinado item foram vendidas em
determinado local, relativos ao nível de inventário deste item. Porém, saber as
quantidades vendidas não é o suficiente. É importante saber qual o valor financeiro
de cada um dos itens para ajudar na tomada de decisões operacionais.
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Quadro 11 – Classificação dos produtos com base no número de giros de estoque

Grupo

Definição

Produtos que apresentam um grande número de
Itens Guepardo
giros de estoque. Ou seja, são vendidos com muita
rapidez em relação ao nível de estoque.
Produtos que apresentam um baixo número de giros
Itens Elefante
de estoque. Ou seja, são produtos que dificilmente
são vendidos.
Estes produtos não se enquadram em nenhuma das
Itens de Movimento
classificações
anteriores,
e
normalmente
Regular
apresentam giros de estoque moderados.
Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

Cox III e Schleier (2013) corroboram com isso, afirmando que basear-se
apenas nos giros de estoque não é suficiente, pois determinados itens, mesmo que
sejam guepardos, são vendidos por uma margem tão pequena que quase não
contribuem para o resultado final da empresa. Enquanto um item elefante, que pode
ser vendido apenas uma vez no ano, pode ter uma margem alta em relação ao seu
investimento, o que o torna um ótimo item a ser mantido em estoque. Este tipo de
mensuração pode ser utilizado para determinar quais produtos deverão ter sua
oferta eliminada na cadeia de suprimentos.
O RSI é a melhor forma de determinar se um item deve ou não ser mantido
no estoque. Distribuidores e varejistas possuem limitação de espaço e dinheiro,
então devem focar-se em manter em estoque os produtos que mais contribuem para
o seu resultado financeiro (SCHRAGENHEIM, 2007).
Ao se utilizar a TOC, deve-se levar em conta qual o ganho (lucro) que
determinado produto gera para a empresa durante o ano. Tal pergunta pode ser
expressa através da seguinte fórmula matemática: G (ganho) = preço de venda –
CTV (custos totalmente variáveis). Para o cálculo do investimento, devem-se
considerar os seguintes pontos: estoque disponível no local para cobrir a demanda;
e estoque que está em trânsito para reabastecimento e que serve para proteger
contra as flutuações na demanda (COX III; SCHLEIER, 2013).
Schragenheim (2007) afirma que a melhor forma de representar o
investimento necessário para gerar o ganho que determinado produto obtém é o
tamanho do pulmão. Ao se multiplicar o tamanho do pulmão pelo CTV do item,
obtém-se o investimento real necessário para gerar o ganho anual deste produto. A
fórmula matemática para calcular o RSI é bastante simples: divide-se o ganho anual
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do produto pelo CTV por unidade deste item e multiplica-se pelo tamanho médio do
pulmão no ano.

Conforme Cox III e Schleier (2013), após o cálculo da RSI é possível dividir os
produtos em três grupos distintos (Quadro 12).
Quadro 12 – Classificação dos produtos com base no RSI

Grupo

Definição

Estes itens devem ser mantidos em estoque em
toda a cadeia de suprimentos, pois os mesmos
Itens Estrela
representam um RSI extremamente alto para o
varejista.
Deve-se estudar a possibilidade de eliminar estes
Itens Buraco Negro itens do estoque, pois os mesmos representam um
RSI muito baixo ou, até mesmo, negativo.
Itens RSI Regular

São os itens que não se encaixam em nenhum dos
outros dois grupos.

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

De acordo com Schragenheim (2007), há uma correlação entre os itens
guepardo e os itens estrela, porém esta correlação não é de 1:1. A Tabela 2
apresenta os dados de preço de venda, CTV, volume de venda e tamanho de
pulmão, além dos cálculos do ganho e do custo de estoque de cada um dos cinco
produtos relacionados. A Tabela 3 traz os cálculos dos giros de estoque e RSI e
suas respectivas classificações, pressupondo um reabastecimento adequado e um
tamanho de pulmão apropriadamente gerenciado.
Conforme a Tabela 3 exemplifica, o produto B está marcado como positivo
nas duas classificações e nenhum dos outros produtos apresenta o mesmo nível de
classificação nos dois casos. Já o item E está marcado positivamente na
classificação de giro de estoque, porém na classificação RSI, o mesmo está
marcado como negativo, o que resulta em uma contradição e mostra que as duas
classificações são distintas. Conforme Cox III e Schleier (2013), em casos como
este, a classificação RSI é a mais lógica a ser utilizada.
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Tabela 2 – Dados para o cálculo de giros de estoque e RSI

Ganho
Produto

Preço

CTV

A
B
C
D
E

100
10
50
1540
100

50
5
10
1500
99

(= Preço - CTV)

Unidades
vendidas

50
5
40
40
1

100
20
5
50
2.000

Custo estoque
vendido
(= Unid. Vend. *
CTV)
5.000
100
50
75000
198.000

Tamanho
do pulmão
50
2
5
10
200

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).
Tabela 3 – Cálculos de giros de estoque e RSI e suas respectivas classificações

Valor do estoque
(= tamanho
pulmão*CTV)

G gerado

Giros de estoque

(=
(= custo estoq.
unid.vend.*G) vend./valor estoq.)

RSI

Classificação Classificação
item
RSI

2500

5000

2

2

Mov. Regular

Regular

10

100

10

10

Guepardo

Estrela

50

200

1

4

Elefante

Regular

15000

2000

5

0,133

Mov. Regular

19800

2000

10

0,101

Guepardo

Fonte: Adaptado de Cox III e Schleier (2013).

Buraco
negro
Buraco
negro

53

O GPD é uma ótima ferramenta para gerenciar os níveis de estoque quando
ocorrem mudanças gradativas ou imprevisíveis na oferta e na demanda. Porém, nos
casos de mudanças repentinas, nem o GPD nem qualquer outro mecanismo
consegue apresentar bons resultados. Algumas diretrizes devem ser seguidas:
quando ocorrem mudanças gradativas (previsíveis ou imprevisíveis) deve-se utilizar
o GPD para evitar erros e focar mais nas exceções; quando ocorrem mudanças
imprevisíveis e grandes, deve-se utilizar o GPD para determinar os problemas. Para
definir quais serão as alterações que deverão ser feitas nos pulmões, um método
manual deverá ser utilizado; quando ocorrem mudanças previsíveis e grandes, devese utilizar o método de sazonalidade, que lida com mudanças repentinas conhecidas
na demanda. A sazonalidade por ser dividida em dois grupos: sazonalidade puxada
e sazonalidade empurrada (COX III, SCHLEIER, 2013).
A Inherent Simplicity (apud Cox III; Schleier, 2013) define os padrões de cada
uma das sazonalidades da seguinte forma:
- Sazonalidade puxada: acontece quando é o ambiente externo quem define
o padrão de demanda para a organização. Os padrões são: as estações do ano que
afetam o consumo; e feriados ou eventos que influenciam geograficamente no local
onde os produtos serão consumidos.
- Sazonalidade empurrada: acontece quando a empresa toma decisões que
criam um pico na demanda. Os padrões são: realização de promoções que elevam a
demanda e são breves, com características semelhantes à dos feriados.
Normalmente, ocorre uma baixa na demanda no período posterior à promoção; a
organização anuncia um aumento nos preços, o que faz com que os consumidores
se abasteçam dos produtos antes que este aumento aconteça; e as equipes de
vendas se esforçam para atingir suas metas no final do período financeiro, fazendo
com que as vendas aumentem acentuadamente antes do final deste período e
diminuem no início do período posterior.
Para que a cadeia de suprimentos atue como uma unidade única de negócios
faz-se necessário que clientes e/ou fornecedores cumpram com o plano proposto
(LACERDA et al., 2008). O descumprimento do plano pode se dar de duas formas:
produzir com antecedência e produzir com atraso (GOLDRATT, 1991). Dois
indicadores são utilizados para monitorar estes problemas:
a) Inventário-Dinheiro-Dia (IDD) - conforme Goldratt (1991) e Kendall (2007),
no conceito da TOC, inventário é todo o investimento que a empresa faz
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que poderá resultar em ganho. Neste sentido, deve haver uma redução do
inventário, pois este indicador reprime o estoque em geral. O mesmo é
calculado a partir da multiplicação do valor do estoque e número de dias
dos produtos em estoque;

Onde:
i = produtos que estão sendo analisados.

b) Ganho-dinheiro-dia (GDD) - conforme Goldratt (1991), o ganho é o índice
de geração de dinheiro do sistema, podendo ser entendido também,
financeiramente, como a subtração dos custos totalmente variáveis da
receita líquida. O GDD reprime os atrasos nas entregas ou trocas na
sequencia do plano. O cálculo é feito a partir da multiplicação do valor em
dinheiro do que foi prometido mas não entregue pelo número de dias de
atraso. Este índice identifica as ordens mais atrasadas do sistema, as
acelera e possibilita que os prazos de entrega ao cliente não sejam
prejudicados, por isso é conhecido como uma gestão por antecedência.

Onde:
i = produtos que estão sendo analisados.
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3 MÉTODO DA PESQUISA
Expostos os conceitos teóricos sobre teoria das restrições e gerenciamento
da cadeia de suprimentos, este capítulo apresentará o método científico que servirá
de base para a realização deste trabalho. Portanto, mostrará o delineamento da
pesquisa, as classificações do tipo de pesquisa, os critérios utilizados, bem como a
técnica de levantamento e análise dos dados.
3.1 Delineamento da Pesquisa
Dresch et al. (2015, p. 15) definem pesquisa como sendo:
[...] uma investigação sistemática, cujo objetivo central costuma ser o
desenvolvimento ou refinamento de teorias e, em alguns casos, a resolução
de problemas. A pesquisa é muitas vezes necessária diante da falta de
informação adequada e sistematizada para responder a um determinado
problema.

Segundo Dresch et al. (2015) alguns procedimentos devem ser seguidos para
que a pesquisa obtenha resultados confiáveis. A Figura 10 representa o pêndulo de
Newton, apresentando a estrutura utilizada usualmente para a produção de
pesquisas científicas, fundamentando-se nas ciências naturais e sociais.
Figura 10 – Pêndulo representativo da condução de pesquisas científicas

Fonte: Dresch et al. (2015).
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A definição das razões para realizar uma pesquisa é o primeiro passo para
dar início a uma investigação. O segundo passo constitui-se do estabelecimento dos
objetivos a serem alcançados com a pesquisa, sendo atingidos através do método
científico escolhido (terceiro passo) para orientar tal pesquisa. O quarto passo
baseia-se em decidir qual método de pesquisa melhor se adequa à condução do
estudo, auxiliando o pesquisador na escolha do correto método de trabalho (quinto
passo). O sexto passo, que se constitui da técnica de coleta e análise de dados,
deve ter suas escolhas claramente justificadas. E por fim, destaca-se a necessidade
do alinhamento entre os seis passos descritos anteriormente para que os resultados
da pesquisa (sétimo passo) não sejam comprometidos (DRESCH et al., 2015).
Conforme Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser classificadas de
acordo com os seguintes critérios: quanto à sua natureza, quanto à forma de
abordagem do problema, quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos
técnicos. Este trabalho, vale-se dessa divisão para a classificação da sua pesquisa.
Quadro 13 – Classificação de pesquisas com base em sua natureza

Classificação
Pesquisa Básica

Pesquisa Aplicada

Definição
Geração de novos conhecimentos utilizados no
avanço da ciência sem aplicação prática prevista,
abrangendo verdades e interesses universais.
Geração de conhecimentos para aplicação na prática
voltadas à solução de problemas do dia a dia das
organizações, abrangendo verdades e interesses
locais.
Fonte: Adaptado de Moresi (2003).

Quanto à natureza, a classificação se dá de acordo com o Quadro 13. Esta
pesquisa é classificada como aplicada, pois pretende gerar conhecimentos para a
prática aplicação em uma empresa (SILVA; MENEZES, 2005).

57

Quadro 14 – Classificação do método científico

Classificação

Definição
Baseado em premissas e dedução de uma ideia
através de dados constatados e observados
Método Científico Indutivo
antecipadamente. A partir de observações
repetitivas é possível construir um conhecimento
científico sobre o objeto de pesquisa.
Baseado na dedução e conhecimento de leis e
teorias para a proposição de elementos que
Método Científico Dedutivo
servirão para explicar e prever o desempenho do
objeto de pesquisa.
Baseado na apresentação de novas teorias,
Método Científico Hipotético- através de hipóteses e proposições, a partir de
Dedutivo
conhecimentos adquiridos antecipadamente e de
lacunas constatadas.
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015).

Os métodos científicos são classificados conforme o Quadro 14. O presente
trabalho tem caráter indutivo, pois sua análise é feita a partir de teorias existentes,
demonstrando-as de forma mais aprofundada e então verificando-as em um caso
concreto. Conforme Bardin (2011), com este método é possível atingir o resultado da
pesquisa, após a análise, descrição e verificação dos dados.
Quanto à forma de abordagem do problema, as pesquisas são classificadas
em quantitativas ou qualitativas (Quadro 15).
Quadro 15 – Classificação de pesquisas com base na abordagem do problema

Classificação

Definição
Opiniões e informações são classificadas e
analisadas a partir de números. Utiliza recursos e
técnicas estatísticas.
Interpreta fenômenos, atribui significados e não
utiliza recursos e técnicas estatísticas. Os dados
são analisados de forma indutiva.

Pesquisa Quantitativa

Pesquisa Qualitativa

Fonte: Adaptado de Moresi (2003).

O problema de pesquisa tratado neste trabalho é classificado como
quantitativo/qualitativo, pois irá lidar com análises numéricas, por meio de técnicas
estatísticas, mas também utilizará da análise qualitativa para subsídio dos resultados
quantitativos. (RIBEIRO, 2007).
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Quadro 16 – Classificação de pesquisas com base nos objetivos

Classificação
Pesquisa
Exploratória

Pesquisa Descritiva

Pesquisa Explicativa

Definição
Possibilita uma maior familiaridade com o problema
tornando-o explícito. Abrange levantamento bibliográfico,
entrevistas e análises de exemplos que propiciem maior
compreensão.
Descreve os aspectos de uma população, fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. Abrange
coleta de dados através de técnicas padrões,
questionários e observações sistemáticas.
Identifica os elementos que determinam ou contribuem
para que os fenômenos ocorram. Estabelece um maior
conhecimento da realidade, pois explica o motivo das
coisas acontecerem.
Fonte: Adaptado de Gil (1991).

Em relação aos seus fins, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas
ou explicativas (Quadro 16). Esta pesquisa tem caráter exploratório, pois busca
tornar mais explícita a Teoria das Restrições, facilitando a sua aplicação no
gerenciamento de uma cadeia de suprimentos (GIL, 1991).
Dresch et al. (2015) destaca os quatro principais métodos de pesquisa, entre
os muitos existentes, sendo a definição de cada um deles apresentada no Quadro
17.
Quadro 17 – Principais métodos de pesquisa

Classificação
Estudo de Caso

Pesquisa-Ação

Survey

Modelagem

Definição
Pesquisa empírica que tem o objetivo de compreender melhor
um fenômeno atual, usualmente complexo, no seu contexto
original. Composto da conciliação de vários métodos de coleta
de dados, como entrevistas, questionários e observações.
Tem o objetivo de solucionar problemas encontrados em um
sistema qualquer, resultando em conhecimento para a prática
e teoria.
Tem o objetivo de fornecer conhecimento em uma área
distinta. Consiste na coleta de dados e informações que
resultarão em conclusões sobre o fenômeno ou população
estudada.
Através de modelos, representa a realidade de forma
simplificada, permitindo que se conheça o ambiente objeto de
estudo.
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015).

Yin (2010) apresenta três condições que devem ser analisadas para se
determinar quando utilizar cada um destes métodos:
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a) tipo de questão de pesquisa proposto;
b) a dimensão do controle do investigador sobre os eventos comportamentais
reais;
c) o nível de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos
eventos históricos.
O Estudo de Caso é método de pesquisa adotado para condução deste
trabalho, pois analisará uma organização a partir da teoria estudada. Yin (2010, p.
39) afirma que o estudo de caso deve ser o método utilizado quando se deseja
“entender um fenômeno da vida real em profundidade” e quando este entendimento
engloba “importantes condições contextuais – porque eram altamente pertinentes ao
seu fenômeno de estudo”.
Para Yin (2010), a escolha das unidades de análise é uma das primeiras
etapas do planejamento de um estudo de caso. A quantidade de casos é definida no
Quadro 18.
Quadro 18 – Definição tipos de estudos de caso

Tipo de Estudos de Caso
Estudo Caso Único

Estudo de Casos Múltiplos

Definição
Justifica-se quando o caso é baseado em um evento
inusitado e específico, ou servir a uma finalidade
reveladora.
Envolve a união de vários casos únicos. Como
exemplo, a realidade educacional, onde as inovações
podem ocorrer em várias áreas distintas ao mesmo
tempo.
Fonte: Adaptado de Yin (2010).

