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RESUMO
Este trabalho avalia o Planejamento de Vendas e Operações como um processo
facilitador para a integração de áreas funcionais e a tomada de decisões mais alinhadas aos
objetivos do negócio. Com uma abordagem exploratória, o trabalho é composto por uma
pesquisa bibliográfica teórica seguida de um estudo de caso em uma confecção, de forma que
os resultados da coleta de dados elucidem o cenário anterior e posterior a prática do processo
de Planejamento de Vendas e Operações. Os resultados indicam que o processo de
Planejamento de Vendas e Operações, ainda incipiente e em estágio inicial de sua
implantação pela confecção, gera os benefícios esperados de integração das áreas funcionais e
de tomada de decisões mais alinhadas aos objetivos do negócio em uma confecção. O
resultado ainda que satisfatório, advém da adaptação do processo padrão apresentado em
literatura à realidade da confecção e acrescenta ainda a necessidade de criar um setor
dedicado para orquestra e gerenciar o processo de Planejamento de Vendas e Operações.
.
Palavras-Chave: Planejamento de Vendas e Operações. Alinhamento estratégico.
Integração. Estudo de Caso. Confecção.

ABSTRACT
This paper assesses Sales and Operations Planning as a facilitating process for
integrating clipboards and making decisions more aligned with business objectives. With an
exploratory approach, the work consists of a theoretical bibliographic research followed by a
case study in a configuration, so that the results of data collection elucidate the scenario
before and after the practice of the Sales and Operations Planning process. The results
indicate that the Sales and Operations Planning process, still in its infancy and in the initial
stage of its implementation by the manufacturing company, generates the expected benefits of
integrating the requested areas and making decisions more aligned with the business
objectives in a manufacturing company. The result, albeit satisfactory, comes from adapting
the process, a standard presented in the literature to the reality of clothing production and also
adds to the need to create a dedicated sector to orchestrate and manage the Sales and
Operations Planning process.
Keywords: Sales and Operations Planning. Strategic alignment. Integration. Case
study. Confection.
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1

INTRODUÇÃO

O Planejamento de Vendas e Operações, também conhecido como S&OP (do inglês,
Sales and Operations Planning), é um processo que vem sendo utilizado para direcionar as
decisões com relação às necessidades de produção, de forma colaborativa entre as áreas
funcionais de uma empresa. Uma das suas finalidades é alinhar os envolvidos sobre os
desafios de atender a uma demanda de mercado frente à capacidade produtiva da empresa,
sendo uma peça principal para as decisões de equilíbrio entre Demanda e Oferta, Vendas e
Capacidades Produtivas. Neste contexto, esse trabalho busca desenvolver o conhecimento
para responder, como o S&OP pode ser uma ferramenta necessária para integrar as áreas e
alinhar as decisões de equilíbrio e atendimento da demanda, com os objetivos do negócio.
Para tal, será utilizado o estudo de caso na empresa Braziline, uma confecção sediada em
Petrópolis-RJ com mais de 35 anos de existência, produzindo roupas esportivas diversas e
licenciadas de times do futebol brasileiro.

1.1 Tema
•

Planejamento de Vendas e Operações

•

Indústria Têxtil.

1.2 Questões da Pesquisa

1.2.1 Questão Central
Como o planejamento de vendas e operações auxilia na integração das áreas
funcionais para tomada de decisão mais alinhada aos objetivos do negócio em uma
confecção?

1.2.2 Questões Específicas

1.2.2.1 Questões específicas a serem respondidas pela pesquisa bibliográfica
•

Como as empresas estão realizando o Planejamento de Vendas e Operações?

•

O que é um Planejamento de Vendas e Operações Integrado?

•

Quais as boas praticam de integrações de áreas funcionais?

•

Qual o papel do Planejamento de Vendas e Operações para o PCP?
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•

Qual o papel do Planejamento de Vendas e Operações para o alinhamento dos
objetivos do negócio?

1.2.2.2 Questões específicas a serem respondidas pela pesquisa de campo
•

Como o Planejamento de Vendas e Operações pode auxiliar na integração
funcional em uma confecção?

•

Como o Planejamento de Vendas e Operações pode auxiliar no alinhamento
dos objetivos do negócio em uma confecção?

•

Como o Planejamento de Vendas e Operações pode auxiliar na tomada de
decisão alinhada aos objetivos do negócio em uma confecção?

1.3 Estrutura do trabalho

A estrutura do trabalho se dá pela divisão em capítulos, cada um desenvolvendo de
forma lógica e sequenciada o tema apresentado. No primeiro capítulo é apresentada a
introdução do tema, delimitando as questões a serem respondidas e os objetivos do estudo de
caso desenvolvido.
O segundo capítulo apresenta o referencial teórico construído como base para o tema,
onde são apresentadas as informações levantadas na literatura sobre: Planejamento de Vendas
e Operações (S&OP), seu contexto como ferramental auxiliar na execução da estratégia
estipulada pela organização e os benefícios gerados.
O terceiro capítulo foca na metodologia, definindo o caminho para pesquisa de
conteúdo, que constituiu o referencial teórico e o método para execução do estudo de caso.
O quarto capítulo apresenta os resultados encontrados no estudo de caso definido na
empresa.
No quinto e último capítulo, detalha as conclusões sobre todo o material apresentado
no desenvolvimento e construção deste projeto.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo é apresentada à revisão de literatura sobre o tema proposto,
construindo conceitos fundamentais que servirão de base para o estudo de caso e
entendimento do assunto abordado.
Para apresentar de forma coesa os conceitos e definições relacionadas ao tema, foram
estipulados tópicos macros que apresentam: Introdução sobre o PCP e inserção na Estratégia
da organização; Introdução sobre Planejamento de Vendas e Operações - com sua historia,
evolução, definições gerais - ; Como o processo de Planejamento de Vendas e Operações gera
o alinhamento, a integração dentro de um Sistema Gerencial para a Integração de
Planejamento Estratégico e Execução Operacional (SIGEOP) - sistema proposto por Kaplan
(2009); por fim os benefícios do processo de Planejamento de Vendas e Operações pode
produzir na organização.

2.1

Introdução e Definições sobre o PCP

Comumente interpreta-se a sigla PCP, referente ao setor ou departamento interno de
uma organização, como sendo o setor de Planejamento e Controle da Produção. Apesar da
descrição Produção na nomenclatura do setor, este setor tende a atuar em toda a organização,
do que unicamente relacionado a áreas de Produção. Para entender melhor a atuação do PCP e
delimitar sua abrangência, a seguir será apresentada uma introdução de conceitos básicos
relacionados ao trabalho a sua atuação dentro de uma empresa e sua ligação com o
desdobramento da estratégia da empresa.
Para iniciar a contextualização do PCP, primeiro é necessário entender onde ele atua
no sistema produtivo. Segundo Tubino (2017), um sistema produtivo é geralmente definido
por meio de processamentos, que transforma entradas (insumo) em saídas (produtos), sendo
estas últimas úteis a clientes. O diagrama a seguir exemplifica de forma simples a visão de
Tubinho (Figura 1).
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Figura 1 - Diagrama de um Sistema produtivo simplista, segundo Tubino

Fonte: Adaptação de Tubino (2017)

Pela imagem anterior (Figura 1) pode se concluir alguns conceitos básicos para
definições do PCP. A entrada de insumos do sistema produtivo geralmente fica estocada em
um local, que comumente é conhecido pelas empresas como Estoque de Matéria-Prima, ou
simplesmente conhecido como Estoque MP. O produto acabado geralmente fica estocado em
local próprio aguardando o momento a ser transportado até o cliente - esse estoque leva o
nome de Estoque de Produto Acabado, ou simplesmente conhecido como Estoque PA. O
papel do PCP começa a ser delimitado nessa imagem ao indicar de forma simplista onde o
PCP atua com mais empenho, focado na regulagem da velocidade do fluxo de processamento,
que transforma insumos em produtos acabados. A seguir serão apresentados conceitos mais
avançados e amplos a respeito do que o departamento de Planejamento de Controle da
Produção (PCP) executa e como ele está inserido no contexto da estratégia de uma
organização.
Para que esse exemplo de sistema produtivo simplista consiga exercer sua função
primária, que é de transformar insumos em produtos úteis aos clientes, será preciso avaliar sua
execução em termos de prazos e tempos. Dessa forma, serão criados planos, de maneira que a
execução desses garanta que as previsões feitas no passado transformem-se em realidade e
produtos para satisfazer clientes. Para tal são estipuladas ações que sustentem a execução
assertiva do plano (TUBINO, 2017). Uma forma lógica de subdividir esse plano em etapas de
planejamentos focadas e de menor esforço é por meio da hierarquização desses planos, sendo
divididos em planos de longo, médio e curto prazo.
Segundo Tubino (2017), para os planos de longo prazo, o foco é o atendimento de
previsões de vendas de longo prazo, calculando qual a capacidade necessária para atender os
clientes. Este primeiro nível de planejamento é chamado de estratégico, pois todo o
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desempenho futuro da organização estará comprometido se por acaso não for realizada ações
que garanta o melhor atendimento de clientes no futuro. Caso a empresa falhar nessas missões
provavelmente perderá clientes ou deixará de absorver uma demanda de mercado maior,
abrindo espaço para crescimento de concorrentes.
Já para os planos de médio prazo, Tubino (2017) apresenta a necessidade de se
buscar táticas para ajustar o sistema produtivo, de forma a operar com maior eficiência do que
foi estabelecido no nível estratégico (Longo Prazo). Será utilizado neste momento o chamado
Plano-Mestre de Produção (PMP) como ferramenta. Este estágio é chamado de tático, pois é
necessário estipular quais táticas serão adotadas para direcionar o sistema produtivo, desde
adiantar algum planejamento de produção, terceirizar parte da produção, hora extra em
setores, etc.
Por último, mas não menos importante, os planos de curto prazo. Estes são
provenientes do sistema construído no longo prazo e das táticas de operações definidas no
médio prazo. Com base no desdobramento dos anteriores, o sistema produtivo passa a
executar uma Programação de Produção com foco em processar e construir os produtos
acabados para serem entregues ao cliente em um curto período de tempo. Este nível é
denominado de operacional pelo fato de apenas executar ou operar o sistema. Mudanças de
táticas nesse nível geram custos não planejados, falta de atendimento a clientes e
provavelmente estoques desnecessários, pois não existe mais tempo hábil para alinhar e
sincronizar todo o processo com a necessidade de forma assertiva e sem gerar impactos
negativos. Geralmente a formação de estoques desnecessários no nível operacional demonstra
desalinhamento entre nível tático e operacional. (TUBINO, 2017)
Para resumir a ligação entre os três níveis de planejamento e os devidos
desdobramentos de planos e atuação do PCP, segue uma imagem ilustrativa (Figura 2)
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Figura 2 - Desdobramentos de Planejamento dentro do PCP.