Este estudo de caso é caracterizado como múltiplo, pois envolverá a
conjugação de vários casos únicos, ao analisar a cadeia de suprimentos de
diferentes produtos, comparando-os (CESAR, 2005).
Os estudos de casos são divididos em dois grupos: holístico e incorporado.
Os casos holísticos possuem uma única unidade de análise enquanto os casos
integrados possuem unidades múltiplas de análise (YIN, 2010). Para um melhor
entendimento, Yin (2010) cita um estudo de avaliação de um programa público que
envolve vários projetos financiados, ou seja, as unidades integradas. Desta forma,
esta pesquisa é definida como um caso incorporado, pois a avaliação será
realizada a partir de diferentes unidades de análise (YIN, 2010).
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A síntese da classificação dos critérios desta pesquisa é apresentada no
Quadro 19. Os métodos e dimensões escolhidos são os que parecem atender da
melhor forma o objetivo deste estudo, porém não se exclui a possibilidade de
utilização de outras características. Sendo assim, realizadas as classificações deste
trabalho, faz-se necessário a demonstração do desenvolvimento da pesquisa,
apresentando as etapas necessárias para o atingimento dos objetivos propostos.
Quadro 19 – Classificação dos critérios da pesquisa

Critério

Classificação

Natureza

Aplicada

Método científico

Indutivo

Forma de abordagem

Quantitativa/Qualitativa

Objetivos

Exploratória

Método de pesquisa

Estudo de caso

Tipo de estudo de caso

Caso múltiplo

Unidade de análise

Incorporado

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

3.2 Método de Trabalho
“O método de trabalho define a sequência de passos lógicos que o
pesquisador seguirá para alcançar os objetivos de sua pesquisa.” (DRESCH et al.,
2015, p. 30). A Figura 11 apresenta a definição sequencial dos passos que foram
julgados necessários para que o objetivo principal deste estudo fosse atingido.
O método de trabalho tem início na revisão sistemática da literatura,
abordando os conceitos da TOC e da SCM, a partir de conteúdos já publicados em
pesquisas e livros. A partir disso, realiza-se uma análise aprofundada sobre a
aplicação da TOC em cadeias de suprimentos para que se obtenha uma base sólida
que fundamentará a execução da teoria.
Como a organização em estudo atua em diversos segmentos, faz-se
necessário definir a linha macro de produtos para início das análises. Tal definição é
realizada com base no histórico de vendas da empresa, onde a linha de produtos
com maior representatividade em seu faturamento anual será selecionada. Definida
a linha macro de produtos, faz-se necessário um levantamento dos dados históricos
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de cada um dos itens que compõem a mesma. As informações coletadas referem-se
aos volumes de vendas, preços praticados, custos totalmente variáveis e volumes
de inventário. O levantamento de tais dados, possibilitará uma primeira fase de
cálculos onde será possível obter dados de ganho, custos e valores de estoque.
Concluída a primeira fase, é possível passar à uma segunda fase de cálculos onde
serão determinados os giros de estoque e retorno sobre o investimento de cada um
dos produtos selecionados anteriormente.
As informações de giros de estoque e retorno sobre o investimento
possibilitarão que cada um dos itens da família escolhida para a análise seja
classificado de acordo com as unidades vendidas e seu valor financeiro. A partir
destas classificações, definir-se-á o grupo de produtos que terá a sua CS analisada
a partir da TOC. Paralelamente à definição dos produtos que serão estudados com
maior profundidade, determina-se também, dentre todas as lojas próprias que a
empresa possui, quais serão contempladas no estudo.
A partir das definições dos passos anteriores, parte-se para uma terceira fase
de cálculos onde serão obtidos os indicadores IDD e GDD para cada um dos
produtos selecionados na fase de classificação de giros de estoque e RSI. Faz-se
um novo levantamento dos dados históricos da empresa, apenas para esses itens,
onde serão buscadas as informações de faturamento e de ordens de produção de
cada um dos produtos. Tal levantamento possibilitará a obtenção dos lead-times de
pedido e produção de cada produto, e concomitantemente a este processo, calcularse-á os tempos médios de transporte entre um elo e outro da CS, além das
informações de níveis de pulmão.
O próximo passo consistirá no desenho da CS atual de cada um dos
produtos. Tal desenho conterá os resultados de cálculos e levantamentos realizados
nas etapas anteriores. Esse conjunto de informações embasará toda a análise
quantitativa do estudo.
Um terceiro momento do método refere-se à análise qualitativa. A mesma terá
como objetivo subsidiar a análise quantitativa. A partir da criação de um roteiro
simples que aborde os efeitos indesejados numa CS e indique suas causas, serão
realizadas entrevistas com pessoas chaves dentro da organização. As entrevistas
consistirão em perguntas que identifiquem as restrições que a empresa enfrenta
desde à fábrica até os pontos de consumo, e consequentemente o atendimento aos
clientes, buscando enfatizar as percepções de cada um dos entrevistados.
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Concluídas as entrevistas, realizar-se-á uma análise exploratória a fim de subsidiar
os resultados obtidos na análise quantitativa, possibilitando conclusões satisfatórias
para a pesquisa.
A partir das análises citadas anteriormente, será possível concluir a respeito
da percepção da aplicação da teoria em um caso concreto, comprovando ou
contestando os elementos pesquisados inicialmente.
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Revisão Teórica

Figura 11 – Método de trabalho
Revisão Sistemática da Literatura

Relacionar os conceitos da TOC com o gerenciamento da cadeia de suprimentos

Definição macro da linha e família de produtos a ser estudada

Levantamento dos dados mensais do ano de 2014
(volume de vendas, preços praticados, custos totalmente variáveis, inventário, etc.)

Estudo Quantitativo

Cálculos de ganho unitário, custo estoque vendido, ganho gerado e valor de estoque

Cálculo dos giros de estoque

Cálculo do RSI

Classificação dos itens em
"guerpardo, mov.regular e elefante"

Classificação dos itens em
"estrela, regular e buraco negro"

Seleção dos itens classificados
como "Guepardo" e "Mov.Regular"

Seleção dos itens
classificados como "Estrela"

Definição dos produtos que terão a
CS analisada a partir da TOC

Definição das lojas próprias a serem
estudadas

Cálculo dos indicadores IDD de cada um dos produtos definidos para o estudo em cada
um dos elos da CS; e cálculo do GDD total de cada um dos produtos selecionados

Levantamento das ordens
de produção de 2014 de
cada um dos produtos

Levantamento histórico de
faturamento de cada um
dos produtos

Definição dos principais
clientes

Levantamento histórico das
ordens de venda

Levantamento dos pulmões de estoque
mínimo e máximo. Cálculo dos
pulmões médios e desvio padrão

Cálculo dos lead times de
produção médio de cada
produto

Cálculo dos lead times de
pedido médio de cada
produto

Desenhos das CS atuais de cada um dos produtos

Estudo Qualitativo

Criação roteiro de
entrevistas

Seleção dos entrevistados

Realizar entrevistas

Conclusões

Análise de conteúdo

Análise comparativa dos resultados
quantitativos + qualitativos com os
conceitos da teoria

Conclusões

Fonte: Elaborado pela autora (2015)

Levantamento dos tempos
de transporte entre um elo e
outro da CS
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3.3 Coleta dos Dados
Lacerda et al. (2007) afirmam que a maneira como os dados utilizados na
pesquisa foram coletados deve ser demonstrada, visando o esclarecimento da
seleção da amostra e a forma de extração dos seus elementos. As principais
técnicas de coleta de dados são apresentadas no Quadro 20.
Quadro 20 – Técnicas de coleta de dados

Tipo de coleta de dados

Meios de coleta de dados

Observação direta
intensiva

Observações e entrevistas.

Observação direta
extensiva

Questionários, formulários, medidas de opinião e de
atitudes, história de vida, discussões em grupo,
análises de conteúdo, testes, sociometria, pesquisa
de mercado.

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013).

A coleta de dados deste estudo foi dividida em quatro etapas, a saber: análise
do referencial teórico, análise histórica macro e específica, e rodada de entrevistas,
conforme exposto no Quadro 21.
Quadro 21 – Etapas da coleta de dados

Etapa

Objetivos

Através da revisão sistemática da literatura,
1. Análise do referencial teórico realizar uma análise aprofundada sobre a
aplicação da TOC em CS.
Definir a família de produtos para início do
trabalho. A partir dos dados históricos coletados,
2. Análise histórica macro
definir os produtos que serão analisados com
base nos conceitos da TOC.
Definidos os produtos que serão analisados em
profundidade, realizar a busca de dados
3. Análise histórica específica
históricos que permitam o estudo quantitativo
destes produtos.
Identificar a percepção dos entrevistados quanto
4. Rodada de entrevistas
às restrições (ou não) da CS da empresa
estudada.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Primeiramente, realizou-se a revisão sistemática da literatura que permitiu
uma análise dos conceitos da TOC aplicados ao SCM. Tal revisão, permitiu a
obtenção do embasamento utilizado para o desenvolvimento deste estudo.
Uma das primeiras definições para este estudo, foi de que o mesmo seria
direcionado apenas aos produtos cujas demandas são baseadas em previsões
(make-to-stock). Dentro deste grupo, a empresa estudada atua com três famílias de
produtos, a saber: condicionadores de ar do tipo splits high-wall, condicionadores de
ar do tipo janela, condicionadores de ar do tipo light commercial, conforme exposto
no Quadro 22.
Quadro 22 – Descrição condicionadores de ar

Condicionador de Ar
Split High-Wall

Janela

Light Commercial

Descrição
Aparelho utilizado em ambientes de pequenas e médias
proporções, sendo instalado no alto das paredes. As
capacidades vão de 7.500 BTU/h à 30.000 BTU/h.
Aparelho utilizado em ambientes de pequenas
proporções. São mais compactos, sendo instalados em
perfurações feitas nas paredes de casas e apartamentos.
As capacidades vão de 7.500 BTU/h à 30.000 BTU/h.
Aparelhos utilizados para a climatização de ambientes de
médias a grandes proporções. As capacidades variam
entre 18.000 BTU/h a 90.000 BTU/h.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A etapa denominada análise histórica macro consistiu, em um primeiro
momento, no levantamento dos dados históricos de vendas (em volume) das três
famílias de condicionadores de ar mencionados anteriormente. O Gráfico 1
apresenta os percentuais de faturamento de cada uma delas nos últimos anos.
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Gráfico 1 – Faturamento anual condicionadores de ar
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Com base no exposto, fica evidente que, do grupo analisado, os produtos da
família Split high-wall são os mais vendidos pela empresa, representando mais de
70% do seu faturamento nos últimos quatro anos. Desta forma, definiu-se que os
condicionadores de ar dessa família seriam os objetos de estudo deste trabalho. A
família Split high-wall possui em seu portfólio 82 tipos de produtos que vão desde as
capacidades de 7.500 BTU/h à 30.000 BTU/h, conforme descrito anteriormente,
abrangendo os ciclos quente/frio e apenas frio.
A segunda parte da etapa análise histórica macro consistiu no levantamento
de dados referentes aos volumes de faturamento e de inventário, preços praticados
e custos totalmente variáveis de cada um dos produtos pertencentes à família
escolhida. Para a coleta destes dados, tomou-se como base as informações
mensais do ano de 2014, sendo todas obtidas a partir de relatórios extraídos do
SAP® - software de gestão utilizado pela empresa. A partir dos dados coletados,
foram calculadas suas médias anuais, conforme exposto na Tabela 4.
Cabe aqui ressaltar que, para assegurar o sigilo de informações confidenciais
da empresa estudada, todos os dados coletados para esta pesquisa e aqui
apresentados, foram multiplicados por uma constante de conhecimento apenas da
autora deste trabalho.
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Tabela 4 – Cálculo das médias dos dados coletados referentes ao ano de 2014

PRODUTO

VOLUME DE
VENDAS
TOTAL 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⁞
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
⁞
Q3
R3
S3
T3
U3
V3
W3
X3
Y3
Z3
A4
B4
C4
D4

2.457
20.904
3.851
44.849
12.015
87.892
26.312
98.977
22.922
88.566
7.865
35.430
⁞
8.566
22.029
4.784
11.063
2.469
7.508
102.931
242.037
66.334
310.596
18.278
56.425
8.910
32.942

PREÇO
MÉDIA
PULMÃO DE UNITÁRIO CTV
VOLUME DE ESTOQUE
VENDAS
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO
246
1.900
428
3.737
1.092
7.324
2.193
8.248
1.910
7.381
655
2.953
⁞
714
1.836
399
922
206
626
8.578
20.170
5.528
25.883
1.523
4.702
891
2.745

611
2.269
1.229
4.302
1.563
14.830
254
1.918
257
1.681
133
1.263
⁞
382
2.435
928
2.345
196
1.019
1.051
2.451
976
5.967
848
4.290
657
2.009

278
245
299
276
330
310
321
315
351
351
572
494
⁞
506
487
629
694
825
887
326
304
364
338
528
503
634
627

208
215
217
223
232
210
224
162
238
212
317
287
⁞
345
323
472
441
624
583
212
202
240
215
327
274
390
329

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A partir das médias obtidas anteriormente, foram realizados os cálculos de
ganho unitário, custo do estoque vendido, ganho gerado e valor do estoque. Tais
cálculos foram feitos a partir das fórmulas sugeridas por Cox III e Schleier (2013),
sendo apresentadas abaixo.
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Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos cálculos realizados
anteriormente.
Tabela 5 – Cálculos realizados a partir da coleta de dados
PRODUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⁞
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
⁞
Q3
R3
S3
T3
U3
V3
W3
X3
Y3
Z3
A4
B4
C4
D4

GANHO
UNITÁRIO
MÉDIO
71
30
82
53
98
100
97
152
112
139
256
207
⁞
161
164
157
253
202
305
114
102
124
123
201
230
244
298

CUSTO ESTOQUE
VENDIDO

GANHO
GERADO

VALOR DO
ESTOQUE

392.575
3.456.414
644.183
7.676.534
2.143.710
14.221.300
4.535.001
12.344.346
4.202.083
14.409.951
1.917.034
7.828.965
⁞
2.275.649
5.477.892
1.738.708
3.756.083
1.184.435
3.365.371
16.797.898
37.615.153
12.269.056
51.313.456
4.593.857
11.878.088
2.672.870
8.342.092

133.330
475.552
242.527
1.831.853
907.762
6.748.168
1.962.296
11.603.658
1.981.089
9.499.014
1.546.481
5.642.178
⁞
1.058.429
2.779.254
577.275
2.152.515
382.972
1.759.245
9.052.590
19.067.627
6.319.667
29.427.505
2.827.583
9.964.226
1.670.255
7.557.040

97.624
375.108
205.666
736.394
278.846
2.399.577
43.692
239.150
47.188
273.486
32.531
279.015
⁞
101.482
605.521
337.387
796.126
94.181
456.923
171.562
380.835
180.576
985.725
213.193
903.150
197.042
508.706

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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A partir destes resultados, foi possível obter os números referentes aos giros
de estoque e retorno sobre o investimento de cada um dos 82 produtos estudados.
As fórmulas utilizadas são apresentadas abaixo, conforme sugerido por Cox III e
Schleier (2013), e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Giros de estoque e RSI calculados

PRODUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⁞
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
⁞
Q3
R3
S3
T3
U3
V3
W3
X3
Y3
Z3
A4
B4
C4
D4

GIROS ESTOQUE

RSI

4,0
9,2
3,1
10,4
7,7
5,9
103,8
51,6
89,1
52,7
58,9
28,1
⁞
22,4
9,0
5,2
4,7
12,6
7,4
97,9
98,8
67,9
52,1
21,5
13,2
13,6
16,4

1,4
1,3
1,2
2,5
3,3
2,8
44,9
48,5
42,0
34,7
47,5
20,2
⁞
10,4
4,6
1,7
2,7
4,1
3,9
52,8
50,1
35,0
29,9
13,3
11,0
8,5
14,9

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Conforme apresentado no referencial teórico, os produtos podem ser divididos
em três grupos distintos tanto para os giros de estoque quanto para o retorno sobre
o investimento, a saber:
- Giros de estoque - itens guepardo, de movimento regular e elefante;
- Retorno sobre o investimento - itens estrela, regular e buraco negro.
Para que fosse possível classificar os produtos analisados, foram utilizados
gráficos de Pareto que permitiram a fácil visualização e identificação de ranges para
os resultados obtidos e já apresentados. O Gráfico 2 ilustra o Pareto utilizado para a
definição dos rangers referentes aos giros de estoque e o Gráfico 3 apresenta o
Pareto utilizado para a definição dos rangers referentes ao RSI.
Gráfico 2 – Classificação dos itens: giros de estoque
Giros de estoque
120,000

100,00%
90,00%

100,000

80,00%
70,00%

80,000

60,00%
60,000

50,00%
40,00%

40,000

30,00%
20,00%

20,000

10,00%
0,00%
G1
W3
O2
J3
H3
Z3
N2
R1
P2
M2
Q1
Y1
L1
Z2
M1
D2
A4
L2
D4
H2
J2
C4
B2
U3
S2
X1
X2
F3
T1
B1
Y2
U1
I2
V3
N3
D3
K2
T3
K3
L3
E3

0,000

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Gráfico 3 – Classificação dos itens: RSI
RSI
60,000

100,00%
90,00%

50,000

80,00%

70,00%

40,000

60,00%
30,000

50,00%
40,00%

20,000

30,00%
20,00%

10,000

10,00%
0,000

0,00%
W3 H1 G1 O2 Y3 R2 Z3 G3 N2 R1 J3 L1 C2 Z1 D4 A4 I3 X1 J2 D2 B3 F3 Z2 U1 T2 E2 B2 A3 O1 D3 I2 U3 V3 A2 C3 T3 L3 K2 S3 A1 C1

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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O Quadro 23 apresenta os rangers utilizados para classificação dos produtos
analisados.
Quadro 23 – Ranges para classificação dos produtos

Giros de
estoque

RSI

% acumulado

Classificação

Até 34%

Guepardo

34% - 76%

Mov.Regular

76% - 100%

Elefante

Até 44%

Estrela

44% - 85%

Regular

85% - 100%

Buraco Negro

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 7 apresenta as classificações dos produtos a partir dos rangers
definidos anteriormente.
Tabela 7 – Classificação dos produtos

PRODUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⁞
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
⁞
Q3
R3
S3
T3
U3
V3
W3
X3
Y3
Z3

CLASSIFICAÇÃO GIROS
CLASSIFICAÇÃO RSI
DE ESTOQUE
Elefante
Elefante
Elefante
Elefante
Elefante
Elefante
Guepardo
Mov.Regular
Guepardo
Mov.Regular
Guepardo
Mov.Regular
⁞
Mov.Regular
Elefante
Elefante
Elefante
Elefante
Elefante
Guepardo
Guepardo
Guepardo
Mov.Regular

Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Regular
⁞
Regular
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Buraco Negro
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
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PRODUTO
79
80
81
82

CLASSIFICAÇÃO GIROS
CLASSIFICAÇÃO RSI
DE ESTOQUE

A4
B4
C4
D4

Elefante
Elefante
Elefante
Elefante

Regular
Regular
Buraco Negro
Regular

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

De acordo com Cox III e Schleier (2013), as classificações de giros de
estoque e RSI são distintas, e o mais lógico é utilizar a segunda quando os
resultados de ambas se contradizem. Desta forma, para determinar quais produtos
seriam escolhidos para a análise mais aprofundada da CS, foram seguidos os
seguintes critérios de seleção:
1. considerar todos os produtos classificados como “Estrela” na
classificação RSI;
2. a partir da seleção anterior, considerar todos os produtos classificados
como “Guepardo” na classificação giros de estoque;
3. como verificou-se que os produtos classificados como “Mov.Regular”,
na classificação giros de estoque, são itens importantes para a
empresa, definiu-se que os mesmos seriam também considerados.
A Tabela 8 expõe o resultado final da seleção realizada anteriormente,
apresentando quais produtos terão suas cadeias de suprimentos analisadas a partir
dos conceitos da TOC. Dos 82 itens do portfólio de produtos da família Split highwall, 12 foram selecionados e continuarão sendo analisados.
Tabela 8 – Resultado dos critérios de seleção

PRODUTO
7
8
9
10
11
41
47
48
75
76
77

G1
H1
I1
J1
K1
O2
U2
V2
W3
X3
Y3

CLASSIFICAÇÃO GIROS DE CLASSIFICAÇÃO
ESTOQUE
RSI
Guepardo
Mov.Regular
Guepardo
Mov.Regular
Guepardo
Guepardo
Mov.Regular
Mov.Regular
Guepardo
Guepardo
Guepardo

Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
Estrela
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PRODUTO
78

Z3

CLASSIFICAÇÃO GIROS DE CLASSIFICAÇÃO
ESTOQUE
RSI
Mov.Regular

Estrela

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Finalizada a etapa análise histórica macro, partiu-se para a etapa denominada
Análise histórica específica. Esta terceira etapa constituiu-se no levantamento de
dados específicos e necessários, dos produtos selecionados anteriormente, para
que se pudesse realizar a análise mais aprofundada da CS a partir dos conceitos da
TOC, revisados na primeira etapa deste estudo. Estes novos dados coletados
referem-se ao histórico das ordens de produção abertas durante o ano de 2014 e ao
histórico das ordens de vendas colocadas para cada um destes produtos de janeiro
de 2012 a setembro de 2015. Tais informações foram coletadas, pois, a partir delas,
foram obtidos os lead-times de produção e pedido, respectivamente.
O cálculo do lead-time de produção foi feito a partir do somatório das
diferenças entre as datas de início de cada uma das ordens de produção e as datas
fim das mesmas. Este somatório foi dividido pelo número de ordens de produção
abertas para determinado produto durante o período dos dados coletados. A fórmula
do cálculo do lead-time médio de produção (LT prod) é apresentada abaixo:

Para o cálculo do lead-time de pedido, foi realizado, primeiramente, um
levantamento de todos os clientes que compraram cada um dos 12 produtos nos
últimos 48 meses. A partir destas informações, foram selecionados apenas os
clientes que representaram 70% do volume de vendas. De posse da informação dos
principais clientes, fez-se um segundo levantamento de dados onde buscou-se
identificar todas as ordens de vendas colocadas por estes clientes com o fim de
obter as informações de dias entre um pedido e outro. Para melhor compreensão, a
Figura 12 apresenta o esquema de passos utilizados para o cálculo de dias entre
pedidos.
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Figura 12 – Esquema para cálculos de dias entre pedidos
PRODUTO: G1
- Seleção dos clientes que representam 70% do
volume faturado nos últimos 48 meses:
CLIENTE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

QTD
2.634
1.762
1.500
951
855
751
750
730
645
610
552
550
500
475

%
14%
9%
8%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

% ACUM.
14%
23%
31%
36%
41%
45%
49%
52%
56%
59%
62%
65%
67%
70%

- Levantamento do histórico de todas as
ordens de vendas colocadas pelos
clientes definidos no passo anterior.
Cliente A
PEDIDO
XXXXX7
XXXXX6
XXXXX5
XXXXX4
XXXXX3
XXXXX2
XXXXX1

DATA CRIAÇÃO DIF. DIAS
28/12/2012
1
27/12/2012
31
26/11/2012
33
24/10/2012
5
19/10/2012
21
28/09/2012
18
10/09/2012

- Cálculo de dias entre um
pedido e outro.

Cliente B
PEDIDO DATA CRIAÇÃO DIF. DIAS
XXXXX12
30/09/2013
34
XXXXX11
27/08/2013
61
XXXXX10
27/06/2013
121
XXXXX9
26/02/2013
33
XXXXX8
24/01/2013
33
XXXXX7
22/12/2012
28
XXXXX6
24/11/2012
18
XXXXX5
06/11/2012
1
XXXXX4
05/11/2012
18
XXXXX3
18/10/2012
35
XXXXX2
13/09/2012
2
XXXXX1
11/09/2012
⁞
Cliente N
PEDIDO
⁞

DATA CRIAÇÃO DIF. DIAS
⁞
⁞

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O lead-time de pedido foi calculado a partir do somatório de dias entre a
colocação de um pedido e outro, sendo este número dividido pelo total de pedidos
colocados. A fórmula do cálculo do lead-time de pedido médio (LT ped) é
apresentada abaixo:

Calculou-se também os indicadores de efetividade e confiabilidade. O
indicador de efetividade é representado pelo IDD e deve ser o menor possível, visto
que o mesmo reprime o estoque em geral. Para o cálculo do IDD, foram coletadas
as informações de quantidades dos produtos em estoque no final de cada mês do
ano de 2014, além da informação de quantos dias cada um dos produtos estava no
estoque. O cálculo do IDD foi feito para cada um dos 12 produtos, em cada um dos
elos da CS. A fórmula utilizada para o cálculo do IDD é apresentada abaixo:
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O indicador de confiabilidade é representado pelo GDD, que reprime os
atrasos nas entregas. O cálculo desse indicador é feito multiplicando-se o valor das
promessas não entregues pelos dias em atraso. Porém, a empresa estudada não
possui este tipo de controle visto que, atualmente, a mesma trabalha com um
sistema denominado “distribuição de cotas”. A distribuição de cotas nada mais é do
que a divisão, entre todos os canais de vendas da empresa, dos produtos que
estarão disponíveis durante o mês. Essa foi uma estratégia adotada para incentivar
certa rivalidade entre os canais de vendas e fazer com que todos busquem alcançar
suas metas dentro da gama e quantidades de produtos que estão disponíveis. Como
o faturamento ocorre de acordo com a cota que o canal de vendas tem disponível e
não por ordem de pedidos em carteira, realizar um controle de atrasos com base na
data do pedido não faria o menor sentido.
Diante dessa situação, a alternativa encontrada para o cálculo do GDD foi
buscar o histórico dos saldos de cotas mensais de cada um dos canais durante o
ano de 2014. As cotas disponibilizadas no início do mês são controladas
diariamente, mas assim mesmo ocorrem casos em que as mesmas são excedidas.
Para exemplificar: o canal de vendas X recebeu 200 unidades de cota do produto A
no início do mês de setembro. Porém, ao final do mês, foram faturadas 300
unidades desse produto pelo canal X. Logo, esse canal ultrapassou a sua cota em
100 unidades e seu saldo final será -100 para o produto A. Desta forma, para o mês
de outubro, se ele tinha a previsão de receber 150 unidades desse item, receberá
apenas 50, pois as 100 unidades excedidas no mês anterior serão “devolvidas” ao
canal que deixou de vender em função da falta do produto. Analisando a situação
apresentada, constatou-se que os saldos negativos de cotas no final de cada mês
poderiam representar as perdas de ganho, pois nestes casos, a empresa só está
escolhendo em qual canal de vendas ela deixará de ganhar ao perder uma venda.
Sendo assim, a fórmula do indicador GDD foi readequada para fazer sentido
com a realidade da empresa. Como as cotas são distribuídas e controladas levando
em consideração o total de produtos na CS (quantidade nos estoques mais volume
que será produzido), o GDD não pode ser calculado em cada elo da cadeia, mas
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apenas no total de toda a CS. Outra adequação feita na fórmula trata-se dos dias em
atraso que não puderam ser calculados, posto que as informações de não-entregas
foram advindas dos saldos de cotas negativos, onde não existe tal informação.
Desta forma, a fórmula utilizada para o cálculo total do GDD é apresentada abaixo:

A partir dos dados de inventário levantados anteriormente, foram calculados
os pulmões médio, mínimo e máximo de cada produto em cada elo da CS além dos
seus desvios-padrão. Também foram levantadas as informações de tempo de
transporte entre um elo e outro da CS. Verificou-se que os lead-times de transporte
são padrões para os produtos, mudando apenas entre um elo e outro da CS devido
às diferenças de localidades dos armazéns e lojas próprias.
De posse de todos os dados necessários, foram realizados os desenhos das
CS de cada um dos produtos com todas as informações de pulmões, lead-times de
pedido, produção e transporte, além de observações importantes e pertinentes às
análises. A conclusão da terceira etapa de coleta de dados permitiu que se iniciasse
a rodada de entrevistas, etapa que embasa qualitativamente toda a análise
quantitativa feita nas coletas anteriores.
De acordo com Gil (1989), a entrevista “é uma forma de diálogo assimétrico,
em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de
informação”. Posto isso, as entrevistas foram realizadas visando coletar as
percepções de pessoas que atuam em áreas chaves da empresa, conforme
apresentado no Quadro 24. Os critérios utilizados para escolha dos entrevistados
basearam-se principalmente em suas experiências na empresa e em suas funções.
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Quadro 24 – Definição dos entrevistados

Entrevistado

Formação e Cargo

1

Mestrado em Engenharia
de Produção /
Coordenador
Planejamento de Vendas

2

Mestrado em
Administração e Negócios
/ Gerente Marketing de
Produto

3

Graduado em Engenharia
Mecânica / Coordenador
Comercial

4

Graduado em
Administração /
Especialista de Vendas

5

Graduado em
Administração / Analista
de Vendas

Tempo na
função

Por que essa pessoa foi escolhida para a entrevista?

10 anos

A área de Planej. de Vendas é responsável por planejar,
implantar e controlar o fluxo consciente e eficaz dos produtos.
Esse entrevistado possui conhecimento de informações
relacionadas desde a fábrica até os pontos de consumo.

4 anos

Junto com sua equipe, este entrevistado é responsável pela
definição do posicionamento das marcas da empresa, assim
como pelas estratégias de produtos. Possui contato direto com
os canais de vendas, suportando a estratégia comercial na
busca da liderança de mercado.

6 anos

Este entrevistado atende clientes especializados em
condicionadores de ar das regiões Sul e Centro Oeste. Tem
contato direto com os clientes além de vivenciar diariamente as
restrições da empresa no que tange ao atendimento ao cliente.

2 anos

Este entrevistado atende grandes varejistas das regiões Norte
e Nordeste. Tem contato direto com os clientes além de
vivenciar diariamente as restrições da empresa no que tange
ao atendimento ao cliente.

1,5 anos

Este entrevistado atende grandes varejistas das regiões Sul e
Centro Oeste. Tem contato direto com os clientes além de
vivenciar diariamente as restrições da empresa no que tange
ao atendimento ao cliente.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Visando explorar o assunto de maneira ampla, o modelo de entrevista
aplicado nesta pesquisa foi do tipo Entrevista de Profundidade. Conforme Malhotra
(2001, p. 163), a entrevista de profundidade é
uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, em que um único
respondente é testado por um entrevistador altamente treinado, para
descobrir motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um
tópico.

A abordagem qualitativa foi a utilizada nas entrevistas realizadas, sendo
definido um roteiro de perguntas abertas. O roteiro estabelecido é apresentado no
Apêndice A deste trabalho. As perguntas foram desenvolvidas a partir dos efeitos
indesejados em uma CS. As mesmas são apresentadas no Quadro 25 juntamente
com seus objetivos.
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Quadro 25 – Perguntas e objetivos

Efeito indesejado

Causa

Pergunta

Objetivo da pergunta

1 - Os altos tempos de reposição exigem
estoques mais elevados. Na sua opinião, Verificar se, mesmo com estoques elevados,
os altos níveis de estoque mantidos pela a empresa já deixou de obter ganhos.
empresa a protegem de perder vendas?
2 - Você prefere posicionar seus Verificar se, diferente do que é praticado pela
estoques próximos aos seus clientes ou empresa atualmente, o entrevistado acredita
próximo a sua fábrica?
que o sistema puxado seria mais eficiente.

Aumento no nível de
estoque

CS reage lentamente
à demanda real
Dependência do
desempenho em
relação à previsão da
demanda

Deterioração da
previsão da demanda

Falta de produto
solicitado pelo cliente

Falta de alguns
produtos e excessos
de outros

Elevado
tempo de
reposição

3 - A empresa oferece descontos pela
compra em grandes quantidades? Como
a empresa negocia as compras com
seus clientes?
4 - Na sua opinião, a empresa consegue
reagir de maneira eficiente à demanda
real, ou seja, aquilo que está
efetivamente sendo consumido?

Essa prática aumenta o lead-time de pedido.
Verificar se isso é comum na empresa.
Verificar se o entrevistado percebe que a
empresa reage lentamente à real demanda
de mercado posto que o tempo de reposição
é longo.

5 - A empresa demora cada vez mais Verificar se o entrevistado percebe se há um
para entregar os produtos aos seus aumento no tempo de atendimento ao cliente
clientes?
final.

6 - Se você pudesse, tentaria melhorar
seu sistema de previsão de vendas ou
seu sistema de reação às oscilações do
mercado?
7 - Na sua percepção, quais fatores (p.
ex., muitos pontos de venda, velocidade
do mercado, horizonte de previsão)
deterioram a previsão de vendas?
8 - É comum acontecer casos em que a
empresa perde vendas em determinado
local por falta do produto "x" enquanto há
elevado estoque do mesmo produto em
outro local?
9 - O alto estoque do produto "x" reduz o
estoque do produto "y" devido ao limite
de capacidade de armazenamento. Isso
compromete a variedade de produtos
Alto estoque
disponíveis para venda. Neste sentido, a
empresa já perdeu vendas por não
possuir o mix de produtos desejado pelo
cliente?

Verificar se o longo tempo de reposição
acaba prejudicando a precisão da previsão
da demanda à medida que o tempo vai
passando ou se não há influência do tempo.

Verificar se a empresa deixa de ganhar pelo
fato de estar estruturada atualmente em um
modelo de sistema empurrado, onde o
estoque agregado fica mais próximo do
cliente final.
Verificar se a empresa perde uma venda por
não ter disponível, no momento da
negociação, todos os produtos que o cliente
deseja. O que faz com que seu market-share
reduza, já que provavelmente o cliente
comprará do concorrente.

Alto estoque
10 - O estoque da empresa é avaliado Essa avaliação pode mascarar excessos de
e elevado
pelo valor nele investido. Essa prática alguns produtos e falta de outros. Verificar se
tempo de
prejudica o atendimento do cliente final? o entrevistado percebe isso.
reposição

Falta de priorização
das restrições

-

Verificar se o não alinhamento com a
11 - A empresa enfrenta problemas de demanda real acaba fazendo com que a
falta de controle sobre as prioridades?
empresa não enxergue os pontos mais
Falta de
críticos/urgentes de serem atendidos.
gerenciamen
to dos
Verificar se a falta do gerenciamento de
estoques
12 - A inserção de pedidos urgentes na
estoques acaba fazendo com que surjam
fábrica ocorre com alguma regularidade?
muitas ordens urgentes na fábrica.

-

13 - Como você avalia o desempenho de
Verificar quais indicadores são utilizados pela
sua cadeia de suprimentos? Que
empresa para avaliação do desempenho da
indicadores utiliza para gerenciá-la, por
sua cadeia de suprimentos.
exemplo?
Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Após coletadas, as informações obtidas nas entrevistas auxiliarão na
compreensão dos dados quantitativos.
3.4 Análises dos Dados
O tratamento dos dados é realizado na fase de análise e interpretação,
objetivando a compreensão daquilo que foi coletado. A análise dos dados “tem como
objetivo organizar e sumarizar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento
de respostas ao problema proposto para investigação” (GIL, 1989, p. 166). Já a
interpretação, objetiva “a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito
mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (GIL, 1989, p.
166).
O tratamento dos dados coletados é necessário para que se compreenda as
informações geradas, a fim de se comprovar ou refutar os pressupostos da pesquisa
(SOUZA JR. et al, 2010). Para Prodanov e Freitas (2013, p. 112),
A análise e interpretação desenvolvem-se a partir das evidências
observadas, de acordo com a metodologia, com relações feitas através do
referencial teórico e complementadas com o posicionamento do
pesquisador. Após a etapa de coleta de dados, o pesquisador dispõe de
todas as informações necessárias à conclusão de seu trabalho.

Porém, conforme afirmam Prodanov e Freitas (2013), antes da conclusão é
necessário que os dados sejam agrupados, sintetizados e ordenados de forma
lógica para que resultem nas respostas desejadas de maneira clara e objetiva.
Segundo Prodav e Freitas (2013), quando se trata de pesquisas quantitativas, a
análise dos dados é constituída das seguintes etapas:
a) seleção - processo de análise crítica dos dados coletados para
identificação de questões falsas, confusas ou distorcidas. Sendo
interessante também verificar se os dados coletados estão completos ou
se é necessário voltar a campo para uma nova coleta;
b) codificação - processo que consiste na organização dos dados para
tomada de decisões e conclusões. Os dados que se relacionam devem
ser caracterizados, ou seja, agrupados em categorias ou atribuídos de um
significado através de códigos, números ou letras;
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c) tabulação e interpretação - processo que consiste em dispor os dados
coletados em tabelas e gráficos, sendo organizados de acordo com a
codificação

feita

anteriormente,

facilitando

sua

compreensão

e

interpretação. Neste processo, os dados são classificados em subgrupos e
reunidos para que as hipóteses possam ser comprovadas ou contestadas.
Os resultados obtidos serão analisados, discutidos e interpretados.
Os elementos analisados nesta pesquisa são os indicadores de inventário e
ganho, e os lead-times de pedido e produção ao longo dos meses de cada um dos
produtos definidos para o estudo. As análises destes elementos auxiliarão na
verificação das restrições de desempenho da cadeia de suprimentos da empresa
estudada, auxiliando na identificação de possíveis melhorias do sistema como um
todo.
A análise de IDD tem a finalidade de identificar possíveis liberações e
produções que ainda não deveriam ter sido realizadas, pois caracterizam excesso
de estoques no sistema. Já a análise de GDD tem o objetivo de verificar se as
promessas de datas de entregas estão sendo cumpridas, pois atrasos caracterizam
perda de dinheiro para o sistema. As análises dos lead-times de pedido e produção
serão realizadas para verificar se, com o decorrer do tempo, os clientes levam mais
tempo para colocar um pedido de compra e se são inseridos muitos pedidos
urgentes na fábrica, respectivamente.
A partir das análises individuais citadas anteriormente, uma análise que
compare cada um dos produtos e seus resultados será realizada para diagnóstico
dos produtos que possuem maiores problemas. Por fim, será realizada uma análise
qualitativa que consistirá de entrevistas realizadas com pessoas que possuem
contato direto com os aspectos de atendimento aos clientes e reabastecimentos de
estoques, principalmente. Tal análise servirá como subsídio para os resultados
obtidos na análise quantitativa. Desta forma, o tratamento dos dados buscará
produzir conhecimento útil ao estudo, visando o entendimento dos fenômenos
estudados.
3.5 Delimitações
O tema desta pesquisa possibilita a realização de abordagens e estudos em
grande escala. Além disso, o tamanho da organização analisada enseja várias
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alternativas a serem estudadas. Sendo assim, faz-se necessária a definição das
limitações deste trabalho, de acordo com a viabilidade da pesquisadora.
Esta pesquisa é realizada em uma empresa de grande porte, situada na
região Norte do País, que fabrica equipamentos para a climatização de ambientes. A
extensão do trabalho para as demais unidades da organização é inviável devido ao
limite de tempo e complexidade de execução. A análise será realizada na cadeia de
suprimentos da empresa, mais especificamente no que compreende à aplicação da
TOC em sua logística interna, abrangendo parte da cadeia logística de distribuição
(outbound). Ou seja, o estudo será realizado a partir da cadeia logística da empresa
focal até a primeira camada da cadeia logística de distribuição (lojas próprias e
centros de distribuição), não contemplando a cadeia de suprimentos dos
fornecedores (inbound) e a distribuição dos produtos acabados até o consumidor
final.
Outra delimitação importante de ser frisada, refere-se ao tipo de produto que
será analisado. Este estudo é direcionado à cadeia de suprimentos dos produtos
cujas demandas são baseadas em previsões, eliminando-se da análise desta
pesquisa, a aplicação na cadeia de produtos com demanda baseada em pedidos
sob encomenda. Além disso, dos produtos que possuem demanda sob encomenda,
apenas aqueles que representam 70% do faturamento da empresa serão estudados.
A análise de documentos e informações consideradas confidenciais pela
empresa estudada é outro elemento que delimita este trabalho. Determinados
documentos e dados que contenham informações sigilosas não poderão ser
analisados e divulgados nesta pesquisa.
O último fator que delimita este estudo diz respeito às entrevistas que serão
realizadas. Em relação ao total de funcionários que compõem a empresa, o presente
trabalho realizará entrevistas com um número sucinto de integrantes da
organização. Isto é justificado pelos seguintes pontos: tanto o pesquisador quanto as
pessoas que serão entrevistas, dispõem de pouco tempo disponível para a
realização das entrevistas; e o objetivo das entrevistas é subsidiar as constatações
quantitativas, não exigindo um vasto número de respostas oriundas de entrevistas.
Portanto, o número de pessoas entrevistas será limitado ao julgado como necessário
para que se obtenham resultados consistentes para a pesquisa.
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Ante ao exposto nesta seção, fica esclarecida a abrangência deste estudo.
Desta forma, o próximo capítulo tratará da análise dos resultados e da realização de
todas as etapas necessárias para o cumprimento dos objetivos deste trabalho.
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4 A CADEIA DE SUPRIMENTOS ANALISADA