Fonte: Adaptação de Tubino (2017)

A partir da imagem anterior (Figura 2), percebe-se a dependência entre os três níveis
e o sentido de desdobramento no prazo, partindo do longo prazo para o curto prazo. Na visão
de Tubino (2017), quanto melhor forem os desdobramentos e sincronias entre os níveis, mais
eficiente será o sistema produtivo. Para coordenar a tomada de decisões, organizar os dados
necessários para embasar a tomada das devidas decisões em cada nível desdobrando os
planos, existe um setor ou departamento conhecido por Planejamento e Controle da Produção
(PCP), que geralmente é ligado à diretoria industrial e apoia a produção. (TUBINO, 2017)
A partir da construção apresentada por Tubino (2017) no parágrafo anterior, e
complementando a delimitação do PCP, o setor é o departamento responsável pela gestão dos
recursos produtivos, utilizando desses para com a finalidade de atender ao máximo possível
os planos desenvolvidos nos níveis estratégico, tático e operacional. Para que o departamento
consiga desempenhar seu papel de apoio ao sistema e coordenação, se faz necessário à relação
com todas as demais funções do sistema, de forma a alinhar e integrar as decisões e
desdobramentos estabelecidos em cada nível para os envolvidos na cadeia de valor, focando
sempre na aplicação dos recursos disponível para atendimento da melhor forma possível os
clientes e demandas. (TUBINO, 2017)
Para cada nível apresentado, o PCP exerce sua atividade fim de controle e
planejamento sobre o sistema produtivo. Para o longo prazo, o setor auxilia na construção do
Planejamento Estratégico da Produção, com base nas previsões de venda dos produtos e metas
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estipuladas para o próximo ciclo. Já no médio prazo, o PCP é responsável por construir o
Plano-Mestre de Produção, utilizando como base o desdobramento do Plano Estratégico
estipulado e os níveis de vendas ocorridos e previstos, buscando equilibrar e maximizar os
objetivos da organização. Por último, no nível operacional, o setor formula a programação da
produção, de forma a sequenciar a produção, gerenciar níveis de estoques, emitir ordens de
aquisição e fabricação, para além desses itens. O PCP também acompanha e controla toda a
execução da programação, avaliando desempenho e aderências aos planos estabelecidos nos
dois níveis anteriores (Estratégico e Tático). Tubino (2017) resume o que cada plano
estipulado em cada nível hierárquico deve conter:

1. Planejamento Estratégico da Produção: Estabelece um Plano de Produção
de Longo Prazo, utilizando como base as previsões de venda para o longo
prazo e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos. Geralmente a
capacidade de produzir é o fator limitante do sistema, porém ela pode ser
expandida se avaliada com antecedência e com investimentos financeiros. A
previsão de venda de longo prazo nesse momento serve para prever tipos de
produtos que se espera vender no horizonte avaliado, servindo de base para
análise da capacidade necessária para atender esse plano. O Plano
estabelecido será aquele que melhor adequar os recursos à previsão de
vendas, buscando atingir os objetivos estratégicos de desempenho (Custo,
Qualidade, Pontualidade e Flexibilidade).

2. Planejamento Mestre de Produção: Antes de explicar sobre o PMP é
preciso entender o conceito de SKU (do inglês Stock Keeping Unit e, em
tradução direta, Unidade de Manutenção de Estoque). O SKU se trata de um
código usado para gerenciar os itens no estoque, de forma a diferenciar todos
os produtos nele constando. Uma forma de entender é pela analogia simples
com um código de barras em um supermercado, que diferencia os produtos e
seus tipos. Feito essa explicação, o Planejamento Mestre de Produção
estabelece um PMP (Plano Mestre de Produção) de produtos detalhado em
SKU, de médio prazo, período a período. A base do PMP é o plano
estabelecido no nível anterior e os pedidos em carteira que já foram
confirmados. Neste ponto, o PCP deve analisar os gargalos que inviabilizam a
execução do plano em curto prazo (próximo nível de planejamento),
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identificando problemas potenciais e disparando ações preventivas. O
processo de construção do PMP deve ser refeito quantas vezes for necessária
para estabelecer o mais viável e aderente ao Planejamento Estratégico da
Produção.

3. Programação da Produção: Estabelece o sequenciamento da produção de
forma a otimizar a utilização dos recursos. Pressupõe-se neste nível que, se o
Planejamento estratégico da Produção providenciou recursos necessários e o
PMP resolveu os empecilhos gerados pelos gargalos, não existem problemas
e dificuldades ao executar o programa de produção estabelecido. Neste nível
é definida a sequência de produção (Quanto e Quando) para comprar e
fabricar cada item do PMP.
Lustosa (2008) conseguiu resumir em um esquema simples a atuação do PCP,
incluindo o que foi explanado de conceitos provenientes de Tubino (2017) ate o momento.
Segue abaixo este esquema desenhado por Lustosa (Figura 3)

Figura 3 - O Contexto do PCP no âmbito dos diferentes níveis de planejamento.

Fonte: LUSTOSA et al., 2008
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Pela imagem anterior (Figura 3), o PCP exerce sua função de coordenação e auxilio
em diversos níveis de planejamento estipulados por prazo. Destaca-se o fato de como ocorre o
desdobramento de cada nível estabelecido por Lustosa e quais os insumos de cada etapa,
provenientes de setores externos, tais como Marketing e Vendas, Compras e Produção.
Lustosa (2008) afirma que o setor de PCP é responsável por integrar as demandas do mercado
com as limitações internas, apoiando a organização em suas decisões. Esse perfil de atuação,
integrador e articulador, reduz significativamente os potenciais conflitos entre as áreas
funcionais da empresa como Produção, Vendas/Marketing e Finanças.
O PCP busca o equilíbrio entre objetivos e planos de forma a maximizar a estratégia
estabelecida e o uso dos recursos financeiros e produtivos da empresa, com foco nos objetivos
estratégico e no melhor atendimento das áreas funcionais. Segundo Lustosa (2008), o PCP
trabalha para garantir resultados positivos para, organização ao levar em consideração
aspectos econômicos e financeiros nas tomadas de decisão.
O PCP atua cooperativamente e como coordenador de demais funções
organizacionais, estabelecendo assim parâmetros de capacidades que devem ser levadas em
considerações para decisões da organização. Lustosa (2008) ainda apresenta o PCP como
possuidor das competências para apoiar a integração e decisão, visto possuir uma
compreensão sistêmica do processo de produção associado ao negócio da organização e
decisões que utilizam de fatores econômicos, de mercado, projeto de produto, limitações de
capacidade, entre outros. Outro fato apresentado por Lustosa (2008) é a responsabilidade que
o PCP carrega de coordenar e utilizar os recursos produtivos para atender da melhor forma
possível aos planos estabelecidos nos diversos níveis, do estratégico, tático ao operacional.
Existem semelhanças entre as definições e conceitos apresentados por Tubino (2017)
e Lustosa (2008). Entre estes, a definição de níveis hierárquicos de planejamento e utilização
de planos desdobrados de informações agregadas. Um ponto importante é a tradução da visão
de Lustosa para a de Tubino quanto a nomenclatura adotada. Tubino define como
Planejamento Estratégico da Produção, enquanto Lustosa denomina como Planejamento
Agregado. Enquanto Tubino estabelece três níveis, Lustosa desdobra em cinco, porém sem
alterações no nível de longo prazo. O médio prazo de Tubino é representado por Lustosa
como médio e curto prazo, o curto prazo de Tubino é referente ao Curtíssimo Prazo e
Execução. Tratada as devidas traduções e alinhamento de conceitos entre as duas referências
utilizadas para definir o PCP, conclui-se que existem similaridades de atuação do setor,
algumas serão abordadas a seguir.
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Entre as similaridades de visões de Tubino (2017) e Lustosa (2008), destaca-se o
perfil conciliador e integrador do PCP, ao unir diversas visões em planos factíveis e de
máximo aproveitamento para empresa, aplicando seus esforços em prol de atender uma
previsão de venda com as devidas restrições financeiras e de capacidade, apresentada pelos
setores de Finanças e Produção. Para além dessa similaridade, existe ainda o papel de apoio e
alinhamento de decisões da organização que o PCP desempenha, de forma a garantir que a
execução dos planos satisfaça a estratégia estabelecida pela empresa. A garantia que o PCP irá
criar planos em linha com a estratégia adotada pode ser notada no fato de seu nível
hierárquico de planejamento mais superior, o primeiro a ser executado em todo o processo do
PCP, recebe como input as previsões de vendas e estratégias estabelecidas pela organização.
Com base nesses dois pontos que são constituídos os demais níveis e trabalhos do PCP.
Na visão de Tubino (2017), a relação do fluxo de informações e o papel do PCP são
exemplificados pela figura a seguir (Figura 4):

Figura 4 - Fluxo Informações e PCP

Fonte: TUBINO, 2017
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Pela Figura 4 anterior, clarificou-se como as informações caminham pelo PCP e
quais são os inputs e outputs de cada etapa de um PCP padrão, corroborando assim com a
ilustração de Lustosa (2008) na figura 3.
Conclui-se com esse tópico o que de fato é o setor de PCP e como ele atua em prol
da efetivação da estratégia da empresa, criando integração entre planos e execuções com a
estratégia definida, levando em conta para tal as previsões de vendas frente à capacidade e
restrições financeiras e produtivas do sistema. Para além dessa conclusão, também foi
apresentado de forma lógica os passos macro que o PCP executa no horizonte de
planejamento, conciliando diversas informações pertinentes, apoiando as decisões da
organização, garantindo assim resultados positivos para o negócio.
No próximo tópico será apresentado um dos processos utilizado pelas empresas para
execução do alinhamento de estratégia a execução, focado na aderência da estratégia e
balanceamento de capacidade frente à demanda, integração entre áreas e construção de um
plano único para a empresa. Este processo é denominado Planejamento de Vendas e
Operações e está inserido entre os níveis Estratégico e Tático no planejamento hierárquico
adotado pelo PCP.