Neste capítulo, serão apresentadas a caracterização da empresa estudada,
as análises de inventário, ganho e lead-times de pedido e produção de todos os
produtos selecionados para o estudo. Além disso, realizar-se-á a análise
comparativa dos mesmos, finalizando este tópico com a análise integrada da CS.
Todos esses pontos serão analisados segundo os conceitos da TOC aplicados à
SCM.
A empresa estudada atua no ramo de climatização, sendo hoje a maior
fabricante deste tipo de equipamento na América Latina. É detentora de marcas
importantes e conceituadas, oferecendo um amplo portfólio de produtos a fim de
suprir as necessidades dos seus mais variados clientes. Preocupada com a
sustentabilidade ambiental, eficiência e economia, possui um centro de engenharia e
pesquisas que está sempre em busca de novas tecnologias e lançamento de
produtos inovadores.
A empresa possui três fábricas, sendo uma na Argentina e duas no Brasil. No
Brasil, uma das fábricas situa-se na região Sul, onde são produzidos equipamentos
de grande porte para a climatização de estádios, shoppings, museus etc. A outra,
fica localizada na região Norte, onde são produzidos equipamentos de pequeno e
médio porte, utilizados na climatização de residências e salas comerciais.
O objeto de estudo desta pesquisa é constituído da CS que inicia na fábrica
localizada na região Norte do país até seus principais varejistas/dealers e lojas
próprias. Dos equipamentos produzidos nessa fábrica, a partir de uma análise de
representatividade do faturamento da empresa, foram definidos para o estudo, os
produtos denominados split high-wall, que são os condicionadores de ar mais
comumentemente instalados em casas e apartamentos.
Conforme ilustrado na Figura 13, a CS analisada constitui-se da fábrica
situada na região Norte e de dois armazéns gerais (AG), sendo um localizado
próximo à fábrica e o outro situado na região Sudeste. Do AG Sudeste são
atendidos todos os clientes localizados nas regiões Sul e Sudeste e, do AG Norte
são atendidos os clientes localizados nas demais regiões do país, além das dez
lojas próprias que estão espalhadas por todo o Brasil. Para fins deste trabalho,
foram selecionadas cinco lojas para análise, sendo escolhida a maior loja em termos
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de faturamento de cada uma das regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste.

Figura 13 – Cadeia de suprimentos analisada
Dealers e varejistas
Regiões Sul e Sudeste
Armazém Geral
Região Sudeste

Consumidor Final

Dealers e varejistas
demais regiões

Fábrica Região Norte

Armazém Geral
Região Norte
Loja 01

Loja 02

Loja 03
Consumidor Final

Loja 04
Loja 05

Loja 06
Loja 07
Loja 08

Consumidor Final

Loja 09

Loja 10

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

4.1 Análise do inventário e do ganho
As organizações complexas são constituídas de unidades individuais que
“dependem uma das outras para a execução ordenada de seus processos” (COX III;
SCHLEIER, 2013, p. 1039). Porém, mesmo que cada uma dessas unidades façam o
seu melhor, é necessário que um sistema de gerenciamento geral seja colocado em
prática para que a organização complexa cresça, desenvolva-se e melhore.
Souza et al. (2005) sugere que, para que uma CS atue como uma única
unidade de negócios, sejam utilizadas medidas de desempenho que avaliem se
seus clientes ou fornecedores estão produzindo de acordo com a programação
indicada para a CS. Goldratt et al. (2000) afirmam que as duas maneiras de não
cumprir com a produção são: produzir com antecedência formando excesso de
estoque e produzir com atraso ocasionando a falta de produtos para atendimento
aos clientes.
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As medidas de desempenho que conduzem a CS à sua meta são o
inventário-dinheiro-dia (IDD) e o ganho-dinheiro-dia (GDD). De acordo com Cox III e
Schleier (2013, p. 1032), o IDD é
uma medida da eficácia de uma cadeia de suprimentos que avalia se a
cadeia realizou coisas que não deveria ter realizado, o que, em caso
positivo, indicaria que ela está́ mantendo um estoque de produtos que os
clientes não desejam. O sistema deve esforçar-se para ter o IDD mínimo
necessário para manter confiavelmente em zero o ganho-dinheiro-dia.

O GDD é um indicador que dá a visão do que está ocorrendo na organização,
levando em consideração o ganho que é postergado e o tempo pelo qual ele é
postergado. Segundo Goldratt (1991), o GDD repreende atrasos na entrega ou
alterações na sequência de programação. Desta forma, foram calculados os dois
indicadores previamente apresentados para cada um dos produtos selecionados na
segunda parte da etapa Análise histórica macro. Esta seção versará e analisará os
resultados obtidos.
Conforme apresentado no capítulo 3, o IDD foi calculado para todos os elos
da CS a partir dos volumes em estoque no final de cada mês, multiplicados pelos
dias em estoque. Já a fórmula do GDD sofreu alterações para se adequar à
realidade da empresa, não sendo levado em consideração os dias de atraso e não
sendo possível calcular esse indicador em cada elo da CS, pois o mecanismo de
cotas adotado pela empresa é controlado de maneira global, sendo assim, o GDD foi
calculado da mesma forma.
A Tabela 9 apresenta os resultados de IDD obtidos para o produto G1 e a
Tabela 10 apresenta seus resultados de GDD. Este é um produto de alto giro de
estoque e alto RSI para a empresa. Conforme pode-se observar, de janeiro a
outubro não ocorreram casos de excesso de estoque deste produto no AG Sudeste
e nas lojas 01, 02 e 03, e durante todo o ano não houveram excessos nas lojas 04 e
05. Porém, durante o primeiro trimestre do ano, houve acúmulo de produto no AG
Norte e no primeiro mês de cada um dos três primeiros trimestres do ano, houve
excesso de estoque deste produto na fábrica.
Além disso, evidencia-se o alto estoque deste produto em quase todos os
seus elos nos meses de novembro e dezembro, e ainda pode-se constatar que de
janeiro a julho não houveram dificuldades de entrega. Porém, a partir de agosto
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nota-se uma tendência de crescimento do GDD, indicando a falta do produto no elo
da CS solicitado.
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Tabela 9 – Resultados IDD do produto G1

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
898
449
1.347

Fev
4.491
4.491

Mar
18.411
18.411

Abr
38.725
38.725

Mai
0

Jun
0

Jul
38.768
38.768

Ago
0

Set
1.859
1.859

Out
0

Nov
Dez
14.493 27.608
- 135.004
672
7.618
10.307
4.033
5.826
3.585
2.241
34.883 176.504

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tabela 10 – Resultados GDD do produto G1

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
87.971
87.971

Set
Out
Nov
65.945 165.343 279.123
65.945 165.343 279.123

Dez
14.525
14.525
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O Gráfico 4 apresenta a comparação entre os resultados totais de IDD e
GDD mensalmente. A partir desta ilustração nota-se que houve um acúmulo de
estoque nos quatro primeiros meses do ano e que, apesar do alto estoque do
produto nos dois últimos meses do ano, muitas promessas não foram entregues.
Logo, pode-se constatar que o excesso de produto em determinado elo da CS e a
falta de produto em outro elo foram ocasionados pela falta de um gerenciamento
eficaz dos estoques.
Gráfico 4 – Produto G1: IDD versus GDD
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

GDD

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

IDD

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 11 e a Tabela 12 trazem os resultados de IDD e GDD,
respectivamente, obtidos para o produto H1. Nota-se que, de janeiro a agosto,
nenhuma das lojas sofreu com o excesso de estoques, mas que a fábrica e o AG
Norte enfrentaram essa situação em alguns dos primeiros seis meses do ano.
Percebe-se neste caso também, o elevado estoque do produto em quase todos os
elos da CS nos dois últimos meses do ano e que no mesmo período houveram
perdas de vendas.
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Tabela 11 – Resultados IDD do produto H1

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
1.531
1.531

Fev
5.358
5.358

Mar

Abr
Mai
101.710 123.842
18.752 30.615
120.462 154.457

7.271
7.271

Jun

Jul
0

Ago
0

0

Set

Out

2.754
2.754

10.622
10.622

Set

Out

Nov
Dez
279.275 11.409
726.123
470.820 40.224
590 18.884
24.562 198.283
4.328
6.688
1.180
1.506.878 275.488

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tabela 12 – Resultados GDD do produto H1

Jan
CS Total

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Ago
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

0
0

0
0

Nov
Dez
0 307.308 506.067
0 307.308 506.067
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O Gráfico 5 apresenta a comparação realizada entre o IDD e o GDD totais.
Ficam evidentes os seguintes pontos: tendência de aumento do estoque no primeiro
semestre do ano, e o não atendimento de pedidos de clientes mesmo com os
estoques elevadíssimos em novembro e dezembro.
Gráfico 5 – Produto H1: IDD versus GDD
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000
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Mai

GDD
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Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

IDD

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Com base na Tabela 13, que apresenta os resultados de IDD do produto I1,
conclui-se que a fábrica teve excesso de estoques durante quase todos os meses do
ano, com o maior pico no mês de setembro. Entretanto, no total do ano, o AG Norte
foi o elo com maior valor de estoque, concentrado nos dois últimos meses do ano. A
Loja 02 finalizou o mês de setembro com alto estoque, porém observa-se uma
tendência de decréscimo que se manteve até dezembro.
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Tabela 13 – Resultados IDD do produto I1

Fábrica

Jan
1.479

Fev
15.286

Mar
-

Abr
30.201

Mai
740

Jun
-

Jul
64.103

Ago
-

Set
166.488

Out
-

AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

-

-

6.903
-

-

-

-

-

-

83.889
-

1.907
15.014
-

1.479

15.286

6.903

30.201

740

0

64.103

0

250.377

16.921

Nov
13.839
546.28
5
26.215
2.860
589.19
9

Dez
38.016
419.42
6
42.735
500.17
7

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 14 apresenta os resultados de GDD do produto I1, onde é possível verificar que em setembro, outubro e
dezembro, algumas promessas não foram cumpridas.
Tabela 14 – Resultados GDD do produto I1

Jan
CS Total

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Ago
0
0

0
0

Set
2.801
2.801

Out
43.539
43.539

Nov
0
0

Dez
90.186
90.186

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 6, que compara os resultados totais de IDD e GDD do produto I1, mostra que nos quatro últimos meses do ano
foram gerados estoques desnecessários e que, mesmo com o acúmulo desses estoques, vendas foram perdidas por, muito
provavelmente, os estoques estarem localizados nos elos em que não houveram demanda.
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Gráfico 6 – Produto I1: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados de IDD do produto J1 são apresentados na Tabela 15.
Percebe-se que no primeiro semestre do ano, este produto manteve altos estoques
na fábrica e no AG Norte, e que nos últimos quatro meses, os estoques se
concentraram nos demais elos da CS. De janeiro a agosto, as lojas e AG Sudeste
não tiveram excessos de estoque.
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Tabela 15 – Resultados IDD do produto J1

Jan
Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

7.106
7.106

Fev
Mar
94.049 158.838
18.810 31.768
112.859 190.606

Abr
8.858
4.459
13.317

Mai
2.165
73.567
75.733

Jun
0

Jul
387.342
387.342

Ago

Set

Out

1.269
- 59.224 56.262
- 95.181
- 24.911 123.961
0 179.316 181.493

Nov
735.626
10.683
2.800.119
4.653
80.375
2.538
8.884
3.642.878

Dez
72.934
444.275
103.271
8.884
19.433
137.060
1.011
100.680
887.547

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Na Tabela 16, que apresenta os resultados de GDD, pode-se evidenciar que no mês de dezembro, nem todas as ordens de
vendas tiveram as quantidades solicitadas fornecidas.
Tabela 16 – Resultados GDD do produto J1

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
0
0

Set
0
0

Out
0
0

Nov
0
0

Dez
254.202
254.202
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O Gráfico 7 demonstra que, o elevado estoque do produto J1 na CS como
um todo, com um pico elevado principalmente no mês de novembro, não impediu
que a empresa deixasse de perder vendas no mês de dezembro.
Gráfico 7 – Produto J1: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados de IDD do produto K1 são apresentados na Tabela 17. A partir
dos números expostos, percebe-se que este produto não teve acúmulo de estoques,
no período analisado, no AG Sudeste e nas lojas 01, 02, 04 e 05. Entretanto, a
fábrica manteve excesso do produto em oito meses do ano. Nota-se também que,
em novembro e dezembro, houve acúmulo do produto no AG Norte e durante todo o
último trimestre, a Loja 04 manteve excesso de estoque desse produto.
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Tabela 17 – Resultados IDD do produto K1

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
13.551
13.551

Fev
8.131
8.131

Mar
12.196
12.196

Abr
43.796
43.796

Mai
1.233
1.233

Jun
0

Jul
41.101
41.101

Ago
0

Set
34.564
34.564

Out
3.802
3.802

Nov
Dez
92.089 201.135
126.654 226.464
3.802
66.542
222.546 494.141

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 18 apresenta os resultados de GDD do produto K1 ao longo do ano. Fica claro que, de janeiro a outubro, as
ordens de vendas foram atendidas e que, em novembro e dezembro, algumas promessas deixaram de ser cumpridas.
Tabela 18 – Resultados GDD do produto K1

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
0
0

Set
0
0

Out
0
0

Nov
149.510
149.510

Dez
5.725
5.725
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O Gráfico 8 apresenta a relação entre IDD e GDD totais. De outubro a
dezembro houve uma crescente no estoque do produto K1, que não evitou que
alguns pedidos de vendas deixassem de ser atendidos nos dois últimos meses do
ano.
Gráfico 8 – Produto K1: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 19 e a Tabela 20 apresentam, respectivamente, os resultados de
IDD e GDD do produto O2. A partir dos dados apresentados, conclui-se que este
produto manteve excesso de estoque em praticamente todos os elos da sua CS
durante o ano de 2014, com exceção das lojas 01, 03 e 05. Os únicos meses sem
acúmulo de estoque em nenhum elo da CS foram junho e agosto.
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Tabela 19 – Resultados IDD do produto O2

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
96.105
119.407
23.229
238.741

Fev
2.608
6.224
2.204
34.235
5.072
50.343

Mar
Abr
75.716 84.728
28.250 76.118
7.083
11.805
9.444
12.559 19.804
123.607 201.898

Mai
19.816
16.684
19.203
27.291
82.994

Jun
0

Jul
6.035
9.777
38.406
42.024
96.242

Ago
0

Set
2.027
4.095
57.608
63.730

Out
Nov
66.405
33.608
106.397 8.500
106.397 108.513

Dez
7.516
7.516

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Nota-se ainda que, o elo da CS que mais manteve estoque em mais meses durante o ano foi a fábrica (mantendo estoque
em 9 meses), seguida da Loja 02 (mantendo estoque em 8 meses), acompanhada do AG Norte (mantendo estoque em 7 meses).
Durante os 9 meses em que a fábrica manteve excesso de estoque, 5 meses foram consecutivos. O AG Norte e a Loja 04 também
mantiveram excesso de estoque durante 4 meses consecutivos desse produto.
Os resultados de GDD apresentam uma situação bastante crítica, onde durante oito meses consecutivos a empresa deixou
de cumprir com suas promessas. Isso comprova que, o gerenciamento eficaz dos níveis de estoque é um ponto crítico na
efetividade das CS.
Tabela 20 – Resultados GDD do produto O2

Jan
Fev
CS Total 333.018 949.065
333.018 949.065

Mar
19.849
19.849

Abr
49.501
49.501

Mai
39.580
39.580

Jun
136.045
136.045

Jul
7.719
7.719

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
2.863
2.863

Set
0
0

Out
0
0

Nov
0
0

Dez
0
0

99

O Gráfico 9 apresenta as informações totais de IDD e GDD. Em fevereiro a
empresa deixou de ganhar um valor bastante expressivo, mesmo possuindo
excesso de estoque. Nota-se que no período de janeiro a agosto a empresa perdeu
dinheiro por não atender os pedidos dos seus clientes, sendo que, apenas em junho
e agosto não possuía excesso de estoque.
Gráfico 9 – Produto O2: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados de IDD do produto U2 são apresentados na Tabela 21. Nota-se
excesso de estoque na fábrica e na Loja 04 por cinco meses consecutivos, e no AG
Norte e na Loja 03 por quatro meses consecutivos. Constata-se também que
fevereiro foi o mês em que a empresa mais gerou estoque sem necessidade e que
nos meses de junho e agosto não houveram excessos de estoque em nenhum elo
da CS.
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Tabela 21 – Resultados IDD do produto U2

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
Fev
Mar
137.595 224.231 366.754
122.904 1.262.587 506.466
38.019
2.825
6.871
2.422
4.843
89.047
21.543
116.947
390.390 1.510.782 1.001.882

Abr
Mai
198.100 24.621
212.926
16.467
12.310
2.906
209.274 304.679
632.610 348.672

Jun
0

Jul
113.794
220.025
75.553
3.693
303.485
716.550

Ago
0

Set
75.708
75.708

Out
5.473
5.473

Nov
68.485
12.006
10.770
91.261

Dez
42.374
90.708
16.243
149.325

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 22 apresenta os resultados de GDD do produto U2. O caso deste produto é crítico, pois durante nove meses do
ano, sendo sete consecutivos, a empresa deixou de atender seus clientes, deixando, consequentemente, de ganhar mais dinheiro.
Tabela 22 – Resultados GDD do produto U2
CS Total

Jan
Fev
402.344 930.750
402.344 930.750

Mar
Abr
Mai
Jun
3.152 154.095 308.682 227.960
3.152 154.095 308.682 227.960

Jul
35.193
35.193

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
0
0

Set
3.561
3.561

Out
0
0

Nov
0
0

Dez
1.796
1.796
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O Gráfico 10 traz as informações de GDD e IDD total da CS para o produto
U2, comparando-as. Percebe-se que, de janeiro para fevereiro, houve um elevado
acúmulo de estoque desse produto e que, a partir de fevereiro, o inventário sofreu
um decréscimo que se estendeu até junho. Entretanto, em julho o volume voltou a
subir e, em outubro sucedeu novamente uma nova tendência de aumento que se
manteve até o fim do ano.
Gráfico 10 – Produto U2: IDD versus GDD

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados de IDD do produto V2 são apresentados na Tabela 23. O mês
de maior valor de excesso de estoque foi dezembro, sendo constituído dos
inventários da fábrica e AG Norte. A Loja 02 manteve excesso de estoque por cinco
meses consecutivos, e durante nove meses no ano. O AG Sudeste também
apresentou excesso de estoque por três meses consecutivos, sendo que no mês de
janeiro este excesso foi 10 vezes maior que os outros dois meses do primeiro
trimestre do ano.
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Tabela 23 – Resultados IDD do produto V2

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
Fev
Mar
21.465 296.303 129.802
147.121 253.647
523.156 12.895 41.915
10.709
18.397
1.098
1.346
21.544
1.795
349
576.873

476.859

427.809

Abr
9.336
-

Mai
248.685
195.395
16.813
124.896
2.994

9.336

588.783

Jun
-

Jul
82.917
98.436
21.887
2.693
35.146
0

Ago
-

241.079

Set
31.302
221.701
57.202
14.711
0

324.916

Out
56.135
56.135

Nov
Dez
78.028 449.606
278.847 501.830
58.316
415.191

951.436

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Conforme exibido na Tabela 24, este é mais um produto que enfrentou dificuldades de atendimento aos clientes. Durante
dez meses do ano a empresa deixou de ganhar mais com esse produto. Apenas nos meses de março e novembro não houveram
perdas referentes ao atendimento de ordens vendas.
Tabela 24 – Resultados GDD do produto V2

Jan
Fev
CS Total 444.134 2.300.984
444.134 2.300.984

Mar
0
0

Abr
Mai
Jun
Jul
223.458 132.491 524.822 373.496
223.458 132.491 524.822 373.496
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
89.533
89.533

Set
658
658

Out
4.248
4.248

Nov
0
0

Dez
90.869
90.869
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O Gráfico 11 apresenta os resultados totais de IDD e GDD do produto V2. A
partir dele, constata-se que fevereiro foi o mês em que as entregas aos clientes
foram mais prejudicadas. Os meses de maio e dezembro foram os que
apresentaram maior excesso de estoque e mesmo assim perdeu-se vendas.
Gráfico 11 – Produto V2: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A partir da análise da Tabela 25, que apresenta os resultados de IDD para o
produto W3, percebe-se que novembro foi um mês com elevados estoques na
fábrica, AG Sudeste e lojas 01 e 03. Além disso, nota-se que no AG Norte, durante 5
meses consecutivos, houve excesso de estoque.
A Tabela 26 apresenta os resultados de GDD, onde percebe-se que
novembro e dezembro foram meses em que houveram oportunidades de ganho que
foram proteladas.
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Tabela 25 – Resultados IDD do produto W3

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
1.290
1.290

Fev
13.326
13.326

Mar
26.652
26.652

Abr
39.548
39.548

Mai
52.874
52.874

Jun
0

Jul
125.538
125.538

Ago
0

Set
17.354
17.354

Out
1.697
1.697

Nov
Dez
434.468 55.587
405.985
20.791 46.037
39.461 10.183
900.705 111.808

Set
25.945
25.945

Out
0
0

Nov
Dez
215.074 263.375
215.074 263.375

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tabela 26 – Resultados GDD do produto W3

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
21
21

105

No Gráfico 12 nota-se que o mês de novembro foi o que teve o maior
excesso de estoque do produto W3 e que, mesmo assim, esse mês foi o que
apresentou o segundo maior GDD observado. A partir dessas evidências, fica claro
que altos estoques não garantem o atendimento de todos os pedidos de clientes e
que, sem um gerenciamento eficaz dos mesmos, a empresa não consegue atingir
sua meta de ganho.
Gráfico 12 – Produto W3: IDD versus GDD
1.000.000
900.000

800.000
700.000
600.000

500.000
400.000

300.000
200.000

100.000
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

GDD

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

IDD

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 27 apresenta os resultados referentes aos cálculos de IDD do
produto X3. Constata-se que, de janeiro a agosto, o AG Sudeste e as lojas na sua
totalidade não enfrentaram o problema de excesso de estoque. Entretanto, fábrica e
AG Norte apresentaram este problema nos cinco primeiros meses do ano.
Novembro e dezembro foram os meses que apresentaram os maiores estoques,
sendo novembro o mês de valor mais alto.
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Tabela 27 – Resultados IDD do produto X3

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
1.610
1.610

Fev
1.744
3.488
5.233

Mar
7.648
7.648

Abr
671
1.610
2.281

Mai
8.541
53.669
62.209

Jun
0

Jul
0

Ago
0

Set
5.635
1.212
6.847

Out
24.244
24.244

Nov
Dez
336.554 152.738
372.191 176.972
934.942
2.424
3.501
13.738
96.976
48.488
4.707
1.708.338 434.894

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados de GDD do produto X3 são apresentados na Tabela 28. Novembro e dezembro foram os meses em que
houveram perdas devido ao não atendimento de clientes.
Tabela 28 – Resultados GDD do produto X3

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
0
0

Set
0
0

Out
0
0

Nov
Dez
2.667.880 762.811
2.667.880 762.811

107

O Gráfico 13 compara os resultados de IDD e GDD totais do produto X3.
Nota-se que, apesar de novembro ter sido o mês com maior estoque do produto em
questão, foi também o mês em que houveram mais perdas em relação ao atraso no
atendimento dos pedidos dos clientes.
Gráfico 13 – Produto X3: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto Y3 tem seus resultados de IDD apresentados na Tabela 29.
Constata-se que, em janeiro e fevereiro houveram excessos de estoque na fábrica e,
de março a maio, no AG Norte. Os demais excessos ocorreram nos últimos quatro
meses do ano, sendo distribuídos entre todos os elos da CS, com exceção das lojas
04 e 05 que não apresentaram excesso de estoque durante todo o ano.
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Tabela 29 – Resultados IDD do produto Y3

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
1.530
1.530

Fev
40.456
40.456

Mar
36.716
36.716

Abr
Mai
128.508 223.358
128.508 223.358

Jun
0

Jul
0

Ago
0

Set
184.474
30.056
214.530

Out
1.202
1.202

Nov
Dez
128.399 18.673
10.358
254.573
3.607 143.787
82.442
1.443
469.021 174.261

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 30 apresenta os resultados de GDD para o produto Y3, onde evidencia-se perdas de ganho em função do não
cumprimento dos pedidos de clientes, nos meses de agosto, novembro e dezembro.
Tabela 30 – Resultados GDD do produto Y3

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ago
61.597
61.597

Set
0
0

Out
0
0

Nov
Dez
374.039 276.503
374.039 276.503
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O Gráfico 14 auxilia na constatação de que, de janeiro a maio, houve um
aumento de estoque do produto Y3, e que no fim desse período ocorreu um
decréscimo do estoque desse produto, estabilizando-se em zero até o final de
agosto. Em novembro observa-se os maiores picos de IDD e GDD, ocorrendo uma
queda destes dois indicadores no mês de dezembro.
Gráfico 14 – Produto Y3: IDD versus GDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A Tabela 31 apresenta os resultados do indicador IDD para o produto Z3,
enquanto a Tabela 32 apresenta os resultados de GDD. A partir da análise desses
resultados, constata-se que o AG Norte manteve excesso de estoque durante os
cinco primeiros meses do ano. Além disso, dentre todos os meses e elos da CS
analisados, o maior excesso de estoque foi observado no AG Sudeste no mês de
dezembro.
Analisando-se as tabelas e o Gráfico 15, constata-se também que o excesso de
estoque no mês de dezembro não impediu a protelação de pedidos no referido mês.
Houveram também, atrasos de entrega no mês de agosto.
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Tabela 31 – Resultados IDD do produto Z3

Fábrica
AG N
AG SE
Loja 01
Loja 02
Loja 03
Loja 04
Loja 05

Jan
18.795
18.795

Fev
Mar
155.164 222.912
31.033 44.582
186.197 267.495

Abr
5.245
5.245

Mai
1.865
86.542
88.407

Jun
0

Jul
0

Ago
0

Set
19.825
16.108
193.295
2.148
231.376

Out
7.732
7.732

Nov
Dez
921.064 184.740
688.058
713
3.934
12.180
22.949
5.515
575
236.250
622
1.863.780 212.820

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tabela 32 – Resultados GDD do produto Z3

CS Total

Jan
0
0

Fev
0
0

Mar
0
0

Abr
0
0

Mai
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Ago
454.763
454.763

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Set
0
0

Out
0
0

Nov
0
0

Dez
589.836
589.836
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Gráfico 15 – Produto Z3: IDD versus GDD
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Jan

Fev Mar

Abr

Mai

GDD

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

IDD

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Para a maior parte dos produtos, as lojas também apresentaram excesso de
estoque. Na Tabela 33 são apresentados os resultados de IDD total por produto em
cada um dos elos da CS. Nota-se que houve excesso de estoque de todos os
produtos na fábrica e no AG Norte. No AG Sudeste, apenas os produtos I1 e K1 não
apresentaram excesso de estoque. Para a maior parte dos produtos, as lojas
também apresentaram excesso de estoque.
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Tabela 33 – Resultados IDD total

PRODUTO

FÁBRICA

AG N

AG SE

LOJA 01

LOJA 02

LOJA 03

LOJA 04

LOJA 05

TOTAL

G1
H1
I1
J1
K1
O2
U2
V2
W3
X3
Y3
Z3
TOTAL

122.352
523.125
330.151
1.459.813
435.600
360.955
1.175.953
1.338.108
632.947
501.858
189.057
1.485.746
8.555.665

158.355
782.760
972.615
590.667
365.314
277.479
2.427.621
1.696.976
133.690
615.578
398.940
186.197
8.606.193

8.290
511.044
2.903.389
37.776
38.019
577.966
405.985
940.578
439.047
707.883
6.569.979

14.340
10.622
28.122
10.153
134.203
16.813
66.828
31.258
23.840
336.178

5.826
22.228
101.763
139.572
297.021
79.401
357.976
1.697
30.169
147.394
4.647
1.187.695

5.826
222.845
42.735
312.616
74.146
22.481
4.039
49.644
110.715
83.885
228.425
1.157.358

11.016
3.549
106.750
1.044.976
23.339
0
49.700
6.090
1.245.420

1.180
258.436
53.199
4.707
239.019
556.542

314.989
2.084.821
1.475.386
5.678.195
875.060
1.079.981
4.922.653
4.068.417
1.290.791
2.253.305
1.289.582
2.881.848
28.215.029

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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O Gráfico 16 possibilita a análise do IDD total em cada um dos elos da CS
estudada. Constata-se que o AG Norte foi o elo que mais manteve estoque durante
o ano de 2014, seguido da fábrica e do AG Sudeste. No geral, as lojas 02, 03 e 04
tiveram valores muito próximos de excesso de estoque, sendo as lojas 01 e 05 as
que apresentaram os menores índices desse indicador.
Gráfico 16 – IDD total por elo
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 17 expõe os resultados totais de IDD e GDD por produto na CS
analisada. Os dados expostos, evidenciam que foram mantidos excessos de
estoque para todos os produtos durante o ano e que, assim mesmo, todos, em
algum momento, tiveram atrasos em suas entregas.
Gráfico 17 – IDD total versus GDD total
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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A partir de todas as análises realizadas anteriormente, constata-se que a
empresa estudada não faz um gerenciamento adequado dos seus estoques,
produzindo com antecedência produtos sem necessidade e produzindo com atraso
os produtos necessários. Nota-se também que, a falta de um gerenciamento eficaz
dos estoques, acaba fazendo com que a empresa empurre produtos para
determinados elos da CS, enquanto os elos que deveriam ser reabastecidos não o
são. Isso fica evidente nos casos onde constatou-se excesso de estoque do produto
e, assim mesmo, perdas de vendas. Esse problema acontece quando o produto não
está na quantidade e no lugar certos.
4.2 Análise dos lead-times de pedido
Lead-time de pedido é o tempo que transcorre desde o momento em que uma
unidade é consumida, até que seja emitido um novo pedido para repô-la
(SCHRAGENHEIM, 2007). Segundo Cox III e Schleier (2013), muitas vezes, as
empresas sobrecarregam o lead-time de pedido visando a otimização de custos com
emissão de pedidos e de manutenção de estoques, além de receberem descontos
na compra de grandes lotes. Entretanto, estes custos deveriam ser considerados
como fixos e não como variáveis. Além disso, os custos de não atendimento ao
cliente não são levados em consideração da forma como deveriam.
Conforme apresentado no capítulo 3 deste trabalho, os lead-times de pedido
foram calculados a partir de um levantamento das ordens de vendas emitidas para
os clientes que representaram 70% do volume de compra de cada um dos produtos
estudados. A seguir serão apresentados os resultados de lead-time de pedido
obtidos.
O produto G1 foi lançado em janeiro de 2014, e por esse motivo o seu leadtime de pedidos foi calculado com base no histórico dos anos de 2014 e 2015. O
resultado obtido como lead-time de pedido médio para esse produto foi de 39,1 dias.
O Gráfico 18 apresenta o histórico médio do tempo de pedido desse produto,
demonstrando um aumento maior que 3 vezes da média de 2014 para a média do
ano subsequente.
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Gráfico 18 – G1: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto H1, também lançado no início de 2014, obteve um lead-time de
pedido médio de 31,2 dias. O Gráfico 19 apresenta o histórico médio de lead-time
de pedido desse produto, onde evidencia-se que, de 2014 para 2015, houve um
aumento de mais de 2,5 vezes do tempo médio entre pedidos.
Gráfico 19 – H1: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As médias anuais do produto I1 são expostas no Gráfico 20. Constata-se
que, do ano do seu lançamento para 2015, o tempo entre pedidos teve um aumento
de 2,7 vezes. O lead-time médio total obtido para este produto foi de 37,5 dias.
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Gráfico 20 – I1: histórico médio de lead-time de pedido

Tempo médio

63,62

23,34

2014

2015
Média de Dias

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto J1 obteve um resultado de tempo médio entre pedidos de 34,6
dias. O Gráfico 21 apresenta o histórico médio anual do lead-time de pedido desse
produto, onde evidencia-se o crescimento de 2,5 vezes de um ano para o outro.
Gráfico 21 – J1: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O lead-time médio de pedido obtido para o produto K1 foi de 34,4 dias. No
Gráfico 22, constata-se o aumento de 2,8 vezes do tempo médio entre um pedido e
outro do ano de 2015 em relação ao ano de 2014.
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Gráfico 22 – K1: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto O2 foi lançado no segundo trimestre do ano de 2012. O intervalo
médio entre pedidos obtido para este produto foi de 49,9 dias. A partir do Gráfico 23
pode-se contatar que de 2012 para 2013 o lead-time de pedidos teve um aumento
de 150% e que de 2013 para 2014 o aumento foi de 16,2%. No último intervalo de
tempo, esse aumento foi ainda maior, chegando a 280%.
Gráfico 23 – O2: histórico médio de lead-time de pedido

Tempo médio

249,14

56,14

65,22

21,67
2012

2013

2014

2015

Média de Dias

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto U2 obteve um tempo médio de 51,3 dias de intervalo entre os
pedidos de reabastecimento. No Gráfico 24 são expostos os lead-times médios de
pedido de 2012 a 2015, a partir do qual é possível constatar o aumento desses
tempos ao longo dos anos. Destaca-se o aumento ocorrido entre os tempos médios
nos dois últimos anos, onde 2015 apresentou um índice de aumento de 5,5 vezes
em relação a 2014.
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Gráfico 24 – U2: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A frequência média entre pedidos obtida para o produto V2 foi de 43,6 dias.
No Gráfico 25 evidencia-se o aumento do tempo entre pedidos desse produto: de
2012 para 2013 o aumento foi de 100%, de 2013 para 2014 houve um aumento de
55% e de 2014 para 2015 esse aumento foi ainda maior, chegando a 141%.
Gráfico 25 – V2: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O lead-time médio de pedido calculado para o produto W3 foi de 28,5 dias.
Analisando-se o Gráfico 26 constata-se que, de 2014 para 2015, o aumento do
tempo entre pedidos foi de 58,4%.
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Gráfico 26 – W3: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O intervalo médio entre pedidos calculado para o produto X3 foi de 26 dias.
Sendo a média de 2014 igual a 21,43 dias e a média de 2015 igual a 32,57 dias,
conforme apresentado no Gráfico 27. O aumento de 2015 em relação a 2014 foi de
52%.
Gráfico 27 – X3: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto Y3 apresentou uma média de 31,4 dias de intervalo entre um
pedido e outro. No Gráfico 28 estão expostas as médias de 2014 e 2015, onde
evidencia-se que o lead-time de pedidos de 2015 é 2,2 vezes maior que a média do
ano anterior.
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Gráfico 28 – Y3: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto Z3 apresentou um lead-time médio de 21,5 dias entre pedidos.
Verifica-se em 2015, a partir do Gráfico 29, um aumento de aproximadamente 41%
desse tempo médio em relação a 2014.
Gráfico 29 – Z3: histórico médio de lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A partir das análises feitas anteriormente, percebe-se que todos os produtos
possuem lead-times de pedidos elevados e que, para todos os casos, ao longo do
tempo, esse índice aumentou. Para uma melhor visualização dos aumentos
percebidos ao longo do tempo nos lead-times de pedido, são apresentados o
Gráfico 30 que exibe os tempos médios entre pedidos dos produtos lançados no
mercado em 2012, e o Gráfico 31 que expõe os tempos médios entre pedidos dos
produtos lançados em 2014. Os gráficos foram assim separados, pois juntando as
médias de lead-times de pedido de produtos lançados em anos diferentes, o
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aumento que se deu ano após ano, poderia ser mascarado, já que se percebe que,
no ano de lançamento do produto, os tempos entre pedidos de ressuprimento são
menores.
Gráfico 30 – Lead-time pedido médio dos produtos lançados em 2012
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Gráfico 31 – Lead-time pedido médio dos produtos lançados em 2014
45,1