2.2

Definição do S&OP

O S&OP pode ser delimitado por várias perspectivas, contudo seu objetivo principal
dificilmente se altera entre as diversas perspectivas e autores, entre essas muitas perspectivas,
Lapide(2011) define como sendo um processo de realização de planejamento em conjunto,
com foco em decisões que crie concordância entre os planos táticos das diversas áreas
funcionais, auxiliando a conquista de metas e objetivos propostos. Lapide ainda descreve o
S&OP como um processo governado pela alta gerência, com a incumbência de revisar as
projeções futuras e nivelar a demanda existente do mercado com a capacidade de supri-la.
A perspectiva que Lapide(2011) apresenta tem pontos relevantes, como a alta
gerência liderando o processo, motivo importante para o sucesso na utilização do S&OP nas
empresas segundo diversos autores. (CORREA; GIANESI; CAON, 2018; KRAJEWSKI;
RITSMAN; MALHOTRA, 2009; PEDROSO, 2014; WALLACE, 2001). Outro ponto
relevante no trecho anterior é o alinhamento entre Demanda e Capacidade, um objetivo do
processo S&OP abordado em varias citações ao longo desse trabalho.
Na visão de Thomé (2012) o S&OP carrega a qualidade de meio de conexão dos
níveis estratégicos até o operacional, proveniente da sua característica de planejamento tático,
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integrado e interfuncional que o processo S&OP requer ao ser executado pela empresa. Além
dessas propriedades, o S&OP ainda possui a capacidade de visualizar planos de médio prazo e
compilar em um único plano os diversos planos departamentais. Essas características
abordadas por Thomé, do S&OP ser interfuncional e integrador em sua execução, são
justificadas e exemplificadas pelos requisitos que Grimson (2007) enumera, os quais serão
apresentados a seguir.
O Processo do S&OP é interfuncional e deve envolver diversas áreas em prol do
melhor resultado. Dentre estas se destaca: o Marketing e Vendas, pelo fato de gerenciar os
pedidos e previsões de vendas; O setor de Suprimentos, de forma mais ampla como área,
composto por Produção, Logística e PCP, dentre outras, justificando sua presença no S&OP
devido à coordenação de compras, estoques e operacionalização da cadeia de suprimentos; e o
envolvimento da área de Finanças, pela razão do controle de caixa, desembolsos e gestão
orçamentaria. (GRIMSON; PYKE, 2007).
O atributo de integração e interfuncional ao executar o processo de S&OP, para essas
três áreas exemplificadas anteriormente por Grimson, ocorre devido à necessidade da
construção de um plano único que supre os requisitos e objetivos de cada setor, tais como: os
níveis de atendimento de clientes (Vendas e Marketing); explorar ao máximo a capacidade
produtiva da cadeia de suprimentos com eficiência (Suprimentos); e a disponibilidade
financeira para execução do plano de forma lucrativa para o negócio (Finanças).
Dessa forma, o S&OP é um processo que requer dos envolvidos uma
multidisciplinaridade e trabalho em conjunto para garantir um plano que apoie todos os
objetivos departamentais com foco na perpetuação do negócio. (PEDROSO; DA SILVA,
2015). Para além da multidisciplinaridade dos envolvidos, esses atores precisam encontrar
formas de construir visões de futuro, pois conforme colocado por Corrêa (2018), um dos
objetivos do S&OP é o de vislumbrar situações futuras para sanar qualquer desequilíbrio entre
demanda e capacidade, balanceando a oferta e frente à procura, do cliente final até o
fornecedor de matéria-prima, gerando equilíbrio em toda a cadeia e entrega de valor elevada.
Alguns autores renomados na área de S&OP, como Wallace (2001), indicam que
esse equilíbrio entre oferta e demanda deve ser executada respeitando o plano estratégico da
empresa, buscando níveis de estoque, custos operacionais e resultados financeiros que
garantam os objetivos do planejamento estratégico e potencializem os níveis de atendimento
da demanda.
A partir desses autores e definições, o S&OP pode ser delineado como sendo um
planejamento tático, que cria alinhamento entre os planos dos níveis estratégicos e
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operacionais. Está, focado em equilibrar demanda e oferta de médio prazo, de forma a criar
alinhamentos entre as diversas áreas funcionais, por meio da integração, garantindo o
desempenho do plano estratégico do negócio e dos objetivos das diversas funções da empresa.
A imagem a seguir (Figura 4) apresenta um diagrama dos passos comumente
utilizados na literatura como sendo etapas padrão para executar o S&OP. (CORREA;
GIANESI; CAON, 2018; KRAJEWSKI; RITSMAN; MALHOTRA, 2009; WALLACE,
2001)
Figura 5 - Etapas Comumente utilizadas na execução do S&OP.

Fonte: Adaptação de Correa (2018) et al.

As etapas padrão do S&OP são descritas como: Correa (2018) et al.
•

Passo 1 - Revisão de informações: Neste primeiro passo é feito o levantamento dos
dados necessários para as próximas etapas e são revisados todos os parâmetros que
vão servir de base para construções dos próximos passos, tais como quantidade de
pedidos já recebidos pela empresa, níveis de estoque atuais, políticas de estoque futuro
para cada família de produto, desempenho histórico dos ciclos de S&OP, produtos e
atendimentos, entre outras informações que a organização julgar pertinente rever,
modificar ou informar aos demais envolvidos;

•

Passo 2 - Planejamento da Demanda: Este passo será o direcionar das demais etapas
e por isso deverá ser executado pelo setor que tiver a melhor capacidade, acesso e
habilidade para realizar a leitura do mercado em que a organização atua. Será criado o
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plano de Demanda (ou Vendas para algumas empresas) que reflete de forma mais
fidedigna possível a situação mercadológica dos produtos e a demanda do mercado
por estes produtos;
•

Passo 3 - Planejamento de Suprimentos: A partir do recebimento do Plano de
Demanda (ou Vendas), será construído um plano de operações necessárias para
atender ao máximo possível e absorver o Plano de Demanda. Nesta etapa são
levantados os possíveis problemas, gargalos, lacunas, restrições e empecilhos para
cumprir o Plano de Demanda originalmente recebido. Os desafios são tratados e
solucionados, os que não lograram êxito na busca de soluções são levados à próxima
etapa do S&OP;

•

Passo 4 - Reuniões de Pré-S&OP: Nessa etapa ocorre a conciliação dos planos de
Demanda e Suprimentos por meio das decisões em conjunto, alinhamentos de
dificuldades e lacunas, estipulação de novos planos e alinhamento entre todas as áreas
envolvidas no S&OP. Boa parte das decisões ocorre nesses pontos e os planos são
revisados, contudo, caso exista pontos de conflitos sem resoluções assertivas, eles
serão levados ao próximo passo para que a alta gerência possa definir o caminho a
seguir;

•

Passo 5 - Reunião de S&OP Executiva: Este último passo é o momento em que os
envolvidos apresentam a alta gerência os planos definidos para averiguação e
validação, pontos de conflitos sem soluções são expostos para decidirem os rumos do
negócio e a aderência dos planos operacionais a estratégia de negócio é avaliada. Até
esse passo podem existir desvios de rumos do negócio, entre o alinhamento da
estratégia com o operacional, e caberá a alta gerência o poder de solicitar revisões dos
planos. Com os primeiros ciclos de S&OP espera-se que existam ajustes a serem feitos
nos planos de níveis estratégicos, táticos e operacionais, contudo, o processo S&OP
amadurece e evolui a cada ciclo e com essa evolução as equipes tornam-se mais
eficientes no gerenciamento e alinhadas, necessitando de poucas modificações com o
passar do tempo;
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•

Início de um novo Ciclo: O processo S&OP é uma rotina regular e cíclica, dessa
forma, após o passo cinco, inicia-se novamente o passo um. O período de ciclo é
estabelecido pela organização com base em sua necessidade. Comumente as empresas
praticam um ciclo mensal, onde durante o decorrer de um mês é executado todos os
cinco passos descritos. Desse modo, terá início nos primeiros dias de cada mês e
retomando o ciclo novamente a cada mês, contudo, existe empresa que praticam esse
ciclo espaçado em três meses, ou seja, ao finalizar o último passo do ciclo S&OP,
retoma um novo após três meses, algumas empresas trabalham com ciclos espaçados
de seis meses e ate de anos. Fica a critério da organização estabelecer qual a melhor
periodicidade para seu S&OP, dada à adequação das suas peculiaridades do negócio e
dinâmica entre Planos e Execução.

Percebe-se pelos passos apresentados anteriormente que o S&OP é um processo
muito flexível e adaptável a cada característica ou tipo de organização. Grandes corporações e
multinacionais tendem a realizar o S&OP seguindo os mesmos passos, contudo este é
realizado em unidades de negócio, podendo ser subdivididas em países ou regiões de atuação,
para ao final ser compilado em um 6º passo, ao qual irá unir todos os S&OP realizados
parcialmente pelas unidades em um resultado final a ser validado.

2.3

Historia e Evolução do Planejamento de Vendas e Operações (S&OP)

Para entender o processo de Planejamento de Vendas e Operações como ferramenta
de integração se faz necessário entender a sua história. Segundo Singhal (2007), o
Planejamento de Vendas e Operações, comumente abordado pela sigla S&OP (do inglês Sales
and Operations Planning), originou-se na década de 1950 a partir da evolução do
planejamento agregado com foco na produção e vendas para um processo mais abrangente
com visão de negócio e alinhamento de estratégias à execução. Percebe-se neste trecho que
enquanto o planejamento agregado foca em agrupar os SKU (Stock Keeping Unit - Unidade
de Manutenção de Estoque) e apresentar uma visão de volumes a produzir e faturar nos
próximos meses, o S&OP vai além apresentando como esses planos estão alinhados aos
objetivos estratégicos, nivelando as informações e decisões baseadas em consenso dos
envolvidos.
Nessa jornada evolutiva do S&OP, segundo Cecere (2009), o processo inicialmente
reagia aos acontecimentos que o negócio encontrava ao longo dos meses, focando no
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desenvolvimento de planos operacionais que sustentassem ações reativas e corretivas a esses
acontecimentos. Com o passar dos anos, o S&OP evoluiu para um modelo que consistia em
antecipar os problemas futuros, preocupados também com o equilíbrio entre a demanda e a
capacidade de suprir o mercado. Mais recentemente o S&OP trouxe uma nova variável à
execução do processo, a colaboração dos envolvidos em prol do objetivo de gerar maior lucro
ao negócio, nós últimos anos, o S&OP tornou-se um processo mais orquestrado, com a
inclusão da cadeia de suprimentos, focando nas respostas ágeis frente aos trade off para suprir
a demanda do mercado (MARTINS, 2017).
A evolução supracitada, sobre o processo S&OP, demonstra como o processo
amadureceu ao longo dos anos gerando retornos mais satisfatórios aos negócios que o utiliza,
como por exemplo, aumento do lucro, equilíbrio entre capacidade e demanda e a leitura e
absorção da demanda disponível do mercado.

2.4

S&OP como meio de garantir o alinhamento e decisão pautados na estratégia

Para alcançar o alinhamento e decisões integradas, o S&OP é executado em uma
rotina de reuniões contínuas e regulares entre áreas funcionais da empresa com objetivo de
criar um plano integrado e único. (FENG; D’AMOURS; BEAUREGARD, 2008). Esse plano
nasce a partir da conciliação dos objetivos e planos independentes de cada área, segundo a
resolução dos pontos de conflitos, tais como restrições de capacidade, recursos financeiros
escassos, materiais, tarefas a ser executadas etc. Essa incorporação, de todos os planos táticos
dos departamentos para um único plano de atendimento da demanda de clientes, auxilia a
manter o alinhamento das decisões em níveis estratégicos e operacionais. (CORREA;
GIANESI; CAON, 2018) A busca por este plano integrado, acompanhada da rotina de
reuniões regulares, garante o alinhamento com todos os participantes envolvidos no S&OP
com os números constituídos durante o processo. O foco é alinhar e verificar a aderência do
plano equilibrado, em demanda e oferta, com o plano de negócios da organização, tanto em
nível agregado como detalhado (WALLACE, 2001).
A rotina do S&OP assegura que existe uma única direção para os objetivos do
negócio, interligando as áreas funcionais e distintas da empresa, sendo capaz de unificar as
diferentes metas da organização em um único plano, coerente com as metas e objetivos
estratégicos da empresa. (CORREA; GIANESI; CAON, 2018; KRAJEWSKI; RITSMAN;
MALHOTRA, 2009; TUDORIE; BORANGIU, 2011). O resultado esperado na execução do
S&OP é de identificar os riscos, oportunidades e desenvolver ações para cobrir as lacunas

19
existentes nos rumos do empreendimento frente ao seu plano estratégico de longo prazo e o
plano anual da empresa anteriormente proposto pela organização. (PEDROSO; DA SILVA,
2015). Além deste resultado, também é esperado que a empresa consiga ter a clareza de como
está a ligação entre o plano estratégico e a execução. (BLACKSTONE; COX, 2010)
Para Godsell (2010), um dos meios de gerir a estratégia instalada passa pelo S&OP.
A justificativa é que o processo S&OP é capaz de alinhar os planos táticos e operacionais de
forma a atingir as metas estabelecidas e aprimorar o planejamento estratégico da empresa.
Tradicionalmente as empresas são projetas linearmente, de forma sequenciada, onde
um plano depende exclusivamente do desdobramento do anterior. Esse tipo de cultura era
conhecido como “silos”, uma metáfora com os silos de fazendas onde se armazena sementes e
a comunicação entre eles é quase inexistente, pois sua função era apenas armazenar. Nesse
contexto, os silos são os departamentos e setores da empresa. No modelo de silos não existe
consenso entre os atores e áreas funcionais, os planos são apenas encaminhados para serem
executados pelas demais áreas.
Com o S&OP os silos “desaparecem” e os planos passam a ser construídos de forma
colaborativa e integrada entre as áreas, as informações caminham mais facilmente pelas áreas
gerando sincronismos do planejamento e planos cada vez mais sofisticados. (WALLACE,
2001)
Pelas características apresentadas até o momento, percebe-se que o processo de
S&OP está presente entre os níveis estratégico e tático da organização atuando com planos
táticos dos setores como base para construção de um plano único conciliado por todos. Ele
garante a aderência desse plano à estratégia estabelecida, fornecendo alinhamento até a
execução e controle sobre a execução da estratégia, sinalizando se a organização está nos
rumos de cumprir seu plano estratégico ou precisa modificar sua estratégia estabelecida,
devido algum desvio ou implicação durante sua execução.