21,1

2014

2015
Média de Dias

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Como dito anteriormente, é notório que ao longo dos anos, os lead-times de
pedidos aumentaram. Com os dois últimos gráficos apresentados, constata-se que
do ano de lançamento do produto para o ano subsequente, os intervalos entre
pedidos aumentam em torno de 2,3 vezes. Com base no Gráfico 30 que apresenta
a análise de um período de tempo maior, pode-se constatar que o aumento que
ocorre ano após ano, é ainda maior do terceiro para o quarto ano, chegando a quase
quadriplicar.
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Quando se diminui a frequência de reabastecimentos, com altos lead-times de
pedido, ocorre uma redução na disponibilidade de produtos nos pontos de vendas
ou os níveis de estoque mantidos nos pontos de consumo são muito elevados para
conseguir cobrir as oscilações de demanda. Segundo Cox III e Schleier (2013),
aumentar a frequência de reabastecimento cria uma maior disponibilidade de
produtos e o custo com essas remessas aumenta. Porém, este custo é minimizado
por um ganho maior e pelo menor investimento em estoque, que reduzirá
consideravelmente.
4.3 Análise dos lead-times de produção
O lead-time de produção é o “tempo decorrido entre o momento em que o
fabricante/fornecedor emite o pedido ao momento em que conclui sua produção e o
coloca no estoque ou envia” (COX III; SCHLEIER, 2013, p. 281). Conforme
apresentado no capítulo 3, os lead-times de produção dos produtos estudados foram
calculados a partir do somatório das diferenças entre as datas de início de cada
ordem de produção e as datas fins das mesmas. Após isso, este somatório foi
dividido pela quantidade total de ordens de produção abertas. Os cálculos foram
realizados tomando como base o histórico de ordens de produção abertas durante o
ano de 2014. Os resultados obtidos serão apresentados a seguir.
Os lead-times médios de cada mês do ano de 2014, calculados para o
produto G1, são apresentados no Gráfico 32. Constata-se que no mês de novembro
não foram abertas ordens de produção para este produto e que, nos demais meses,
houveram grandes oscilações em relação aos tempos médios de produção, variando
de 1 a 64 dias. O lead-time total médio de produção obtido para este produto foi de
24 dias.
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Gráfico 32 – G1: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os resultados dos lead-times mensais do produto H1 são apresentados no
Gráfico 33. A média total do lead-time de produção calculado para este produto foi
de 10 dias. Destacam-se os lead-times dos meses de julho e outubro, que
apresentaram os maiores tempos calculados, sendo 25 e 22 dias, respectivamente.
Gráfico 33 – H1: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Para o produto I1, o lead-times médios mensais de produção são
apresentados no Gráfico 34. Nota-se que, ao longo do ano, houveram variações
significativas e que, o primeiro trimestre foi o que apresentou a menor oscilação nos
tempos de produção. O lead-time médio total obtido para o produto I1 foi de 21 dias.
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Gráfico 34 – I1: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 35 apresenta os lead-times médios obtidos para o produto J1.
Nota-se que o mês de junho foi o que apresentou o maior tempo de produção,
seguido de julho e janeiro. Nos últimos quatro meses do ano as médias
permaneceram mais estáveis. O lead-time de produção médio total calculado para
este produto foi de 21 dias.
Gráfico 35 – J1: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto K1 obteve um lead-time médio total de 9 dias. A partir do Gráfico
36, percebe-se que março e agosto apresentaram as maiores oscilações, mas que
os demais meses apresentaram médias mais estáveis, variando de 1 a 11 dias.
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Gráfico 36 – K1: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 37 apresenta os resultados de lead-time calculados para o produto
O2. Percebe-se que, ao longo do ano, houveram grandes variações nos tempos
médios de produção. Constata-se também que, nos meses de março e outubro, não
foram abertas ordens de produção para este produto. O lead-time médio total obtido
para o mesmo foi de 14 dias.
Gráfico 37 – O2: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O produto U2 obteve um lead-time médio total de produção de 16 dias. A
partir do Gráfico 38 constata-se que o tempo médio de produção deste produto
sofreu várias oscilações e que o período em que se manteve mais estável foi de
maio a agosto.
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Gráfico 38 – U2: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 39 apresenta os resultados de lead-time de produção do produto
V2. Percebe-se que, os tempos de produção deste produto oscilaram muito ao longo
do ano e que, não há nenhum período que o lead-time de produção possa ser
considerado estável. A média do ano calculada é de 15 dias.
Gráfico 39 – V2: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os lead-times de produção do produto W3 apresentaram médias distintas ao
longo do ano. Obteve-se tempos de produção que variaram entre 8 e 42 dias,
conforme apresentado no Gráfico 40. A média total obtida foi de 19 dias.
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Gráfico 40 – W3: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 41 apresenta os tempos de produção calculados para o produto
X3. Pode-se considerar que os lead-times de produção mensais deste produto
mantiveram certa constância durante o período analisado, excluindo-se os meses de
janeiro, junho e julho que apresentaram médias bem superiores aos demais meses.
Para o produto X3, a média total obtida foi de 16 dias.
Gráfico 41 – X3: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

De acordo com o Gráfico 42 exposto abaixo, os lead-times de produção do
produto Y3 sofreram grandes oscilações ao longo do ano. Enquanto os meses de
janeiro e junho obtiveram uma média de 1 dia de produção, agosto obteve um
resultado de 36 dias. A média total de lead-time de produção deste produto é de 13
dias.
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Gráfico 42 – Y3: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 43 apresenta os lead-times de produção médios do produto Z3.
Houveram grandes oscilações que, conforme o gráfico demonstra, fizeram com que
o tempo de produção variasse de 5 até 34 dias. O lead-time médio calculado para
esse produto foi de 15 dias.
Gráfico 43 – Z3: Lead-time médio de produção mensal
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A partir dos resultados apresentados e de todas as oscilações percebidas,
pode-se constatar que, frequentemente a empresa insere ordens de produção
urgentes na fábrica. Entende-se que esse tipo de problema ocorre pois, em muitos
casos, nota-se um lead-time de produção baixo para determinado produto e, no mês
seguinte, esse tempo chega a quadriplicar. Provavelmente, isso deve acontecer
quando ordens de produção que estão em linha são interrompidas para que um
pedido urgente seja atendido.
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O problema constatado demonstra que não há um gerenciamento eficaz dos
estoques, que a fábrica não tem conhecimento da demanda real nos pontos de
venda e que por isso, não prioriza as devidas restrições da sua CS.
4.4 Análise comparativa dos produtos
Esta seção realizará uma análise comparativa, apresentando os resultados
dos produtos estudados e ilustrando os desenhos das suas cadeias de suprimentos.
A Tabela 34 expõe os resultados de inventário, ganho e lead-times de produção e
pedido obtidos para cada um deles.
Tabela 34 – Resultados totais dos produtos

PRODUTO

GDD

IDD

LT PRODUÇÃO

LT PEDIDO

G1

612.907

314.989

24

39

H1

813.375

2.084.821

10

31

I1

136.527

1.475.386

21

38

J1

254.202

5.678.195

21

35

K1

155.234

875.060

9

34

O2

1.537.640

1.079.981

14

50

U2

2.067.534

4.922.653

16

51

V2

4.184.693

4.068.417

15

44

W3

504.415

1.290.791

19

28

X3

3.430.691

2.253.305

16

26

Y3

712.139

1.289.582

13

31

Z3

1.044.599

2.881.848

15

21

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 44 apresenta as comparações de resultados totais de GDD e IDD
entre produtos. A partir dele, é possível constatar que o maior valor de não entregas
ocorreu com o produto V2, seguido do X3. Já os maiores excessos de estoque
foram mantidos pelos produtos J1 e U2.
Nota-se ainda que, mesmo com um inventário elevadíssimo, o produto J1
apresentou um GDD muito próximo ao GDD do produto I1, que acumulou cerca de
¼ do valor do seu estoque. Percebe-se que a totalidade dos produtos apresentou
excesso de estoque e que, mesmo assim, em algum momento, todos eles tiveram
alguma perda de ganho.
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Gráfico 44 – Análise comparativa GDD e IDD
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O Gráfico 45 compara os resultados de lead-time de pedido dos produtos
analisados, onde evidencia-se que, os produtos U2 e O2 foram os que apresentaram
as maiores médias de intervalo entre pedidos com resultados de 51 e 50 dias,
respectivamente. O produto Z3 foi o que apresentou o menor resultado com uma
média de 21 dias entre um pedido e outro. Nota-se ainda que, seis dos doze
produtos estudados, obtiveram uma média de lead-time de pedido que variou de 31
a 39 dias.
Gráfico 45 – Análise comparativa lead-time de pedido
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Já o Gráfico 46 apresenta os resultados de lead-time de produção, onde
percebe-se que as variações não foram tão significativas. As exceções são
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caracterizadas pelos produtos K1 e H1, que apresentaram médias de tempo de
produção menores que os demais produtos, com resultados de 09 e 10 dias,
respectivamente.
Os produtos G1, I1, J1 e W3 obtiveram resultados que variaram entre 19 e 24
dias de tempos médios de produção, enquanto os produtos O2, U2, V2, X3, Y3 e Z3
apresentaram médias que oscilaram entre 13 e 16 dias.
Gráfico 46 – Análise comparativa lead-time de produção
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Cabe ressaltar nesta seção que os lead-times de transporte não foram
calculados, pois independente do produto, os tempos de transferência entre os elos
da CS são padrões. A Figura 14 apresenta os tempos de transporte entre a fábrica
e seus armazéns gerais, e destes para os varejistas/dealers e lojas próprias.
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Figura 14 – Lead-times de transporte entre os elos da CS
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Ressalta-se também que as lojas próprias possuem um lead-time de pedido
médio de 07 dias. Há uma pessoa responsável por controlar os estoques das lojas e,
no início de cada semana, verificar quais produtos e quantidades deverão ser
transferidos.
Explicitadas as informações anteriores, são apresentados os desenhos das
cadeias de suprimentos de cada um dos produtos com seus respectivos dados.
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Figura 15 – CS do produto G1
IDD: 8.290

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 39 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 19 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 56 unidades
Desvio padrão:.15
Fábrica
LT Produção m édio:
24 dias

IDD total: 314.989
GDD total: 612.907

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 158.355

IDD: 122.352

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 39 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 450 unidades
Pulm ão m ínimo: 3 unidades
Pulm ão m áximo: 1.831 unidades
Desvio padrão:.499

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 14.340
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 10 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 23 unidades
Desvio padrão:.6
IDD: 5.826

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 15 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 26 unidades
Desvio padrão:.8
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 5.826
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 3 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 5 unidades
Desvio padrão:.1

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 16 – CS do produto H1
IDD: 511.044

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 31 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 1.873 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 3.126 unidades
Desvio padrão: 1.026
Fábrica
LT Produção m édio:
10 dias

IDD total: 2.084.821
GDD total: 813.375

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 782.760

IDD: 523.125

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 31 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 1.006 unidades
Pulm ão m ínimo: 276 unidades
Pulm ão m áximo: 2.236 unidades
Desvio padrão: 714

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 10.622
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 03 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 03 unidades
Desvio padrão: 1
IDD: 22.228

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 03 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 05 unidades
Desvio padrão: 02
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 222.845
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 17 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 24 unidades
Desvio padrão: 8

IDD: 11.016
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 3 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 3 unidades
Desvio padrão: 1
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 1.180
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 14 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 17 unidades
Desvio padrão: 6 unidades

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

135

Figura 17 – CS do produto I1
IDD: -

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 38 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão: 0
Fábrica
LT Produção m édio:
21 dias

IDD total: 1.475.386
GDD total: 136.527

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 972.615

IDD: 330.151

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 38 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 332 unidades
Pulm ão m ínimo: 38 unidades
Pulm ão m áximo: 894 unidades
Desvio padrão: 269

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 28.122
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 41 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 104 unidades
Desvio padrão: 31
IDD: 101.763

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 17 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 32 unidades
Desvio padrão: 10
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 42.735
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 9 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 9 unidades
Desvio padrão: 2

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 18 – CS do produto J1
IDD: 2.903.389

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 35 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 1.372 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 3.417 unidades
Desvio padrão: 1.167
Fábrica
LT Produção m édio:
21 dias

IDD total: 5.678.195
GDD total: 254.202

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 590.667

IDD: 1.459.813

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 35 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 1.534 unidades
Pulm ão m ínimo: 750 unidades
Pulm ão m áximo: 3.503 unidades
Desvio padrão: 1.013

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 10.153
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 02 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 03 unidades
Desvio padrão: 1
IDD: 139.572

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 28 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 40 unidades
Desvio padrão: 15
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 312.616
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 35 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 81 unidades
Desvio padrão: 23
IDD: 3.549
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 14 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 15 unidades
Desvio padrão: 07
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 258.436
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 22 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 64 unidades
Desvio padrão: 18

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

137
Figura 19 – CS do produto K1
IDD: -

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 34 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 01 unidade
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 01 unidade
Desvio padrão: 0
Fábrica
LT Produção m édio:
09 dias

IDD total: 875.060
GDD total: 155.234

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 365.314

IDD: 435.600

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 34 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 38 unidades
Pulm ão m ínimo: 7 unidades
Pulm ão m áximo: 64 unidades
Desvio padrão: 23

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão: 0
IDD: -

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão: 0
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 74.146
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 5 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 6 unidades
Desvio padrão: 2

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 20 – CS do produto O2
IDD: 37.776

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 50 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 15 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 15 unidades
Desvio padrão: 4
Fábrica
LT Produção m édio:
14 dias

IDD total: 1.079.981
GDD total: 1.537.640

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 277.479

IDD: 360.955

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 50 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 48 unidades
Pulm ão m ínimo: 13 unidades
Pulm ão m áximo: 207 unidades
Desvio padrão: 55

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 01 unidade
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 01 unidade
Desvio padrão: 0,3
IDD: 297.021

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 02 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 02 unidades
Desvio padrão: 1
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 10 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 10 unidades
Desvio padrão: 03

IDD: 106.750
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 02 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 06 unidades
Desvio padrão: 2

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 21 – CS do produto U2
IDD: 38.019

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 51 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 01 unidade
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 01 unidade
Desvio padrão: 0,3
Fábrica
LT Produção m édio:
16 dias

IDD total: 4.922.653
GDD total: 2.607.534

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 2.427.621

IDD: 1.175.953

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 51 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 39 unidades
Pulm ão m ínimo: 10 unidades
Pulm ão m áximo: 105 unidades
Desvio padrão: 33

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 134.203
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 04 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 11 unidades
Desvio padrão: 3
IDD: 79.401

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão: 0
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 22.481
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 3 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 5 unidades
Desvio padrão: 2

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 1.044.976
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 05 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 08 unidades
Desvio padrão: 2

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 22 – CS do produto V2
IDD: 577.966

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 44 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 11 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 30 unidades
Desvio padrão: 8
Fábrica
LT Produção m édio:
15 dias

IDD total: 4.068.417
GDD total: 4.184.693

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 1.696.976

IDD: 1.338.108

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 44 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 212 unidades
Pulm ão m ínimo: 29 unidades
Pulm ão m áximo: 974 unidades
Desvio padrão: 258

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 16.813
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 15 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 24 unidades
Desvio padrão: 10
IDD: 357.976

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 07 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 19 unidades
Desvio padrão: 7
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 4.039
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 05 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 24 unidades
Desvio padrão: 6

IDD: 23.339
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 10 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 27 unidades
Desvio padrão: 7
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 53.199
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 13 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 24 unidades
Desvio padrão: 7

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 23 – CS do produto W3
IDD: 405.985

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 28 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 365 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 678 unidades
Desvio padrão: 205
Fábrica
LT Produção m édio:
19 dias

IDD total: 1.290.791
GDD total: 504.415

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 133.690

IDD: 632.947

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 28 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 542 unidades
Pulm ão m ínimo: 74 unidades
Pulm ão m áximo: 1.452 unidades
Desvio padrão: 419

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 66.828
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 40 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 49 unidades
Desvio padrão: 15
IDD: 1.697

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 02 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 02 unidades
Desvio padrão: 1
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 49.644
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 06 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 06 unidades
Desvio padrão: 2

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 24 – CS do produto X3
IDD: 940.578

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 26 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 2.486 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 4.129 unidades
Desvio padrão: 1.480
Fábrica
LT Produção m édio:
16 dias

IDD total: 2.253.305
GDD total: 3.403.691

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 615.578

IDD: 501.858

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 26 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 3.847 unidades
Pulm ão m ínimo: 1.278 unidades
Pulm ão m áximo: 8.067 unidades
Desvio padrão: 2.671

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 11 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 11 unidades
Desvio padrão: 3
IDD: 30.169

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 11 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 12 unidades
Desvio padrão: 5
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 110.715
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 53 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 36 unidades
Desvio padrão: 14

IDD: 4.707
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 01 unidade
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 01 unidade
Desvio padrão: 0,3
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 49.700
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 16 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 29 unidades
Desvio padrão: 09

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 25 – CS do produto Y3
IDD: 439.047

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 31 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 381 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 900 unidades
Desvio padrão: 264
Fábrica
LT Produção m édio:
13 dias

IDD total: 1.289.582
GDD total: 712.139

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 398.940

IDD: 189.057

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 31 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 748 unidades
Pulm ão m ínimo: 49 unidades
Pulm ão m áximo: 1.656unidades
Desvio padrão: 526

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 31.258
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 15 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 25 unidades
Desvio padrão: 7
IDD: 147.394

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 19 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 23 unidades
Desvio padrão: 7
LT Transporte médio:
20 dias

IDD: 83.885
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 06 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 06 unidades
Desvio padrão: 2

IDD: Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 0
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 0
Desvio padrão:.0

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 26 – CS do produto Z3
IDD: 707.83

LT Transporte médio:
05 dias

Arm azém Geral SE
LT Transporte médio:
20 dias

Varejistas e Dealers Sul e Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 21 dias

LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

Não há lote mínimo de
compra pelo AG.

Pulm ão m édio: 1.485 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 2.956 unidades
Desvio padrão: 1.062
Fábrica
LT Produção m édio:
15 dias

IDD total: 2.881.848
GDD total: 1.044.599

LT Transporte médio:
01 dia
IDD: 186.197

IDD: 1.485.746

Arm azém Geral N
LT Pedido: Não há.
O sistema é empurrado.

LT Transporte médio:
10 dias

Varejistas e Dealers demais regiões

Consumidor Final

LT Pedido m édio: 21 dias
Não há lote mínimo de
compra pelo AF.

Pulm ão m édio: 2.054 unidades
Pulm ão m ínimo: 92 unidades
Pulm ão m áximo: 4.479 unidades
Desvio padrão: 1.458

LT Transporte médio:
30 dias

IDD: 23.840
Consumidor Final

Loja Própria - Sul
LT Pedido: 7 dias

Lojas próprias:

LT Transporte médio:
20 dias

Pulm ão m édio: 03 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 03 unidades
Desvio padrão: 1
IDD: 4.647

- As análises de estoque são feitas
semanalmente;

- O reabastecimento é feito conforme o PP
(ponto de pedido);

Loja Própria - Sudeste

Consumidor Final

LT Pedido: 7 dias

- O LT Transporte do AF para a Loja do
Nordeste é alto, em função da
transportadora que espera completar uma
carreta para efetuar a transferência;

Pulm ão m édio: 10 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 16 unidades
Desvio padrão: 4
LT Transporte médio:
20 dias
IDD: 228.425
Consumidor Final
Loja Própria - Centro Oeste
LT Pedido: 7 dias

LT Transporte médio:
30 dias

Pulm ão m édio: 30 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 60 unidades
Desvio padrão: 17

IDD: 6.090
Consumidor Final
Loja Própria - Nordeste

LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 15 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 20 unidades
Desvio padrão: 6
LT Transporte médio:
05 dias

IDD: 239.019
Consumidor Final

Loja Própria - Norte
LT Pedido: 7 dias
Pulm ão m édio: 22 unidades
Pulm ão m ínimo: 0
Pulm ão m áximo: 57 unidades
Desvio padrão: 16

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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4.5 Análise integrada da CS
Esta seção realizará uma análise integrada da CS estudada, com base nos
dados apresentados nas seções anteriores e de acordo com os conceitos da Teoria
das Restrições previamente expostos. Segundo Goldratt (2001), o objetivo de uma
organização é ganhar dinheiro hoje e depois. A meta da empresa estudada também
é esta, porém percebe-se que na tentativa de encontrar um fluxo de produção e
logístico eficiente, a empresa estudada pode ter perdido a sensibilidade de que a
mesma é um sistema e que, desta forma, existem relações entre seus processos e
elos que dependem uns dos outros para o atingimento do seu objetivo.
Goldratt (1991) afirma que a partir do gerenciamento das suas restrições é
que o sistema obterá o máximo do seu desempenho global. Porém, percebe-se que
a empresa estudada realiza suas atividades através de um sistema empurrado, onde
seus armazéns são abastecidos de acordo com o que a fábrica produz e não
conforme as necessidades e demandas reais de seus clientes. Tratando-se da CS
de uma só empresa, deveria haver um bom nível de relacionamento entre fábrica,
armazéns e lojas. Porém, pode-se caracterizar o relacionamento dessa empresa
como independente, já que a fábrica, tentando se livrar do seu excesso de estoque e
por possuir pouco espaço para armazenamento dos produtos, acaba empurrando-os
para os armazéns e muitas vezes para seus clientes ao ceder descontos nas
compras de volumes maiores.
A partir das análises realizadas nas seções anteriores, pode constatar que a
empresa em estudo possui quase todos os problemas que costumam surgir nas
cadeias de suprimentos, a saber:
a) baixo número de giros de estoque - dos 82 SKU’s da linha de produtos
Split high wall (primeira definição de produtos para este trabalho), apenas 8
foram classificados como itens guepardo. Os itens de movimento regular
totalizaram 24 SKU’s e os 50 produtos restantes foram classificados como
itens elefante. Isso significa que aproximadamente 61% dos produtos
fabricados pela empresa são dificilmente vendidos, apresentando baixos
giros de estoque;
b) investimento em estoque elevado – conforme apresentado, todos os
produtos analisados tiveram excesso de estoque em algum período do ano
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estudado. Nota-se que a falta de gerenciamento dos estoques acarretou
neste tipo de situação, gerando investimentos desnecessários. A Tabela 35
apresenta o IDD total calculado para os produtos estudados no ano de
2014. A empresa investiu mais de 28M (ordem de grandeza = milhões) de
dólares em estoque sem que houvesse necessidade real para tal.
Tabela 35 – IDD total do ano de 2014

PRODUTO
G1
H1
I1
J1
K1
O2
U2
V2
W3
X3
Y3
Z3
TOTAL

IDD
314.989
2.084.821
1.475.386
5.678.195
875.060
1.079.981
4.922.653
4.068.417
1.290.791
2.253.305
1.289.582
2.881.848
28.215.029

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

c) perda de venda no local x por falta de estoque, enquanto há alto
estoque do mesmo produto no local y - os resultados de IDD e GDD
apresentados nas seções anteriores, demonstraram que mesmo com
estoque na CS, em vários momentos, a empresa perdeu a oportunidade de
ganhar. Desta forma, constata-se que o produto demandado em alguma
loja ou até mesmo em um dos seus armazéns gerais, estava alocado em
outro elo da cadeia que não aquele por onde o cliente poderia ser atendido;
d) falta de eficiência no atendimento aos clientes - este problema também
é constatado a partir dos resultados de GDD. Se a empresa deixou de
ganhar, foi porque deixou de atender às necessidades dos seus clientes.
Na Tabela 36 apresenta-se o resultado de GDD total calculado para a CS dos
produtos estudados. A empresa protelou ou até mesmo deixou de ganhar mais de
15M de dólares por não ter os produtos solicitados por seus clientes nos locais e nas
quantidades exigidas.
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Tabela 36 – GDD total do ano de 2014

PRODUTO
G1
H1
I1
J1
K1
O2
U2
V2
W3
X3
Y3
Z3
TOTAL

GDD
612.907
813.375
136.527
254.202
155.234
1.537.640
2.067.534
4.184.693
504.415
3.430.691
712.139
1.044.599
15.453.956

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A aplicação de um sistema empurrado requer que a empresa utilize um
modelo de previsão de demanda que responda de maneira precisa qual produto, em
que quantidade e em qual local o mesmo deverá estar estocado. Porém, conforme
Cox III e Schleier (2013), mesmo o melhor sistema de previsão presumirá a real
demanda de um produto. Isso posto, a empresa deveria renovar seus estoques com
maior frequência através de pulmões de estoque posicionados de maneira
estratégica na CS.
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5 ANÁLISE QUALITATIVA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A análise qualitativa da CS estudada será composta pelas percepções obtidas
durante as entrevistas realizadas. Cabe aqui ressaltar que as entrevistas não serão
alvos de análise, mas foram realizadas para auxiliar na compreensão dos dados e
resultados obtidos nas análises do capítulo anterior.
As perguntas serão apresentadas uma a uma e as informações coletadas
durante as entrevistas serão exploradas e avaliadas sob a ótica do referencial
teórico e de acordo com os objetivos de cada questionamento.

Respostas à pergunta 1: Os altos tempos de reposição exigem estoques mais
elevados. Na sua opinião, os altos níveis de estoque mantidos pela empresa a
protegem de perder vendas?
Quadro 26 – Respostas à pergunta 1

ENTREVISTADO
1

2

SÍNTESE DA RESPOSTA
Não protegem. Muitas vezes temos elevado estoque de um
produto que não atende a necessidade do cliente, enquanto
falta o produto solicitado.
Não necessariamente. Hoje mantemos altos estoques, pois o
lead-time de importação dos nossos componentes é muito alto,
então a demanda é avaliada muito tempo antes da realidade e
outro ponto muito importante é que não temos uma gestão
correta do mix.

3

Sim, se somado ao alinhamento entre a política comercial
adotada pela empresa e as necessidades de mercado.

4

De certa maneira, sim. Mas muitas vezes falta produto.

5

Acredito que sim. Quanto mais elevado o estoque, mais
chances de atender aos pedidos de clientes.
Fonte: elaborado pela autora (2015).

De acordo com as respostas obtidas, percebe-se que os entrevistados ligados
à área comercial acreditam que os altos níveis de estoque protegem a empresa de
perder vendas. O entrevistado 5 destaca que
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quanto mais elevado for o estoque da organização, provavelmente, maior
será o ganho da empresa, uma vez que atenderá mais pedidos
(Entrevistado 5).
Essa afirmação é totalmente contrária ao conceito da TOC que diz que as
empresas devem reduzir seus custos, o que acarreta em manter os níveis de
estoque baixos. Porém, mesmo acreditando que de certa forma o alto estoque
protege a empresa de perder venda, o entrevistado 4 diz que
muitas vezes perdem-se vendas por falta de um produto específico
(Entrevistado 4).
Comprovando que o alto estoque não garante que todo o produto solicitado
pelo cliente estará disponível no ato da compra.
Os entrevistados 1 e 2 já têm uma visão diferente. Para eles, os estoques
altos podem não proteger totalmente a empresa de perder vendas, e o segundo
entrevistado ainda cita o lead-time de importação dos componentes como a maior
justificativa para a empresa manter seus estoques elevados. Contata-se dessa
forma, que a empresa não utiliza o conceito da TOC que diz que os níveis de
estoque a serem mantidos deverão ser a máxima demanda prevista durante o tempo
de reposição, considerando um fator de segurança que a protegerá de eventuais
picos

nas

vendas

ou

atrasos

de

reposição

(LACERDA

et

al.,

2014;

SCHRAGENHEIM, 2010).

Respostas à pergunta 2: Você prefere posicionar seus estoques próximos aos
seus clientes ou próximo a sua fábrica?
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Quadro 27 – Respostas à pergunta 2

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Próximo ao cliente, para um atendimento mais rápido.

2

Prefiro posicionar mais próximo do cliente, para que eu consiga
ter um tempo menor de resposta e consiga fazer a reposição de
maneira mais correta.

3

Próximo aos clientes, considerando ganhos financeiros e
logísticos ao atendê-los.

4

Próximo à fábrica. Acredito que armazenar próximo aos clientes
seja mais difícil de gerir, e como o maior cliente da região Norte
fica próximo à fábrica, a empresa consegue atendê-lo com uma
agilidade muito maior.

5

Próximo aos clientes, possibilitando um menor tempo de
transporte para atendimento.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Dos cinco entrevistados, apenas um disse que prefere o estoque próximo à
fábrica. Porém, percebe-se que o posicionamento dele se dá em função da
localização dos clientes, onde cita que
a região Norte do Brasil é muito grande, as principais cidades são muito
distantes uma das outras e o tamanho dos clientes varia muito. O
processo de armazenamento em vários centros próximos dos clientes
seria muito mais difícil de gerir. Outro fator importantíssimo é que o maior
cliente de toda região fica na mesma cidade onde a fábrica se localiza, e
a empresa consegue atendê-lo com uma agilidade muito maior
(Entrevistado 4).
Os outros quatro entrevistados afirmaram que preferem posicionar seus
estoques mais próximos aos clientes devido a agilidade de atendimento. Isso
corrobora com a afirmação de Cox III e Schleier (2013) que diz que a percepção do
fabricante é de que as chances de vendas serão baixas se os produtos não
estiverem próximos aos clientes. Enquanto o mais eficiente é utilizar o sistema
puxado, onde os estoques maiores devem ser mantidos próximos à fábrica onde a
variabilidade de demanda é menor.

Repostas à pergunta 3: A empresa oferece descontos pela compra em
grandes quantidades? Como a empresa negocia as compras com seus clientes?
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Quadro 28 – Respostas à pergunta 3

ENTREVISTADO
1

2

SÍNTESE DA RESPOSTA
Sim, formam-se pacotes que dependendo do mix e quantidades
terão preços diferenciados.
Oferece. E uma das formas de tentarmos reduzir a variabilidade
de demanda é termos contratos de estação com nossos maiores
varejistas, onde, para grandes volumes, oferecemos preços
menores.

3

Sim. Grandes compras possuem diferenciação de preços. O mix
de produtos é outro fator importante, já que existem
rentabilidades diferentes para cada tipo de produto.

4

Procuro trabalhar em cima de uma tabela de preços fixa, mas
considero o volume de compra de um cliente ou o mix de
compra quando preciso repassar aumento de preços, por
exemplo.

5

Cada cliente é tratado de uma forma. Clientes que compram
grandes volumes possuem diferencial no preço de compra.
Quanto maior o volume, mais atrativo o desconto. Prazo de
pagamento, de entrega e necessidade da mercadoria são
aspectos que também influem na determinação do preço.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A empresa tem como prática oferecer descontos nas compras de grandes
volumes. Essas afirmações corroboram com os cálculos realizados no capítulo
anterior, onde constatou-se que os lead-times de pedidos aumentaram no decorrer
do tempo. A diferenciação de preço nas compras de grandes lotes, faz com que o
intervalo entre um pedido de compra e outro aumente, pois que o cliente estará
elevando o seu estoque, demorando mais tempo para consumi-lo e para fazer um
novo pedido de compra.

Repostas à pergunta 4: Na sua opinião, a empresa consegue reagir de
maneira eficiente à demanda real, ou seja, aquilo que está efetivamente sendo
consumido?
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Quadro 29 – Respostas à pergunta 4

ENTREVISTADO
1

2

3

4
5

SÍNTESE DA RESPOSTA
Não consegue, pois, o lead-time de importação dos
componentes é muito alto, além disso, não conhecemos a
demanda do cliente na ponta.
Não, devido ao lead-time de importação dos componentes ser
alto, à distância fábrica para o cliente e porque não temos
ferramentas para saber o que os consumidores finais estão
comprando.
Não. Temos um processo ineficiente para adequar a produção à
demanda real imediata. Em momentos em que a demanda é
maior que a oferta, isso prejudica a continuidade de trabalho
junto aos clientes.
Não. A fábrica está sempre correndo atrás das ordens de venda.
As produções do mês costumam entrar em linha já
comprometidas.
A empresa reage muito lentamente à demanda real de mercado.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Conforme as respostas apresentadas no Quadro 29, nenhum dos
entrevistados acredita que a empresa reage de maneira eficiente à real demanda do
mercado. Os principais motivos citados foram o lead-time de importação dos
componentes para a fabricação do produto final, a falta de visualização do que está
efetivamente sendo consumido nos pontos de vendas e a impossibilidade da fábrica
em reagir frente às oscilações de mercado devido ao tempo de importação dos
componentes, como mencionado anteriormente.
A reação lenta em relação à demanda real de mercado, conforme a TOC,
está ligada ao elevado tempo de reposição dos estoques. Yuan et al. (2003) afirmam
que a solução para este problema é posicionar os estoques de maneira estratégica
na CS. Os estoques deverão ficar alocados onde as previsões de venda tenham
menos variabilidade de demanda e, por consequência, são mais acuradas. Com a
utilização do sistema puxado e a partir dos conceitos do DBR, há uma maximização
do atendimento ao cliente com estoques menores. Esta lógica proporcionará uma
redução no tempo de reposição, que será composta apenas do tempo de transporte
entre os elos da CS, consequentemente, melhorando a eficiência de resposta à real
demanda.
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Repostas à pergunta 5: A empresa demora cada vez mais para entregar os
produtos aos seus clientes?
Quadro 30 – Respostas à pergunta 5

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Acredito que não. O tempo até pode ser elevado, mas o que
mais influencia na demora na entrega são os fatores logísticos.

2

Não, acredito que já melhoramos nisso, mas ainda não é bom.

3

Sim. Percebo que o prazo de entrega vem aumentando nos
últimos 3 anos, considerando principalmente o lead-time de
importação dos principais componentes.

4

Não percebo isso na região onde atuo. O atendimento é lento,
mas não percebo um aumento no decorrer do tempo.

5

Percebo um pequeno aumento nos tempos de entrega ao
cliente final. Acredito que isso se dê em função do elevado leadtime de importação dos nossos componentes, que é de cerca de
120 dias.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As respostas à pergunta 5 apresentadas no Quadro 30 tiveram dois tipos de
opiniões diferentes. A primeira delas, citada pelos entrevistados 3 e 5 é de que, com
o tempo, percebem que a empresa vem aumentando o prazo de entrega dos
produtos aos clientes. Já os entrevistados 1, 2 e 4, acreditam que não há aumento
no prazo de entrega, mas concordam que o atendimento é demorado. Percebe-se
que, mais uma vez o elevado lead-time de importação de componentes foi citado
com um dos motivos para o alto prazo de entrega.

Repostas à pergunta 6: Se você pudesse, tentaria melhorar seu sistema de
previsão de vendas ou seu sistema de reação às oscilações do mercado?
Quadro 31 – Respostas à pergunta 6

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Primeiro melhoraria meu sistema de previsão de vendas. A
partir disso, identificaria melhorias no sistema de reação às
oscilações de mercado.

2

Acredito que seria mais difícil melhorar o sistema de reação às
oscilações de mercado, então eu melhoraria meu sistema de
previsão de vendas. E iria mais longe melhorando meu sistema
de controle de vendas, de mix e de phase-out.
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ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

3

Prefiro melhorar meu sistema de reação às oscilações de
mercado. Acredito que seja mais efetivo.

4

5

Com certeza melhoraria os dois. Hoje trabalhamos muito com
planilhas em Excel e cada região faz suas previsões de um jeito,
não existe padrão. Além disso, cada gestor pensa nas suas
premissas para fazer a previsão, que é feita com base no que
cada um "acha" que vai acontecer durante o ano.
Sistema de previsão de vendas. A área comercial sempre vai
achar que é necessário ter mais produtos em estoque do que
pedidos de clientes. Porém, como a saída de condicionadores
de ar é muito alta, quase sempre ocorre o contrário. Talvez,
pudéssemos atuar com um sistema de previsões que trabalhe
com uma margem de erro um pouco maior, prevendo
determinados cenários fora do contexto normal. Quanto mais
produto disponível, mais a empresa vende.
Fonte: elaborado pela autora (2015).

Com as respostas apresentadas no Quadro 31, constata-se que os
entrevistados não estão satisfeitos com os sistemas de previsão de vendas e de
reação às oscilações de mercado utilizados pela empresa. Das respostas
apresentadas, os entrevistados 1, 2, 4 e 5 atuariam primeiramente no sistema de
previsão de vendas, enquanto o entrevistado 3 acredita que melhorar o sistema de
reação às oscilações de mercado seria mais efetivo.
O fato é que, a partir das respostas apresentadas, fica evidente que a
empresa não possui um sistema que atue de maneira efetiva tanto para planejar as
suas vendas, quanto para reagir à variação de demanda do mercado consumidor. O
principal motivo para estes problemas está ligado aos tempos de reposição que não
permitem que a CS atue de maneira ágil à demanda.

Repostas à pergunta 7: Na sua percepção, quais fatores deterioram a
previsão de vendas?
Quadro 32 – Respostas à pergunta 7

ENTREVISTADO
1
2

SÍNTESE DA RESPOSTA
Tendências, sazonalidade, economia, taxas de juros, dólar,
clima, fornecedores não confiáveis e lead-time de entrega.
O lead-time de componentes é o principal fator, pois precisamos
prever a venda muito tempo antes dela acontecer.
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ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

4

Questões econômicas têm grande influência na demanda de
mercado. No nosso mercado, os aspectos climáticos influenciam
muito também.
Horizonte de previsão, mercado e clima.

5

Velocidade de mercado, economia e fatores climáticos.

3

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Foram vários os fatores citados na pergunta 7. Nota-se que a economia, o
clima e o horizonte de mercado foram os fatores mais citados. O lead-time de
importação de componentes foi mais uma vez mencionado.
Todos os fatores apontados, de fato, fazem com que a previsão de vendas se
deteriore e se a empresa não tiver capacidade para reagir de maneira ágil à essas
oscilações, ela poderá perder vendas.

Repostas à pergunta 8: É comum acontecer casos em que a empresa perde
vendas em determinado local por falta do produto "x" enquanto há elevado estoque
do mesmo produto em outro local?
Quadro 33 – Respostas à pergunta 8

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Acontece casos em que há estoque do produto em um local e
no outro não. Acredito que isso não gera perda da venda em
questão, mas acabamos perdendo venda de novos pedidos.

2

Vejo isso acontecer, mas não sou expert nesse assunto para ir
mais a fundo.