2.5

S&OP integrado a um sistema de gestão da estratégia

Uma forma de entender como o processo S&OP consegue desempenhar o papel de
ligação entre Estratégia e Execução é avaliando sua inclusão em um sistema de gestão da
estratégia, de forma a avaliar como o S&OP consegue contribuir para o alinhamento e
integração da estratégia a execução.
Para o presente trabalho será usado como referência um sistema arquitetado por
Kaplan (2009), autor renomado pelas suas contribuições para a gestão estratégica de
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organizações, podendo listar o Balanced Scorecards (BSC) e Mapa Estratégicos como
grandes exemplos. A proposta de Kaplan (2009) é um sistema abrangente e integrado que
ligue a formulação e o planejamento da estratégia à execução, denominado por ele como
SIGEOP - Sistema Gerencial para a Integração de Planejamento Estratégico e Execução
Operacional apresentado a seguir (Figura 5).
Figura 6 - SIGEOP por Kaplan.

Fonte: Kaplan e Norton (2009).

SIGEOP proposto por Kaplan(2009) é composto de algumas etapas importantes,
sendo estas:
•

Etapa 1 - Desenvolver a Estratégia: Nessa etapa os gestores constroem a
estratégia por meio de ferramentas como força de Potter, análise de PESTEL
e quadro SWOT. Nesta etapa é estipulada a Missão, Visão e Valores da
organização;

•

Etapa 2 - Planejar a Estratégia: Neste ponto são utilizadas as contribuições
de Kaplan, tais como Balanced Scorecards (BSC) e Mapas Estratégicos,
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estipulando os indicadores e metas que serviram de medição da execução da
estratégia e a escolha de iniciativas estratégicas, ações e projetos necessários
para alcançar os objetivos;
•

Etapa 3 - Alinhar a Organização: Nesta etapa os gestores alinham a
organização por meio de desdobramentos do Mapa Estratégico e BSC
interligando as unidades de negócio, comunicando aos empregados a
estratégia e vinculando a objetivos e incentivos de cada empregado, de modo
a criar criando formas de motivar os empegados a contribuir para execução
da estratégia;

•

Etapa 4 - Planejar Operações: Neste momento entra o planejamento
estratégico de operações, por meio do planejamento da capacidade de
recursos produtivos e financeiros, das previsões de venda, dos orçamentos, da
reengenharia de processos críticos para execução da estratégia, dentre outras
definições necessárias para executar a estratégia construída;

•

Etapa 5 - Monitorar e Aprender: Conforme o tempo avança e a
organização executa a estratégia estabelecida e os planos operacionais
estipulados, a empresa deve monitorar os desafios, barreiras e problemas
encontrados. Nessa etapa a empresa avalia operações e estratégias com foco
em alinhamento de resultados, em reuniões de análise da operação e execução
da estratégia;

•

Etapa 6 - Testas e Adaptar: Neste último ponto os gestores estão dotados de
informações operacionais (execução), sobre se a estratégia está funcionando,
e novas informações sobre o ambiente externo e dos concorrentes, sendo
importante nesta etapa testar e adaptar as hipóteses estratégicas, iniciando
novamente na etapa 1 desse sistema integrado, fechando assim o loop e ciclo
do SIGEOP.

Avaliando o SIGEOP de Kaplan (Figura 6) e as referências apresentadas sobre o
S&OP, percebe-se que o S&OP tem sua atuação mais voltada para as etapas de “Execução”,
“Plano Operacional” e “Monitorar e Aprender” (Figura 7). O processo S&OP desempenha o
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papel de conseguir construir em um único plano, conciliado entre as áreas, de forma a
satisfazer as diversas metas e objetivos estratégicos da empresa (etapa representada no SIGEP
como “Plano Operacional”), servindo de base e referência à execução após o final do ciclo de
S&OP (Etapa representada no SIGEOP como “Execução”), sendo, a cada ciclo S&OP, no
decorrer do processo, é avaliada a aderência da execução frente ao planejamento do S&OP e
frente as metas e objetivos estratégicos da empresa, realizando os devidos ajustes se
necessário (Etapa representada no SIGEOP como “Monitorar e Aprender”).
Figura 7 - SIGEOP com sinalização de onde o S&OP atua (Em amarelo)

Fonte: Adaptação do autor a partir de Kaplan (2009).

Dessa forma conclui-se como o S&OP pode ser configurado como um processo que
auxilia na integração e alinhamento das estratégias a execução, sendo um recurso de nível
tático. O S&OP constrói planos equilibrados de demanda e capacidade a serem executados,
monitora a execução em seus ciclos e ajusta seus planos operacionais conforme os resultados,
contribuindo assim para os itens sinalizados na imagem anterior (Figura 7).
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2.6

Ganhos gerados pelo S&OP

Segundo Esper (2010), o S&OP gera ganhos como, a melhora no compartilhamento
de informações relevantes, na comunicação entre as áreas funcionais e no melhor
planejamento entre as áreas para atender ao mercado. Essa afirmação realizada por Esper é
comprovada pelas informações apresentadas nos parágrafos anteriores, no sentido de que o
S&OP é um processo que necessita de integração e conciliação dos envolvidos em prol de
construir um plano, que quando efetivamente executado pela organização, irá gerar ganhos
alinhados ao plano estratégico. Ao encontro com os ganhos listados por Esper, Olivia (2011)
também afirma que o S&OP facilita o fluxo de informações entre os planos e setores,
informações estas importantíssimas para a execução e alinhamentos dentro da empresa.
Para Biazzin (2017), o S&OP necessita de um alto grau de colaboração e cooperação
entre as áreas para que a integração ocorra de forma efetiva, integração essa apontada pelo
autor como o principal fator de sucesso do processo S&OP. Corroborando com essa
afirmação, Biazzin percebeu que quando um dos atores do processo do S&OP executa sua
responsabilidade com uma qualidade inferior à esperada, os demais elos do processo
encontram dificuldades, seja em utilizar a informação recebida ou interpretá-la. Tal baixa
qualidade e dificuldades têm consequência direta em atrasos de entrega dos demais elos e gera
esforço dos envolvidos em manterem-se motivados a realizar suas funções dentro do processo
S&OP.
Dessa forma, fica evidente que, apesar da colaboração e cooperação serem
necessárias à execução assertiva do S&OP, elas também configuram como um benefício
gerado pela utilização do S&OP, auxiliando a atingir os prazos estabelecidos.
Segundo pesquisa da Ventana Research (2006), o processo de S&OP tem como
principais benefícios, a melhora da utilização de ativos, redução de inventários, melhoria no
atendimento de clientes, melhor planejamento de vendas e até melhores orçamentos. Esses
ganhos gerados são justificados em parte pelas declarações de Wallace (2001) sobre a
capacidade que um sistema robusto de S&OP consegue gerar, ao reduzir estoques a partir de
um planejamento mais assertivo e economias de escala ao integrar a cadeia de suprimentos
com o compartilhamento de informações e planejamento integrado, aprimorando assim a
utilização e reduzindo custos envolvidos com a movimentação, produção e estocagem ao
longo de toda a cadeia de suprimentos. Neste ponto fica evidente que um sistema robusto de
S&OP necessita integrar não apenas as áreas funcionais internas da organização, mas os
parceiros externos, que compõem sua cadeia de suprimentos. Essa integração passa pelo
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compartilhamento de informações da empresa com a sua cadeia e pelo planejamento
cooperativo com os elos da cadeia. Outros benefícios gerados pelo S&OP e listados pelo
Wallace (2001) são a melhora de indicadores operacionais e atendimento de clientes, tais
como entregas no prazo (On Time in Ful - OTIF) e melhorias na lucratividade da empresa.
Devido à realização de mais ciclos de S&OP os envolvidos ficam cada vez mais eficientes no
gerenciamento dos conflitos e do negócio, melhorando assim o desempenho da organização
como um todo e entregando mais valor aos clientes.
Para Thomé (2012), o principal resultado esperado do S&OP é a integração dos
planos de Finanças, Marketing, Vendas e Operações de forma a aumentar o desempenho da
organização.
Martins (2017) apresenta um exemplo hipotético simples para entendermos como a
integração e o alinhamento que o S&OP gera são importantes para a organização: se
considerarmos que cada área funcional tolera um desvio de 5% sobre o plano a ser executado
e como partida a área de Finanças definiu em orçamento uma expectativa de venda de 100
peças. A área de marketing planeja com seus 5% de desvio como vai alcançar esse objetivo
(95 peças), o setor de Compras planeja a aquisição com seus 5% de desvio (90 peças), o setor
de Planejamento define a produção e distribuição com seus 5% de desvio (86 peças), o setor
de Logística o transporte com seus 5% de desvio (81 peças) e as Lojas que vão executar a
venda final planeja suas operações com 5% de desvio (77 peças). No final do processo todo,
apesar de todos adotarem os mesmos 5% de desvio, a cadeia toda teve um desvio de 22,6%
em relação ao objetivo e planejamento inicial (100 peças). Neste exemplo fica evidente que
apesar do desvio pequeno dos elos da cadeia, o objetivo final de atender o cliente ficou
comprometido e é por esse motivo que as empresas estão aprimorando e construindo rotinas
de S&OP mais robustas e integradas com toda a cadeia produtiva.
Para exemplificar na prática os benefícios gerados pelo S&OP, Pedroso (2015)
apresenta resultados interessantes referentes à implantação e utilização do S&OP em três
empresas de grande porte, de ramos diversos e perfis de mercado diferenciados. Sobre as
características das três empresas: A primeira tem 4.500 funcionais e é líder no setor de
maquinário para construção e mineração com um perfil de mercado volátil; A segunda
empresa tem 3.000 funcionários, com atuação em 60 países e é destaque no setor de
maquinário agrícola, com um mercado sazonal devido às safras, clima e políticas do país; E a
terceira empresa tem 2.500 funcionários, atuando no ramo de material escolar básicos, tais
como caneta, lapiseiras, lápis, grafite entre outros, seu mercado é de altíssima sazonalidade
devido o período escolar. Todas as três empresas já implantaram o S&OP no passado e vivem
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um momento de evolução do processo.
Dentro os resultados, declarações e observações apresentadas no estudo de caso de
Pedroso (2015), abaixo estão listados os mais interessantes para este trabalho:
•

Após implantar o S&OP e realizar diversos ciclos de planejamento,

uma das empresas consegue realizar hoje um planejamento com horizonte de cinco
anos à frente. (PEDROSO; DA SILVA, 2015). Fica evidente aqui como a rotina
regular e cíclica do S&OP auxilia a evolução e maturidade dos elos e envolvidos ao
gerenciar mais eficazmente o negócio;
•

Após uso do S&OP por uma das empresas, os ganhos percebidos foram

um melhor alinhamento das estratégias e facilidade ao construir planos táticos
desdobrados da estratégia de visão macro. (PEDROSO; DA SILVA, 2015) Em linha
com todas as demais referências citadas anteriormente, o S&OP tem a capacidade de
alinhamento de estratégia e planos coesos por ser um trabalho conjunto de diversas
áreas em prol dos objetivos estratégicos definidos para organização;
•

Antes do S&OP não havia clareza e controle efetivo sobre a capacidade

produtiva, a necessidade de materiais provinha apenas do MRP, o Planejamento da
Demanda e Capacidade não estavam alinhados; o Plano de Vendas era apenas
imputado no sistema sem periodicidade definida, de forma desconexa com os níveis de
capacidade disponíveis para atendimento, gerando estoque em demasiado e algumas
vezes falta de atendimento. Depois de implantado o S&OP, com um calendário
definido e rotina mensal, ficou clara a demanda dos próximos 12 meses e qual nível de
capacidade é requerida e será utilizada, com pequenas variações e ajustes. Dentre os
principais resultados estão os alinhamentos de metas estratégicas e operacionais e
assertividade na previsão de demanda. (PEDROSO; DA SILVA, 2015)
Este tópico apresenta como uma empresa trabalha sem o uso do S&OP e sem o
alinhamento e nivelamento de Demanda e Capacidade que o S&OP promove, pois
nesse caso a empresa estava gerando estoques em demasiado, por adquirir insumos
que não serão utilizados por falta de capacidade produtiva no momento, e não
conseguia atender aos pedidos em sua completude. Após implantar o S&OP, percebese mais uma vez a questão do alinhamento entre os níveis estratégicos até o
operacional e o nivelamento dos planos de Vendas e Suprimentos em um plano único;
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•

Para determinada empresa do estudo de caso, o motivador foi à

necessidade de reduzir inventário, elevar níveis de serviço de atendimento e melhorar
a realização da previsão de demanda. Para solucionar seus problemas, a empresa
adotou um software estatístico que auxilia a confecção de previsões mais assertivas e
ágeis, alimentado com informações de representantes e vendedores da empresa,
gerando uma visão comercial muito mais ampla. Com o software atuando em conjunto
com a rotina do S&OP a empresa observou melhora na assertividade da previsão de
vendas e execução, no planejamento da capacidade de atendimento e utilização, bem
como a comunicação e integração entre as áreas (PEDROSO; DA SILVA, 2015).

A partir de todos os benefícios listados e supracitados sobre o que o S&OP gera para
as organizações, percebe-se a existência de benefícios comuns a todos, tais como melhorar a
Gestão da Demanda e Gestão da Capacidade, avaliar restrições e lacunas frente à estratégia da
empresa, solucionar essas lacunas e gerar comunicação e alinhamento com toda a organização
e cadeia, de forma a cumprir o plano estratégico definido.
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3

METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

De acordo com Medeiros (2010), uma pesquisa pode ser classificada em diversos
tipos, sendo essencial ter o total conhecimento desses. Quando o autor define esses critérios,
pode se dividir:
•

Quanto a Abordagem:
o Qualitativa: Considera a relação de dados traduzidos além de
números, sendo analisado de forma mais intuitiva e descritiva, sendo
possível observar nessa maior subjetividade;
o Quantitativa: Possibilita analisar de forma mais imparcial, pois
quantifica os fenômenos possibilitando uma análise mais assertiva;
o Composta: Utiliza as duas abordagens descritas acima para realizar a
pesquisa.

•

Quanto ao Objetivo:
o Exploratória: Sendo aplicada em áreas com baixo conhecimento
sistematizado, não sendo inicialmente levado em consideração
hipóteses, mas essas podem surgir ao longo da pesquisa;
o Descritiva: Sendo aquela que apresenta com clareza as características
bem planejadas de determinada população ou fenômeno, por meio de
técnicas padronizadas e bem definidas para coletar os dados;
o Explicativa: Sendo caracterizada como aquela que estuda fatores que
determinam a ocorrência de certos fenômenos com dados de fácil
entendimento, apresentando justificativas e embasamentos para o
propósito.

•

Quanto ao Método:
o Bibliográfica: A pesquisa é realizada com base em materiais já
existentes como livros, artigos, periódicos, conteúdo da internet.
Sendo conhecido também como Revisão Bibliográfica;
o Documental: Diferente da anterior, esta é desenvolvida a partir de
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conteúdos que não foram de certa forma “tratada analiticamente”, ou
seja, não foi publicado propriamente dito;
o Experimental: O primeiro passo nesse método é definir o objeto de
estudo além de definir formas de observar e controlar possíveis efeitos
gerados pelos influenciadores do objeto, sendo definido como as
variáveis;
o Estudo de caso: Envolve um ou alguns objetos com a finalidade de
aprofundar a busca em detalhes, podendo ser relacionados com
conceitos definidos;
o Pesquisa-ação:

Pesquisadores

e

participantes

se

envolvem

cooperativamente, ou seja, de forma participativa, a situação ou
problema apresentado;
o Pesquisa participante: Esta depende do envolvimento e identificação
do pesquisador com o grupo a ser investigado, ou seja, é necessário
um grupo estar envolvido;
o Pesquisa ex-post-facto: Investiga relações de causa e efeito possíveis
ao determinar um fato e fenômeno (consequência) que ocorre
posteriormente. Ou seja, é um estudo realizado depois da ocorrência
do evento.

Seguindo as divisões apresentadas anteriormente, este projeto será de abordagem
qualitativa e com o objetivo sendo exploratória. O método bibliográfico foi utilizado em sua
primeira parte (Capítulo 2), sendo seguido de um estudo de caso. Dessa forma, garantindo o
objetivo principal de esmiuçar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre o tema proposto
utilizando a pesquisa bibliográfica acerca do tema e a posterior, um estudo de caso na unidade
de análise, a ser definida a seguir.
Para o presente trabalho, foram coletados dados que comprovam o cenário antes e
depois da implementação do processo de S&OP, visando elucidar os benefícios gerados, os
pontos fortes e a melhorar após o uso do processo S&OP.

3.2 Unidade de Análise
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A unidade de análise deste projeto de pesquisa é a empresa Braziline. Uma empresa
brasileira, fundada há 35 anos, com sede e planta produtiva em Petrópolis-RJ. Atuante do
ramo têxtil, mais precisamente na confecção de roupas esportivas diversas, sendo pioneira no
licenciamento de marcas dos clubes de futebol brasileiro. Atualmente é reconhecida por
desenvolver produtos inovadores, criativos e, com muita qualidade, com um recente
crescimento da demanda pelos seus produtos. Um fato histórico e de orgulho da empresa foi
ter sido o principal licenciado e fornecedor das Olímpiadas Rio 2016.
O perfil de produtos é diversificado, atuando em moda fitness, camisas esportivas
licenciadas de futebol para mercado adulto, feminino e infantil, além de casacos esportivos,
calças e regatas. Vive um momento de prosperidade de vendas e crescimento do volume
produzido e faturado mensal. Devido a seu crescimento, o setor de PCP passa por uma
reestruturação de forma a absorver toda a evolução de vendas. Para tal se fez necessário
iniciar o processo de S&OP e colher frutos no curto período de tempo.

3.3 Procedimentos para a pesquisa bibliográfica

3.3.1

Busca

Para construir o conhecimento necessário e resposta da Questão Central, foi realizada
a busca de artigos, periódicos, livros e dissertações que tivessem relação às palavras-chave e
ao tema proposto, utilizando como norte as questões específicas definidas. As ferramentas
utilizadas nesta pesquisa foram: Portal de Periódico da CAPES (CAFe), mecanismos de busca
como Google Acadêmico, SciELO, entre outras.

3.3.2

Organização

A organização das referências bibliográficas selecionadas foi feita com auxílio do
Mendeley® para auxiliar nas referências e edição, e da ferramenta Google Drive®, para
armazenamento dos itens selecionados durante a busca.
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3.3.3

Seleção

Para uma melhor seleção das referências encontradas, foi feita uma categorização
qualitativa com base na leitura prévia da referência e nível de importância da referência para o
presente projeto, tais importâncias são definidas como sendo o nível de classificação no
Qualis CAPES da publicação, a inovação apresentada pela referência e o alinhamento com o
tema proposto neste projeto

3.3.4

Leitura e Análise

O processo de leitura foi inicialmente pelo resumo da referência e a conclusão, caso
selecionado, foi feita a leitura total da referência em caso de artigos, para livros foi feito a
leitura completa do capítulo selecionado. Buscando minimizar esforços desprendidos
desnecessariamente e aumentar assertividade, foi feito a leitura completa apenas das
principais referências selecionadas. Durante o processo de leitura, ocorreram anotações
julgadas importantes para construção deste projeto e salvas em ferramenta Google Drive®,
para posterior utilização e direcionador ao redigir o resultado.

3.3.5

Redação

Para redigir o relatório, foram utilizadas como base as normas ABNT vigentes e o
conteúdo do relatório é composto pelas referências bibliográficas selecionadas, o
conhecimento adquirido durante as leituras realizadas e as anotações salvas, com a finalidade
de responder as questões definidas no projeto de pesquisa.

3.4 Procedimentos para a pesquisa de campo

3.4.1 Procedimentos para a coleta de dados

Para coleta de dados foram utilizados métodos qualitativos relacionados ao tema na
unidade de análise (Braziline). Entre os métodos qualitativos que serão utilizados, destaca-se
o uso de dados documentais sobre a evolução e uso do planejamento de vendas e operações,
bem como as observações do próprio autor como um colaborador ativo dentro da empresa (de
estagiário a supervisor) e líder do projeto de implantação do S&OP na empresa. Destaca-se
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também o uso de entrevistas com colaboradores envolvidos no processo de planejamento de
vendas e operações, garantindo a coleta das observações dos demais atores desse processo.