3

4

5

Sim. Esta é uma situação bastante comum e envolve grandes
perdas.
Acontece e não é pouco. Às vezes, transferem boa parte dos
produtos para o AG da região Sudeste, e o AG da região Norte por onde atendo meus clientes - fica sem produto suficiente para
atendimentos dos meus pedidos.
Isso acontece com muita frequência. Muitas vezes o produto
que preciso para atender um cliente da região Sul não está
disponível no AG da região Sudeste, mas há sobra do mesmo
produto no AG da região Norte, por exemplo.
Fonte: elaborado pela autora (2015).

Os entrevistados 3, 4 e 5 que atuam na área comercial afirmam que a
empresa perde muitas vendas por não possuir estoque do produto no local por onde
ele é solicitado, enquanto sobra estoque do mesmo produto em outro local da CS da
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empresa. Estas respostas condizem com os resultados de IDD e GDD obtidos no
capítulo 4 deste trabalho, onde constatou-se que mesmo com IDD alto, a empresa
deixou de ganhar apresentando um elevado GDD também.
O problema evidenciado a partir da pergunta 8 é ocasionado pela falta de um
gerenciamento eficaz dos estoques em cada um dos elos da CS. A TOC sugere
para isso a utilização de pulmões de estoque, que servem para proteger o
desempenho da CS, fazendo com que o produto esteja no local e no momento
certos, sendo reduzido o seu excesso.

Repostas à pergunta 9: O alto estoque do produto "x" reduz o estoque do
produto "y" devido ao limite de capacidade de armazenamento. Isso compromete a
variedade de produtos disponíveis para venda. Neste sentido, a empresa já perdeu
vendas por não possuir o mix de produtos desejado pelo cliente?
Quadro 34 – Respostas à pergunta 9

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Sim, erros de previsão de mix geram perda de venda.

2

Com certeza. Temos um limite de inventário e a dúvida é: o que
manteremos nesse inventário? Perdemos venda por não
atender o cliente com o mix desejado.

3

Sim, perdemos vendas por não disponibilizarmos ao cliente o
mix completo de produtos.

4

Sim. Já aconteceu de termos elevado estoque de um produto
que os clientes não querem mais comprar, e em contrapartida,
não haver estoque dos produtos que os clientes querem. Já
perdi vendas por não possuir o mix completo.

5

Sim, a falta do mix completo acaba resultando na perda de
vendas.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Todos os entrevistados concordam com o fato de que a empresa perde
vendas por não possuir o mix completo de produtos no estoque. O entrevistado 5
ainda afirma que
o grande problema é que acontece muito de ocorrer oscilações nas
previsões e, por exemplo, vendermos mais unidades de um produto do
que o volume que havíamos planejado. Como a fábrica não consegue
reagir rapidamente, sabemos que este produto vai faltar lá na frente. E é
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aí que ficamos sem o mix completo para poder efetuar novas vendas.
Algumas vezes, por serem clientes antigos, até conseguimos empurrar o
que temos, solicitando que o mesmo nos dê um prazo maior para
entregarmos o mix completo. Porém, isso gera um grande desgaste com
o cliente (Entrevistado 5).
Repostas à pergunta 10: O estoque da empresa é avaliado pelo valor nele
investido. Essa prática prejudica o atendimento do cliente final?
Quadro 35 – Respostas à pergunta 10

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Sim, pois muitas vezes o valor de estoque alto é referente à
produtos que vendemos pouco. E como o estoque está alto, não
podemos produzir os produtos de alto giro. Isso prejudica o
atendimento ao cliente.

2

Não. O erro não é medir o estoque em valor, o erro é saber
quais produtos estarão compondo aquele valor.

3

4

5

Totalmente, pois muitas vezes o produto ligado a este montante,
não é o produto de interesse de compra em determinado
período.
Sim, prejudica. O alto valor do estoque acaba escondendo a
falta de determinados produtos, afetando o atendimento às
necessidades dos clientes.
Com certeza. Muitas vezes, determinados produtos necessários para o atendimento de pedidos - não são
produzidos, devido ao valor investido no estoque.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As respostas dos entrevistados 1, 3, 4 e 5 evidenciam que avaliar o estoque
pelo valor nele investido acaba mascarando a falta de determinados produtos. O
entrevistado 2, porém, acredita que essa avaliação está correta e não deve mudar, e
que o erro está em não saber quais produtos devem compor este valor. Ele cita
por exemplo, se o nosso inventário for de 50 milhões, a grande questão é:
que produtos deverão compor esses 50 milhões? Mais uma vez, o
problema está na previsão(Entrevistado 2).

Repostas à pergunta 11: A empresa enfrenta problemas de falta de controle
sobre as prioridades?
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Quadro 36 – Respostas à pergunta 11

ENTREVISTADO

1

2

3

4

5

SÍNTESE DA RESPOSTA
Sim, pois não enxergamos a demanda na ponta. Como não
sabemos o que está sendo consumido no varejo, por exemplo,
produzimos o que está planejado, não identificando o que pode
vir a ser um caso crítico de falta de produto.
Acredito que não temos falta de controle sobre as prioridades,
mas sim muitos fatores que contribuem para não as
enxergarmos: dificuldade de previsão de vendas, de lead-times,
de controle de mix vendido, além das dificuldades de
armazenamento e de phase-out. O controle é feito, mas não é
eficiente.
Sim. Não existem prioridades pré-definidas que podem variar de
acordo com interesses comerciais ou importância de cada
cliente.
Sim. Sempre faço questionamentos à fábrica sobre esse tipo de
situação. Percebo que a fábrica trabalha para entregar o número
de produção sem pensar em conjunto com o faturamento.
Sem dúvida. Muitas vezes o que é produzido vai ficar por muito
tempo no estoque, enquanto um caso crítico de falta de produto
leva muito tempo para ser sanado.
Fonte: elaborado pela autora (2015).

A avaliação das respostas obtidas constata que a empresa possui problemas
quando o assunto é o controle sobre as prioridades. Nota-se que, não enxergar o
que está sendo consumido mais rapidamente e o não tratamento disso como um
caso crítico, faz com que ocorram problemas de falta de produtos que ocasionam
perdas de vendas, como já discutido anteriormente.
O entrevistado 2 ainda cita as dificuldades de assertividade de previsão de
demanda, o alto lead-time de reposição dos componentes importados, o controle do
mix de vendas, a baixa capacidade de armazenamento de matérias-primas e
processo de phase-out como fatores que impedem a visualização e solução dos
casos críticos.

Repostas à pergunta 12: A inserção de pedidos urgentes na fábrica ocorre
com alguma regularidade?
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Quadro 37 – Respostas à pergunta 12

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Acontece, mas acredito que não seja regularmente.

2

Esse é um ponto que não está ligado à minha rotina e
conhecimento. Não sei te responder.

3

4

5

Sim. Muitos pedidos são feitos de acordo com urgências para
atender o mercado, prejudicando a programação normal de
fabricação/estoque.
Acredito que hoje está mais equilibrado, mas acontecem casos
de inserção de pedidos urgentes em casos de atendimento a
licitações, por exemplo.
Acontecem casos, mas no canal de vendas em que atuo não
percebo muito isso. Os clientes já conhecem nossos prazos e
normalmente se programam com antecedência.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os entrevistados acreditam que a inserção de pedidos urgentes é algo
enfrentado pela fábrica, mas que não acontece com tanta regularidade. O
entrevistado 1 acredita que
como o lead-time de importação de componentes é elevado, fica difícil,
inclusive, incluirmos tantos pedidos urgentes na fábrica. Pois, se não
havíamos planejado a produção de determinado produto, possivelmente
não teremos em estoque o componente necessário para a fabricação do
mesmo (Entrevistado 1).
Ele ainda completa dizendo que a inserção de pedidos urgentes até poderia
ser maior caso a empresa tivesse os componentes necessários à disposição para a
fabricação do produto final.

Repostas à pergunta 13: Como você avalia o desempenho de sua cadeia de
suprimentos? Que indicadores utiliza para gerenciá-la, por exemplo?
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Quadro 38 – Respostas à pergunta 13

ENTREVISTADO

SÍNTESE DA RESPOSTA

1

Desempenho ruim, devido ao lead-time de componentes muito
longo que gera muitos problemas e a falta de conhecimento do
que está sendo consumido nos pontos de venda. Os indicadores
que utilizamos são: valor do estoque, envelhecimento dos
produtos, giros de estoque e acuracidade de previsão.

2

Desempenho ruim. Os principais indicadores são: acuracidade
de previsão e valor de estoque.

3

Diante de todos os problemas que enfrentamos diariamente,
considero o desempenho da CS como ruim. Os indicadores que
a empresa utiliza para gerenciá-lo são valor de estoque, giros de
estoque e acuracidade do forecast.

4

Desempenho regular. A empresa utiliza os indicadores de
acuracidade do forecast e valor do inventário.

5

Acredito que o desempenho seja regular. Os principais
indicadores utilizados pela empresa para o gerenciamento da
CS são o valor do estoque, a acuracidade do forecast e o
envelhecimento dos produtos no estoque.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Conforme apresentado no Quadro 38, os entrevistados avaliam o
desempenho da CS da empresa analisada de regular à ruim. Sendo que a pior
avaliação foi apontada por 3 dos 5 entrevistados. Para o gerenciamento do
desempenho da cadeia de suprimentos, são utilizados vários indicadores, sendo
mais citados os índices de acuracidade de previsão de demanda e o valor investido
em estoque.
As entrevistas serviram para dar embasamento às análises realizadas no
capítulo 4 deste trabalho. A partir delas, constatações feitas no capítulo anterior
puderam ser reafirmadas na análise qualitativa, além do contato à novas
informações que proporcionaram percepções adicionais ao estudo realizado.
Os principais pontos aqui reafirmados tratam-se das análises em relação ao
inventário, ganho, lead-time de pedido e lead-time de produção. Quanto ao
inventário e o ganho, no capítulo anterior havia-se evidenciado os altos montantes
de IDD e GDD, pelos quais constatou-se que mesmo mantendo excesso de estoque,
haviam casos em que a empresa deixava de obter ganho. As perguntas 8 e 9
validam essa constatação quando, todos os entrevistados responderam que existem
casos em que há produto em um elo da CS e no outro não, sendo que o produto
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está sendo solicitado no elo em que há falta; e que, a empresa deixa de ganhar
quando o mix de produtos está incompleto no estoque.
No capítulo anterior também, havia-se constatado que os lead-times de
pedido de clientes estão aumentando à medida que o tempo passa. Essa
constatação é reafirmada na pergunta 3, quando todos os entrevistados afirmam que
a empresa oferece descontos nas compras de grandes lotes. Quando o cliente
compra um volume maior, consequentemente, levará mais tempo para fazer um
novo pedido de compra, fazendo com que o lead-time de pedido aumente.
Quanto ao lead-time de produção, constatou-se no capítulo 4 que, devido aos
picos de tempo de fabricação apresentados, aconteciam casos de inserção de
pedidos urgentes na fábrica. Isso por quê, se um produto apresenta certa
estabilidade no seu tempo de produção e em determinado mês esse tempo tem um
grande acréscimo, é provável que a ordem de produção que estava em linha teve de
ser interrompida para que uma outra ordem urgente fosse produzida. A pergunta 12
valida essa constatação quando a maioria dos entrevistados afirma que a frequência
de inserção de pedidos urgentes pode não ser tão alta, mas que de fato ocorre a
implantação de alguns casos críticos que devem ser atendidos com urgência.
A análise aqui realizada demonstra que a empresa estudada não utiliza
nenhum dos conceitos estabelecidos pela TOC e que, a implantação da mesma,
poderia solucionar a maioria dos problemas por ela enfrentados. Para tanto, o
capítulo subsequente apresentará as conclusões finais deste trabalho, com o
objetivo de finalizar o estudo desenvolvido e avaliar se os objetivos traçados foram
alcançados.
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6 CONCLUSÃO
Este capítulo versará sobre as principais conclusões realizadas neste estudo.
Desta forma, o encerramento se dá pela verificação da resolução do problema de
pesquisa e pelo cumprimento dos objetivos propostos. Além disso, apresentar-se-á
aqui os limites do trabalho e suas contribuições para a empresa estudada e para a
teoria.
O principal objetivo deste trabalho foi identificar possíveis oportunidades de
melhoria na gestão da cadeia de suprimentos da empresa estudada a partir dos
conceitos da Teoria das Restrições. Para isso, dividiu-se o escopo em dois objetivos
específicos, a saber:
a) desenvolver uma análise ampla sobre a TOC, seus pressupostos,
objetivos, ferramentas e as possibilidades de aplicação desta teoria;
b) estabelecer o desenvolvimento de um modelo de análise da TOC que
fosse capaz de contribuir para o gerenciamento eficaz de uma cadeia de
suprimentos.
O primeiro objetivo específico foi atingido através da revisão sistemática da
literatura. Esta análise abordou os conceitos da TOC na gestão de cadeias de
suprimentos, a partir de conteúdos já publicados em pesquisas e livros.
O segundo objetivo específico foi alcançado através da coleta de dados
históricos da empresa, que possibilitou o cálculo de indicadores e índices, permitindo
a realização de uma análise quantitativa da cadeia de suprimentos estudada. Além
disso, foi realizada uma análise qualitativa que teve como propósito confirmar as
constatações realizadas na análise quantitativa. A análise qualitativa consistiu na
realização de entrevistas com funcionários da empresa que vivenciam diariamente
as restrições de desempenho da cadeia de suprimentos em questão. As
considerações da pesquisadora quanto a este objetivo serão apresentadas a seguir.
Do ponto de vista da pesquisadora, constata-se primeiramente que a empresa
estudada utiliza o sistema empurrado em sua cadeia de suprimentos. Ou seja, os
volumes produzidos são enviados para os armazéns gerais sem que, muitas vezes,
haja a necessidade de tal ação. Além disso, não existe um gerenciamento dos
estoques que permita que as informações fluam no sentido dos pontos de
vendas/armazéns para a fábrica, fazendo com que as reais necessidades dos
consumidores finais não sejam percebidas.
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Conclui-se também que a empresa estudada tem a percepção de que o seu
estoque deve estar o mais próximo possível do cliente para que as chances de
atendimento sejam maiores. Entretanto, essa prática faz com que os estoques nos
pontos mais próximos aos consumidores finais sejam altos, impossibilitando a oferta
de todo o mix de produto por falta de capacidade de armazenamento.
O fato de utilizar um sistema empurrado exige que a empresa tenha um
modelo de previsão de demanda que preveja qual produto, onde e quando deverá
estar no estoque. Porém, conforme analisado, percebe-se que a empresa não
possui um modelo de previsão confiável e que as suas previsões normalmente
apresentam grande margem de erro, tanto para mais quanto para menos.
Os resultados obtidos nas análises realizadas levam a conclusão de que a
falta de um controle sobre as restrições de desempenho da cadeia de suprimentos
estudada, afetam a atuação global do sistema impedindo a maximização do ganho e
a otimização dos processos operacionais e logísticos.
As oportunidades de melhorias identificadas convergem para um melhor
desempenho da cadeia de suprimentos, melhorando assim o nível de atendimento
aos clientes, que atualmente é baixo, e ampliando o ganho da organização. São
elas: atuar no relacionamento de cooperação entre as lojas próprias, armazéns
gerais e fábrica; utilizar um sistema de reabastecimento puxado de maneira que as
informações de demanda nas lojas e nos armazéns sejam também de conhecimento
da fábrica; atuar nas restrições do sistema a partir da prática do gerenciamento de
estoques e no reabastecimento mais frequente dos elos da cadeia de suprimentos; a
partir das ações anteriores, as prioridades de fabricação serão facilmente
identificadas, o investimento em estoques reduzido e o índice de atendimento ao
cliente aumentado.
6.1 Limitações da pesquisa
O presente estudo foi realizado dentro das delimitações já apresentadas no
capítulo 3. Isso posto, sugere-se a ampliação dos limites da pesquisa para estudos
futuros que tratem do mesmo tema. É possível desenvolver as análises, melhorando
principalmente a análise qualitativa a partir de uma análise de conteúdo.
Uma das principais limitações deste trabalho pode ser caracterizada pela
oscilação dos dados, pois o mesmo tomou como base apenas o histórico de
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informações do ano de 2014 da empresa estudada. A análise de um período de
tempo maior seria o ideal para que qualquer tipo de variabilidade fosse eliminado,
fornecendo resultados ainda mais consistentes.
O estudo, em pesquisas a serem realizadas futuramente, pode ser aplicado
às demais linhas de produtos abrangendo as demais fábricas e lojas próprias da
empresa estudada. Além disso, estudos futuros podem propor a aplicação da TOC
na cadeia de suprimentos analisada, com a finalidade de alcançar melhorias e
mensurá-las

financeiramente.

Uma

proposta

de

aplicação

enriquecerá

o

entendimento da TOC nas organizações, possibilitando a confirmação da
simplicidade do método.
6.2 Contribuições
Conforme mencionado no capítulo 1 deste estudo, o número de trabalhos
acadêmicos e científicos que relacionam a TOC com a gestão da cadeia de
suprimentos é baixo e a maioria dos trabalhos que correlacionam estes dois
assuntos são apenas revisões da literatura. Logo, no âmbito acadêmico, esta
pesquisa contribui ao estudar o caso prático de uma cadeia de suprimentos,
apresentando suas dificuldades e analisando-as a partir dos conceitos da Teoria das
Restrições, não se limitando apenas a uma revisão da teoria.
Para a empresa estudada, este trabalho contribui com a identificação e
análise de suas restrições. A partir dos cálculos realizados, constatações de perdas
verificadas e com base nas informações obtidas nas entrevistas (com pessoas que
vivenciam em suas rotinas os problemas e dificuldades enfrentados pela cadeia de
suprimentos), a empresa poderá atuar implementando os conceitos da TOC na sua
cadeia logística. Tal ação, auxiliará no gerenciamento de seus custos a partir da
contabilidade de ganhos, aumentando o seu resultado e satisfazendo seus clientes
ao melhorar seu desempenho no atendimento.
Este trabalho contribui aos gestores da empresa estudada e de outras
organizações ao evidenciar que pequenas restrições podem gerar perdas
significativas de dinheiro, além de causar desgastes com clientes podendo acarretar
na perda dos mesmos.
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APÊNDICE A – ROTEIRO
Rodada de entrevistas

a) Desenvolvimento de material explicativo apresentando brevemente:
- O estudo em desenvolvimento;
- Os objetivos da entrevista;
- Os conceitos da TOC aplicados à SCM;

b) Envio por e-mail do material explicativo, com antecedência, aos entrevistados;

c) Agendamento das entrevistas;

d) Entrevista realizada pessoalmente ou por telefone, sendo o áudio da
conversa gravado, sempre que possível;

e) Apresentação do material explicativo antes do início da entrevista, com
esclarecimento das dúvidas dos entrevistados;

f) Explicação do objetivo de cada pergunta, no momento da sua aplicação;

g) Análises das respostas.