3.4.2 Procedimentos para a análise dos dados

Para análise dos dados foram consideradas as observações do autor deste trabalho,
dado que ele é membro ativo dentro do processo de S&OP e líder do projeto de implantação.
Foi utilizado de entrevistas com demais atores envolvidos no processo de S&OP da Braziline
e documentos diversos sobre o processo de S&OP, tais relacionados a gestão do
conhecimento da Braziline, atas das etapas e resultados históricos arquivados. Com base
nesses três pilares (a observação, a entrevista e a documentação) foi realizada a análise dos
dados buscando resumir e explorar o máximo possível de informações pertinentes.
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4

RESULTADOS

4.1 A Braziline
Conforme abordado no capítulo anterior, mais especificamente no tópico “3.2.
Unidade de Análise”, o foco dessa pesquisa é a empresa Braziline.
Seu organograma é enxuto e robusto, com poucos níveis separando o nível de
diretoria da base de funcionários executores. Para uma melhor organização a Braziline utiliza
a divisão organizacional setorial, onde cada setor é responsável por uma parcela do
macroprocesso da empresa, sendo essa responsabilidade relacionada à alusão do nome do
departamento.

Figura 8 - Organograma da Braziline, sinalizando em Verde a posição do PCP

Fonte: Autor

A partir desse organograma enxuto (Figura 8), percebe-se a posição estratégica do
PCP dentro da organização da Braziline (sinalizado em verde). O PCP está ligado diretamente
à Diretoria Geral, desempenhando um papel de equilíbrio dos objetivos e necessidades da
Diretoria de Negócios, focada em atender ao cliente pela venda e faturamento de pedidos, e
com os objetivos e necessidades da Diretoria de Produção, focada na eficiência e melhor
utilização da planta de produção instalada. Para que o PCP da Braziline não tenha tendência
de privilegiar uma diretoria em detrimento de outra e suas decisões sejam pautadas nos
objetivos do negócio, ele responde diretamente ao Diretor Geral.
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Para entender o macroprocesso da Braziline e como o Planejamento de Vendas e
Operações gera resultados positivos para o alinhamento dos objetivos, integração e melhores
decisões, faz-se necessário entender a cadeia produtiva ao qual a Braziline está inserida
(Figura 9).

Figura 9 - Cadeia Produtiva ao qual a Braziline está inserida

Fonte: Autor

É valido abordar que a Figura 9 acima apresenta apenas a cadeia produtiva da
principal matéria-prima da Braziline, o tecido que compõem as camisas, bermudas e casacos
confeccionados. A escolha por apresentar apenas essa cadeia produtiva se deve a dois
aspectos importantes: o primeiro relacionado à geração de valor a que matéria-prima malha
gera ao produto final, muito maior que outros insumos; e o outro aspecto, a quantidade de
insumos necessários à produção de uma simples camisa, tais como etiquetas de composição,
fios, linhas, tinta para estamparia, tintas para sublimações de tecido, papel de seda e sacos
plásticos entre outros. Nesse sentido, uma análise que englobasse tudo que foi listada
anteriormente, em uma visão sistêmica e concisa, se tornaria inviável e impraticável para
entender a cadeia de produtiva ao qual a Braziline está inserida, pois devido ao alto número de
insumos utilizados a análise ficaria extensa demais, não sendo o foco desse trabalho.
Continuando a análise sobre a Figura 9, percebem-se alguns pontos interessantes
sobre a posição da Braziline nessa cadeia produtiva que gera impactos no negócio.
Um deles sobre o seu posicionamento próximo ao mercado consumidor final
(Lojistas e Cliente final). Isso gera uma percepção muito mais nítida das demandas do
mercado, aumentando assim sua possibilidade de resposta rápida às variações que porventura
possam ocorrer. Outro ponto é que por consequência direta dessa proximidade a Braziline
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recebe com mais frequência às variações negativas do mercado, quando comparado, por
exemplo, com a fiação e tecelagem, que tendem a manter uma demanda mais constante e com
poucas variações no curto prazo de tempo, ou seja, o benefício de estar próximo do cliente
final também é o seu maleficio.
Dessa forma o Planejamento de Vendas e Operações da Braziline percebe mais as
variações de rumos do mercado no curto prazo, tendo assim a implicação de ser uma rotina de
planejamento mais dinâmica, mais responsiva as mudanças do mercado, de forma a construir
sempre uma resposta rápida as variações que vão ocorrer. Um exemplo é a imprevisibilidade
das variações do mercado consumidor relacionado ao futebol brasileiro. Baseado na frase
popular “o futebol é uma caixinha de surpresa”, ora um determinado time está ganhando, em
uma boa fase dentro do campeonato, ora passa por alguma intempere e se vê com um péssimo
desempenho no mesmo campeonato, impactando diretamente na demanda do mercado por
produtos. Quando o time ganha, a tendência é que haja aumento nas vendas de produtos a ele
relacionados.
Sendo assim, o Planejamento de Vendas e Operações da Braziline tem de ter a
preocupação com o alinhamento dos objetivos do negócio e a integrações entre as áreas
funcionais para uma tomada de decisão ágil. Essas variações que a Braziline percebe no
mercado demandada uma rápida resposta, que só é possível a partir de um forte alinhamento
entre as áreas para executar as mudanças de planos assertivamente.

4.2 O PCP no contexto da Braziline

A área de PCP dentro da Braziline desempenha o papel de responsável e guardião do processo
de Planejamento de Vendas e Operações da empresa. Para além dessas, também possui as
atribuições comumente atribuídas ao PCP, como programação e sequenciamento de produção,
controle da produção, entre outras. Entretanto, para desempenhar sua responsabilidade de
Planejamento de Vendas e Operações se faz necessário o auxílio de outras áreas, tais como o
setor Comercial, Suprimentos e Produção. Para entender melhor o contexto do PCP da
Braziline, segue abaixo um esquema simples sobre a relação do PCP com as demais áreas
internas da Braziline (Figura 10).
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Figura 10 - Relação do PCP com demais áreas dentro da Braziline

Fonte: Autor

Pela figura 10, percebe se as relações de demanda de informações e direcionamento
das ações com as áreas Comerciais, Suprimentos e Produção dentro da Braziline. Para
clarificar essas relações, segue abaixo um breve descritivo das responsabilidades de cada área
funcional listada e o conteúdo relacionado ao Planejamento de Vendas e Operações e o PCP,
ilustrado pelas setas na figura 10:
•

Vendas: O fluxo de informação é relativo à quantidade de pedidos colhidos
no mercado, à lista de clientes, aos produtos e volumes vendidos para quais
datas esperadas, bem como as previsões de vendas futuras. As previsões
futuras englobam as campanhas de marketing em datas especiais, como, por
exemplo, o Dia dos Pais, mãe, natal, além de qualquer outra informação
relevante sobre da visão de Vendas do mercado. Alguns exemplos de
informações são relativos ao aumento de procura por algum tipo específico de
produto, como bermudas no verão ou casacos no inverno, uma demanda
esporádica por algum time especifica de futebol, ou pode ser uma ruptura de
atendimento de algum cliente, ruptura de venda de algum clube de futebol ou
novos clientes prospectados e suas expectativas de demandas a serem
atendidas.
Já falando do fluxo de direcionamento, percebe-se pela Figura 10, que o PCP
tem um fluxo de troca de direcionamentos, sinalizado pela seta em duplo
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sentido, pois a área de Vendas pode direcionar o PCP com suas prioridades e
movimentações devido a informações, percepções e dados sobre o mercado e
o PCP direciona a área de Vendas sobre os focos futuros, como quais
produtos estão com estoque demasiados, para um foco de campanhas de
marketing e promoções, além disso, o PCP direciona Vendas pela capacidade
livre para atendimentos futuros, ou seja, para qual data Vendas poderia
receber mais pedidos a ser produzidos, dado os planos já existentes e
firmados, ou demandar ações de Vendas para compor previsões que preencha
a capacidade livre no período avaliado no processo de Planejamento de
Vendas e Operações.
•

Criação: Com a área de Criação o PCP mantém uma relação mais focada em
demandar informações dos produtos, pois a criação da Braziline também é
responsável pela engenharia dos produtos e o PCP precisa dessa informação
para planejar a produção e compra de insumos e matéria prima de forma
assertiva. Raramente o PCP direciona o trabalho do setor Criação, em exceto
quando algum estoque de matéria-prima acaba ficando sobressalente devido a
alguma previsão divergente da realidade definida por Vendas, porém como
esse ponto é raro de ocorrer, não foi sinalizado na Figura 10. Dessa forma o
papel de Criação para com o PCP é prioritariamente focado em informações
para que este possa executar seu planejamento de forma mais assertiva.

•

Produção: Após receber as informações de Vendas sobre o que se devem
atender, clientes, volumes e datas, o PCP da Braziline trabalha em traduzir
essas necessidades de Vendas em planos realizáveis e factíveis pela
Produção, ditando lotes, sequências e prioridades a produzir nos períodos
futuros. Para tal o PCP utiliza as informações de Criação e da Produção sobre
a Capacidade instalada da Produção, disponibilidades de maquinários e
equipes, calendário de manutenção e férias de funcionários, feriados e folgas
previstas de equipes. Com essas e outras informações provenientes da
Produção, o PCP constrói um plano focado em atender as necessidades
apresentadas por Vendas. Como o plano factível pronto, o fluxo de
direcionamentos é feito para a Produção pelo PCP, nesses direcionamentos
estão constando ações como necessidades de expansões, contrações
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temporárias de capacidades, sobrecargas de setores que necessitam de hora
extra e foco da Produção, bem como as sequencias e prioridades para a
Produção seguir.
•

Qualidade: O setor de qualidade comumente informa os índices de
reprovações e quais setores ou equipes estão divergindo do padrão ou meta
estabelecida. E essas informações são importantes para que o PCP considere
esse fato na construção de planos que garanta um atendimento pleno das
necessidades de Vendas sem quebras ou atendimentos incompletos de
volumes de produtos. Por isso seu papel é de informar ao PCP, não se
fazendo necessário nenhum direcionamento a Qualidade por parte do PCP,
isso devido as rotinas e ações de atuação em causas de desvio ser parte do
escopo de trabalho da Qualidade.

•

Suprimentos: O setor informa ao PCP o status das chegadas de Matéria-Prima
e insumos necessários para a Produção executar os planos estabelecidos, bem
como o status de fornecedores que porventura possa impactar a construção ou
execução de planos, tais como descontinuidade de uso de algum fornecedor,
atrasos, problemas diversos como qualidade dos materiais recebidos,
mudanças de preços, de tempo de atendimento necessário (Lead Time), de
cancelamentos de pedidos, entre outros. Com essas informações relevantes de
Suprimentos o PCP da Braziline constrói planos de aquisição de matériaprima a e insumos que supra as necessidades de produção dos itens que
Vendas sinalizou. Após construção desses planos o PCP direciona ações ao
setor de Suprimentos, tais como volumes a comprar, ações necessárias junto a
fornecedores para reduzir Lead Times, preços e projeções de formação de
estoques futuros para ações estratégicas.

O papel do PCP na Braziline é de direcionador das decisões e ações para demais
áreas e garantir com isso o alinhamento conforme as diversas informações prestadas pelos
setores. Seu papel se assemelha muito a de um maestro em uma orquestra sinfônica, para
exemplificar melhor essa analogia é necessária entender o papel do maestro. Onde ele é o
responsável por orquestrar os músicos de forma a garantir que cada um consiga executar seu
instrumento de forma individual sem perder a sintonia com os demais instrumentos, o ritmo
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da melodia e as notas musicais necessárias durante todo o concerto. Nesse contexto o papel do
maestro é criar uma forma expressão unificada, que consiga unir todas as vozes e
instrumentos da orquestra em uma única execução.
Trazendo toda essa atuação do maestro para dentro do trabalho PCP no contexto da
Braziline, pode-se inferir que o PCP atua como responsável pelas decisões e alinhamentos
necessários as demais áreas funcionais, de forma a garantir que cada área execute sua parte do
processo sem prejudicar os objetivos do negócio ou mesmo o macroprocesso da Braziline, ou
seja, que o trabalho de todos garanta a excelência da Braziline. O fato de o PCP concentrar
essas decisões é devido à necessidade de existência de um único canal de comunicação,
reduzindo ruídos que possam existir na comunicação das ações e alinhamentos diversos com
as demais áreas.
Após toda elucidação supracitada, comprova-se que existe um acúmulo de grandes
responsabilidades e tarefas pelo PCP dentro Braziline, sendo o setor responsável por
direcionar as diversas ações às demais áreas funcionais e concentrando em si decisões
importantes e impactantes ao negócio. O reflexo que se espera desse acúmulo é uma
sobrecarga de tarefas e rotinas, que com o tempo resulta em decisões mais superficiais,
descuidadas em alguns pontos importantes ou mesmo um desleixo com alguns tópicos, isso
em parte divido a restrições de tempo para executar tudo que foi apresentado, em parte devido
as prioridade e parte devido à necessidade de suprir todos os clientes do PCP.
Percebendo esse impacto negativo futuro, foi proposto o desmembramento do setor
de PCP em duas áreas distintas dentro da Braziline, uma focada apenas no Planejamento de
Vendas e Operações propriamente dito, sendo responsável por todo esse direcionamento,
concentração de decisões e as etapas mais importantes elencadas até essa parte do texto, a
outra área desempenhando o papel de PCP, com as rotinas mais comuns a um PCP puro,
vinculadas à programação, sequenciamento e controles diversos da produção.
Com essa ação de desmembramento o organograma da Braziline passou por uma
alteração e ficou conforme a Figura 11. Essa nova estrutura foi constituída focada em gerar
ganhos para o Planejamento de Vendas e Operações da Braziline, pelo simples fato de existir
agora um setor totalmente dedicado a garantir um melhor alinhamento dos objetivos do
negócio, melhores decisões e integração das áreas com foco no negócio, sem ter em suas
responsabilidades algumas rotinas próprias de um PCP fabril. Com esse movimento, mantemse a o canal de comunicação em um único setor e mitiga a sobrecarga sinalizada
anteriormente sobre o setor de PCP.
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Figura 11 - Novo Organograma da Braziline.

Fonte: Autor

Na figura 11, sinalizado em verde estão as novas posições do PCP e S&OP (do
inglês Sales and Operations Planning e em tradução livre Planejamento de Vendas e
Operações). O PCP agora ocupa uma posição hierárquica dentro da Diretoria de Produção e
sua antiga posição agora está ocupada pela nova área de S&OP. Analisando essa nova
distribuição dos setores no organograma, a nova área de S&OP mantém seu papel de
equilibrar os objetivos das Diretorias de Operações e de Negócios, respondendo diretamente a
Diretoria Geral, mantendo seu papel de conciliador e mediador de interesses.
Já o PCP agora desempenha um papel muito mais voltado para Diretoria de
Produção, responsável pela coordenação, alinhamento e direcionamento da Produção e
Qualidade, sendo agora o “maestro da orquestra” do chão de fábrica. Seu foco fica voltado
para as rotinas de um PCP padrão.
Com essa nova arquitetura o setor de S&OP não precisa mais de um canal de
comunicação direto com a Produção, conforme apresentado anteriormente na Figura 10,
porém ainda são necessários as mesmas informações e direcionamentos a Produção e por essa
razão a sua relação anterior com a Produção foi substituída por uma mesma relação com o
PCP. Sendo assim, o PCP é também a ponte de comunicação entre Produção e S&OP (vide
Figura 12 abaixo).
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Figura 12 - Relação do S&OP com demais áreas dentro da Braziline

Fonte: Autor

Com esse movimento, o ganho gerado na Braziline foi percebido no foco e resultado
das novas áreas de PCP e S&OP, onde o PCP agora ficou muito mais focado na Produção e
nas suas rotinas, enquanto o setor de S&OP está focado na rotina de Planejamento de Vendas
e Operações, trazendo decisões a partir de análises mais densas, com uma maior preocupação
dos objetivos de negócio da empresa e maior espaço para integrações e alinhamentos com
demais áreas.
Com esta modificação já ficou nítido para a Braziline que a existência de um setor
dedicado à tarefa de Planejamento de Vendas e Operações, e suas responsabilidades descritas
até o momento, foi uma das soluções empregadas para garantir uma melhor e maior
integração funcional em conjunto com decisões alinhadas com os objetivos de negócio,
devido o fato de o setor concentrar as diversas variáveis e garante dedicação exclusiva a essa
missão.
Para entender o desdobramento do PCP da Braziline em duas áreas, segue abaixo a
figura do Tubino (2017) sinalizada em verde quais funções do antigo PCP ficaram com o
novo setor S&OP.
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Figura 13 - Divisão das funções do PCP na Braziline

Fonte: Autor

Pela figura anterior, em verde, estão sinalizadas as funções que o setor de S&OP
absorveu no desdobramento de PCP em duas áreas dentro da Braziline. A absorção do
“Planejamento Estratégico da Produção” é devido ao foco da nova área, muito mais voltado
para decisões de médio e longo prazo, mais descolado do dia a dia da produção e mais
próximo de Vendas. A função de “Planejamento-mestre da Produção” é motivado pela
responsabilidade do S&OP em equilibrar carteira de pedidos e planos de produção semana a
semana, garantindo faturamento para empresa e os objetivos estratégicos estipulados, no
próximo tópico será apresentado uma das ferramentas para construção dessa etapa de forma
assertiva.
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4.3 O processo de Planejamento de Vendas e Operações no contexto da Braziline

Antes de apresentar o processo de Planejamento de Vendas e Operações da Braziline,
faz se necessário pontuar algumas observações importantes a cerca dele.
Conforme apresentado no último tópico, a área de S&OP foi criada recentemente a
partir da divisão do PCP em dois setores com focos distintos. Nesse desmembramento o PCP
manteve a maioria das rotinas já existentes e consolidadas dentro da Braziline, essa
consistência do setor é reflexo direto da idade da empresa (35 Anos) e da evolução da área ao
longo desses anos.
Contudo o setor de S&OP foi estabelecido do zero. A nova área foi uma necessidade
da Braziline devido a carência de um melhor alinhamento de todo o negócio, em função da
evolução dos seus processos internos, hoje muito mais complexos e com muito mais atores do
que no passado. Toda essa evolução como empresa, a carência por mais alinhamento, a maior
complexidade dos processos e a construção do setor de S&OP, deriva diretamente do
progresso dos volumes de produção e de faturamento que a empresa vem vivenciando nos
últimos anos. O efeito resultante sobre o novo setor (S&OP) é a ainda falta de processos
definidos e de uma estrutura solidificada.
O setor de S&OP da Braziline está ainda na fase de estruturação como área, sendo
necessária ainda a solidificação de cargos, a construção de times de colaboradores e processos
de sua responsabilidade. No momento de construção desse trabalho o setor de S&OP tem
mais expectativas sobre o seu futuro do que resultados e histórico de evolução que forneça
base de análise do seu desempenho. Apesar disso tudo, existe muita esperança, demanda e
apoio da empresa sobre a área de S&OP, para que, no futuro próximo, a Braziline consiga
colher grandes frutos desse novo setor.
Com esses fatos apresentados, deduz-se que o processo de Planejamento de Vendas e
Operações ainda está incipiente na Braziline, sendo implantado pelo novo setor dedicado para
tal (S&OP). A seguir será apresentado que mesmo nesta fase atual de implantação o processo
já colhe alguns frutos para decisões mais alinhadas aos objetivos do negócio.
Para a implantação do processo de Planejamento de Vendas e Operações, o modelo
de referência escolhido como direcionador para a empresa é apresentado na Figura, o mesmo
modelo já apresentado neste trabalho na figura 4 do tópico 2.3 do referencial teórico.
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Figura 14 - Etapas Comumente utilizadas na execução do S&OP.

Fonte: Adaptação do autor a partir de Correa (2018), Krajewski (2009) e Wallace (2001).

Algumas etapas deste modelo já são executadas pelos setores antes mesmo da
intervenção do projeto, porém a execução era desconectada dos demais setores, funcionando
cada qual como se fosse um silo em suas decisões descentralizadas e individualizadas. Para
entender melhor a forma que os setores executavam esse processo desconectado do todo,
segue a seguir uma breve explanação das etapas do processo padrão de S&OP já utilizadas no
cotidiano da empresa:
•

Planejamento da Demanda: Atualmente de responsabilidade de Vendas,
que colhe as informações e pedidos de venda do Mercado pelos seus
representantes e clientes chaves, bem como necessidades derivadas de
campanhas de Marketing previstas. Esse Plano é desenhado seguindo
premissas simples, como abertura dos volumes em SKU e a semanas de
atendimento desse volume, com seu único limitante a expectativa de
capacidade livre futura a ser preenchida.
Apesar de parecer alinhado à forma como o processo modelo do
Planejamento de Vendas e Operações opera (Figura 14), existe algumas
falhas de execução tais como, a capacidade que é aproximada e, dependendo
do mix de produto ou mesmo o tipo a ser escolhido, impacta diretamente na
capacidade livre a ser preenchida, devido a características técnicas da
produção de cada produto, ou a escolha de produtos aos quais uma matéria-
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prima ou insumo necessário tenha alguma peculiaridade como restrição de
volume disponível ou lead time de entrega elevado, impossibilitando
atendimento para a semana desejada. Percebe-se então como a falta de
decisões em conjunto, análoga a descrita como silo, impacta diretamente na
execução assertiva e aderente do plano de demanda estabelecido.
•

Planejamento de Suprimentos: Antes concentrado no PCP, e agora sobre a
responsabilidade do setor de S&OP, esse plano é construído a partir do
desdobramento direto do Planejamento da Demanda informado por Vendas.
A premissa utilizada é de atendimento pleno da necessidade semanais dos
SKU, respeitando algumas diretrizes do PCP/Produção, tais como
capacidades dos setores e volume dos lotes de produção mínimos para não
gerar perdas de eficiência ao produzir.
A primeira vista esse processo também não está divergente do modelo
apresentado, contudo as falhas de execução são bem parecidas com as do
Planejamento da Demanda, decisões unilaterais e solitárias que não leva em
conta outras variáveis, como por exemplo, a possibilidade de flexibilidade da
produção, apresentada em negociações e construção conjunta com
PCP/Produção.

Os demais passos, “Reunião de Pré-S&OP Executiva” e “Reunião de S&OP
Executiva”, não ocorrem no processo atual da Braziline.
Ficou demostrado assim que apesar do processo de Planejamento de Vendas e
Operações estar em fase implantação e de adaptação do modelo referência á realidade da
empresa, algumas das partes mais importantes desse processo já existem e são utilizadas pelos
setores, sendo necessários ainda alguns ajustes e uma melhor estruturação para gerar mais
ganhos. Para a execução dos planos que sustente os objetivos estratégicos da Braziline,
garantindo que com as decisões, gere o alinhamento aos objetivos do negócio e não aos
objetivos dos setores, tomadas de decisões em conjunto visando os empecilhos de execução
de cada setor. O setor de S&OP atua hoje na estruturação desse processo de forma a garantir
tudo que é vital para gerar os ganhos que foram apresentados ate o momento.
Apesar do setor de S&OP ser ainda novo para Braziline e o processo de
Planejamento de Vendas e Operações ainda ser incipiente, existe uma ferramenta implantada
que trouxe benefícios de maior integração funcional para tomada de decisões mais alinhadas
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aos objetivos do negócio, essa referida ferramenta foi denominada pela empresa como “Painel
de Faltas e Sobras”. O Painel em questão é uma ferramenta, rotina e reunião estabelecida para
suprir a falta de visualização da assertividade dos planos estabelecidos, tomada de decisão e
acompanhamento de possíveis desvios de trajeto que porventura ocorrer para mudanças dos
planos. A seguir a Figura 15 apresenta o dito Painel de Faltas e Sobras.
Figura 15 - Exemplo de visualização do Painel de Faltas e Sobras.

Fonte: Autor

O Painel de Faltas e Sobras é uma ferramenta por se tratar de um painel de controle,
onde qualquer pessoa consegue facilmente acompanhar e visualizar os Pedidos e Produções
planejados para semana, bem como o que a execução desses planos de vendas e produção vai
gerar de Falta e Sobra de peças. O cálculo é bem simples, em nível de SKU dos produtos é
comparado aos pedidos em carteira e com os planos de produção estabelecidos semana a
semana. Caso tenha mais pedidos que produção, essa diferença será contabilizada como falta,
caso tenha mais produção que pedido, essa diferença será contabilizada como uma sobra. O
estoque inicial da semana é a falta ou sobra da semana anterior, garantindo a evolução dos
resultados no tempo.
Esse mesmo Painel é uma rotina por ser atualizado quase que diariamente, guiando e
sendo à base de decisões relacionadas ao processo de Planejamento de Vendas e Operações de
cada setor. A área de Vendas consegue visualizar as sobras de peças a serem vendidas ou
gerar campanha de Marketing impulsionando a venda dos produtos, bem como analisar se as
sobras são suficientes para suprir as expectativas de vendas futuras e avaliar ainda se o
Planejamento da Demanda construído está aderente à realidade atual.
Já o setor de S&OP consegue visualizar pelas faltas de peças quais as novas
produções devem ser planejadas para atender aos pedidos recebidos pela empresa, construir o
Planejamento de Suprimentos para suprir pedidos futuros, antecipando assim possíveis
problemas de capacidade ou matéria-prima, equilibrando uma carteira superior à capacidade
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com formação de estoque em períodos anteriores a carteira. O setor de PCP utiliza do painel
para priorizar a produção de forma a atender primeiro os produtos com pedido associado em
vez de planos de produção que vão gerar estoque para consumo nas próximas semanas, bem
como avaliar se vai existir alguma quebra de atendimento devido, por exemplo, perda por
qualidade ou erro da produção ao executar, sendo possível assim a tomada de medidas
corretivas. Com a rotina do Painel de Faltas e Sobras todos os envolvidos conseguem tomar as
decisões de sua responsabilidade focada no atendimento das necessidades do negócio,
melhorando assim o atendimento dos pedidos dos clientes. Sendo assim, o Painel desempenha
o papel de unir as visões e decisões individualizadas de cada setor em um único resumo, que
apresenta como anda a execução e planejamentos futuros, garantindo à aderência do
planejamento às necessidades da empresa.
Por último, esse Painel de Falta e Sobras é também uma reunião, por existir uma
agenda semanal fixa, com três pontos de encontro na semana entre os envolvidos (Vendas,
S&OP, PCP, Suprimentos). Nesta reunião os envolvidos tem o foco de alinhar as decisões
tomadas, avaliar quais decisões estão em aberto e necessitam de definições, alinhar alguma
mudança referente a algum plano estabelecido ou mesmo apresentar empecilhos que surgiram
e podem impacta a execução de algum planejamento desde a última reunião, já sendo
analisados e definidos os ajustes necessários. Caso exista alguma mudança de plano que
porventura ocorrer, os envolvidos tem um espaço para a ágil adequação de todos os planos,
direções e ações e também o devido alinhamento do novo cenário, garantindo assim que ao
final da reunião todos tenham ciência dos acontecimentos e passos a ser seguidos.
A partir do exposto sobre o Painel de Faltas e Sobras, ficou mais claro que o dito
painel consegue suprir a carência de visualização da assertividade dos planos estabelecidos,
auxiliando na tomada de decisão focada no negócio e no cliente, garante que existe um espaço
e agenda para tratar e corrigir possíveis desvios de trajeto ou problemas que porventura
surgirem e consegue com essa mesma agenda manter as áreas funcionais devidamente
alinhadas e integradas com os objetivos do negócio.
O processo de S&OP da Braziline, ainda que incipiente, consegue garantir o devido
alinhamento entre os objetivos do negócio, traçado pela estratégia da empresa, e a execução
pela utilização de dois guias: o orçamento anual estipulado e as contribuições de Kaplan Balanced Scorecards (BSC) e Mapas Estratégicos.
O BSC e Mapas Estratégicos são construídos e revisados anualmente por um comitê
de diretores e supervisores, seguindo as sugestões de execução do Kaplan, pela construção da
matriz SWOT, definições de objetivos e metas a serem alcançados nos próximos anos e a
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construção do Mapa que apresenta esses desdobramentos, a Figura 16 demonstra esse fluxo
de execução e construção do planejamento estratégico da Braziline. Após a finalização, o
Mapa Estratégico e Objetivos são transformados em metas dos setores, plano de ação a ser
executados por todos e indicadores a ser acompanhados nas demais rotinas.

Figura 16 - O processo de estratégia na Braziline.

Fonte: Autor

Já o orçamento é construído do desdobramento de um orçamento comercial em um
de produção, que por premissa consiga atender as necessidades comerciais e estratégicas
definidas no BSC e Mapas Estratégicos. Nesse orçamento estão definidas as necessidades de
expansões de capacidade da planta fabril, níveis de estoque e investimentos para aderência ao
plano estipulado. Com essas duas informações de inputs e parâmetros a serem levados em
conta, as decisões do processo de S&OP da Braziline ficam devidamente alinhada aos
objetivos traçados, pois são mais dois direcionadores e limitadores, ao dar o foco para as
decisões e delimitar o que se espera de resultado ao longo do ano e meses a frente.
Para resumir melhor todas essas informações que o processo absorve, segue abaixo
uma imagem explicativa (figura 17):
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Figura 17 - Inputs para o processo de S&OP da Braziline.

Fonte: Autor

Pela Figura 16, se percebe como os resultados do comitê estratégico são base para o
processo, pois como apresentado em parágrafo anterior, os orçamentos de produção, venda e
os objetivos a serem alcançados são o foco e o que direciona o processo do S&OP. Isso se
deve a premissa de que foram todos desdobrados e a efetivação dos orçamentos e foco nos
objetivos, garante a execução alinhada e gerando os resultados esperados.

49
5

CONCLUSÕES

Conforme as empresas crescem e evoluem em níveis cada vez maiores de volumes,
de clientes, de faturamento, de quantidade de produtos ofertados ao mercado, tendem a
crescer também a complexidade de seus processos e cadeias produtivas. A gama de variáveis
e a quantidade de decisões a ser tomada tendem também a seguir essa tendência. Com essa
evolução, se faz cada vez mais necessário o alinhamento das decisões, dos objetivos e da
integração entre as diversas áreas internas da empresa. Conforme a complexidade e volume
aumentam, cresce também a probabilidade de decisões equivocadas e o impacto desse tipo de
desvio acaba gerando um impacto muito maior para a empresa e o seu rumo. Nesse contexto o
processo de S&OP atua trabalhando de forma integrada para gerar melhores decisões, maior
assertividade e aderência à estratégia do negócio e a seus objetivos estipulados.
Com o referencial teórico apresentado no capítulo 2, foi construído todo o arcabouço
necessário para entender e aplicar o processo S&OP dentro de uma empresa de confecção em
Petrópolis. A pesquisa utilizou como fonte, livros de autores na área de S&OP, PCP e Gestão
da Estratégia, bem como artigos relacionados ao processo estudado, com casos de sucesso e
seus resultados alcançados ao aplicarem o mesmo processo em outro contexto de empresa, em
outros ramos ou mesmo ênfase. No capítulo 4 foram apresentados os resultados alcançados na
empresa escolhida para a prática, sendo apresentados diversas ações realizadas, adaptações
necessárias e os benefícios colhidos com a prática, ainda que parcial, do processo de S&OP
em uma confecção.
Nos próximos tópicos serão apresentadas algumas conclusões após a coleta de dados
para referencial teórico e resultados ao implantar o processo S&OP na unidade de análise
(Braziline)

5.1 Conclusões

O processo S&OP conseguiu ser uma possível solução para gerar ganhos de melhor
alinhamento entre estratégia e execução, sanar a falta de integração entre áreas funcionais e
aprimorar as decisões realizadas com foco nos objetivos dos negócios e no atendimento de
clientes. Contudo, apenas o processo de forma padrão em si não consegue garantir à
efetividade de todos os benefícios gerados, sendo necessárias algumas adaptações à realidade
da empresa, em parte devido a sua posição na cadeia produtiva ao qual está inserida.
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Outro ponto importante é a dedicação exclusiva do time, equipe ou setor. No caso da
Braziline foi constada a sobrecarga de responsabilidade e funções no setor PCP e decidido
pelo desmembramento em dois setores complementares: um voltado para o PCP orquestrando
a produção e chão de fábrica; e o outro voltado exclusivamente à gestão do processo de
S&OP e todas as suas necessidades de atenção e esforço. Com esse movimento, garantiu-se
então a dedicação exclusiva necessária para à prática do processo de S&OP e sua gestão, de
forma a garantir os resultados positivos elencados no parágrafo anterior. Outro ponto que
corrobora para o processo S&OP gerar os ganhos listados, para a Braziline, é a concentração
em um único canal de comunicação e concentração das diversas variáveis a serem analisadas
e levadas em conta ao executar o processo em si.
Algumas contribuições geradas pela pesquisa são acerca de:
1. A presença de um setor dedicado ao processo S&OP e a sua orquestração
necessária gerou ganhando significativos, garantindo o alinhamento entre
objetivos de negócio e execuções, construindo a ponte necessária para a
aderência da estratégia estabelecida. Pois existe um time dedicado a analisar,
avaliar e guiar as demais áreas e objetivos setoriais para percorrer um rumo
positivo para a empresa.
2. Mesmo sem o processo S&OP completamente implantado, existem ganhos ao
implantar pequenas parcelas do processo padrão da literatura apresentada;
5.2 Recomendações

1. Realizar estudo mais amplo, sobre como aplicar o processo de S&OP por
completo em um ambiente dinâmico, apresentando os resultados gerados e
como solucionar a integração de diversas cadeias produtivas de insumos e
matéria-prima em um único processo de planejamento.
2. Realizar estudo sobre quais passos necessários e como aplicar para que o
processo de S&OP consiga gerar integrações positivas e alinhamentos na
cadeia de produção, saindo do ambiente interno da empresa e áreas
funcionais próprias e integrando toda a cadeia.
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