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RESUMO 

 

O estudo de caso desenvolvido aborda uma fabricante e distribuidora de artigos para animais 

domésticos. Foi estudado como é realizado o gerenciamento de estoques, o planejamento da produção 

e qual é a política de compras e vendas da empresa ao longo da cadeia de suprimentos. Após observar 

a carência de métodos e uma predominância de atividades realizadas de forma empírica na empresa, 

o grupo buscou diversas potenciais otimizações para reduzir custos, alavancar o caixa e aumentar a 

eficiência operacional da companhia. Dentre os itens manufaturados, a família de produtos selecionada 

para ser o foco do estudo foi a de arranhadores, item destinado a gatos, e bolsas de para transporte 

de animais de estimação, ambos produtos que possuem a maior parcela de receita bruta entre aqueles 

fabricados pela empresa. Através o levantamento do histórico de vendas, de produção e análise da 

lista de materiais e quantidades de estoques, foi possível realizar um modelo de previsão de demanda, 

definir um modelo de reabastecimento de estoque e reestruturar o planejamento da produção que 

incorporam as sugestões de melhorias apresentadas. 

 

Palavra Chave: Logística. Supply Chain Management. Cadeia de Suprimentos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A São Pet Mega Store é uma empresa especializada na confecção e 

distribuição de artigos para animais de estimação. Com gestão tradicional e familiar, 

a empresa começou com uma produção simples de coleiras há mais de 20 anos atrás 

e hoje atende as maiores capitais brasileiras. 

Atualmente a empresa encontra-se em processo de expansão, abrindo novos 

galpões e “showrooms”. Porém, a empresa ainda enfrenta diversas dificuldades em 

relação a sua cadeia produtiva e logística. 

A alta gerência da São Pet Mega Store relata diversos problemas relacionados 

a sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente devido à falta de integração 

entre os departamentos de planejamento de produção, que também é responsável 

pela gestão de estoque, e o setor de vendas. 

A empresa diversas vezes passou por situações em que existe a falta de 

matéria prima para dar continuidade na produção de uma de suas células; ou em que 

houve um grande acumulo de produtos acabados devido a uma excessiva produção, 

resultando na dificuldade de locomoção dos funcionários. Apesar de saberem da 

existência desses problemas, ainda não foram capazes de quantifica-los. 



2 
 

De forma a evitar que situações como as descritas anteriormente voltem a 

ocorrer, mostra-se necessário o desenvolvimento de um novo modelo otimizado de 

gestão da cadeia logística da empresa, que beneficie todos os departamentos que 

nela existem, bem como traga benefícios para clientes e fornecedores da empresa. 

Essa otimização ocorrerá por meio de uma análise detalhada dos sistemas 

empresariais logísticos que compõem a cadeia de suprimentos da empresa. 

 

2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica da atual cadeia de 

suprimentos da empresa, identificando seus principais pontos de ineficiência e 

paralelamente, através de um estudo detalhado das ferramentas de gerenciamento 

logístico e produtivo, propor um novo modelo mais enxuto e eficiente que traga uma 

redução de custos logísticos e aumento no fluxo de caixa. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia de uma pesquisa pode ser definida como um conjunto de 

ferramentas e maneiras para a realização de uma pesquisa cientifica, sendo eles 

específicos para o tipo de pesquisa realizada (YIN, 2001).  

Existem dois tipos de classificação para as pesquisas científicas quanto a sua 

abordagem: pesquisas quantitativas e qualitativas. O objetivo principal dessas 

classificações é determinar um conjunto de metodologias e ferramentas que permitam 

mensurar o resultado do trabalho. Segundo Gil (2008), as pesquisas qualitativas 

atuam em ambientes de difícil mensuração da qualidade, de forma a interpretar o 

entendimento de grupos sociais para explicar a razão de um determinado fenômeno.  

Para as pesquisas quantitativas, Richardson (1999) relata que é empregado o uso de 

ferramentas de quantificação na coleta e tratamento de informações através de 

técnicas estatísticas.  

O trabalho em questão pode ser definido como sendo uma pesquisa de 

abordagem tanto qualitativa, como quantitativa. A abordagem qualitativa se dá devido 

a maneira em como realizado a análise crítica do mapeamento atual da cadeia de 

suprimentos da empresa, avaliando possíveis razoes para a causa dos problemas em 

que a maneira de se quantificar é extremamente complexa; e quanto ao fato de se 

existir uma abordagem quantitativa, isso se dá em razão ao uso de ferramentas 
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estatísticas e matemáticas para fazer inferências sobre a melhor maneira de proceder 

na pesquisa. 

Gil (2008) descreve três tipos de classificações baseada no objetivo da 

pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. O tipo de classificação de pesquisa 

explicativa, que possui como seu principal foco a identificação da causa de um 

determinado fenômeno (GIL, 2008). Esse é o tipo de pesquisa que acaba exigindo um 

maior nível de detalhamento, já que é necessário explicar a razão pela ocorrência dos 

fatos observados. 

O trabalho em questão se encaixa em uma pesquisa explicativa, uma vez que 

tem como objetivo analisar criticamente todos os processos e variáveis da cadeia de 

suprimentos e propor hipóteses para melhoria do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos.  

O modelo de pesquisa de Estudo de Caso tem como foco o estudo profundo e 

exaustivo de um ou alguns objetos, de maneira que se entenda amplamente e 

detalhadamente o conhecimento envolvido. Ele pode ser usado para diversos tipos de 

pesquisa prática como por exemplo averiguar situações onde os limites não estão 

claramente determinados e formular hipóteses ou desenvolver teorias, até mesmo de 

fenômenos complexos que não viabilizam o uso de experimentos e levantamentos 

(GIL, 2008).  

O trabalho em questão se classifica como sendo uma pesquisa de Estudo de 

Caso, uma vez que foi escolhido como objeto de estudo exclusivo do trabalho a cadeia 

de suprimentos da São Pet Mega Store. Nesse estudo, objetiva-se entender 

profundamente todo o funcionamento da cadeia de forma a se opinar criticamente 

sobre os processos atuais e sugerir possíveis melhorias, visando a redução de custos 

logísticos e aumento de produtividade da logística.  

 

4 DESENVOLVIMENTO 

As quatro atividades operacionais da Gestão da Cadeia de Suprimentos podem 

ser definidas por Ferrante (2016) como sendo: Planejamento de Vendas, 

Planejamento da Produção, Planejamento de Compras e Planejamento de Estoques. 

Esse critério de segmentação foi adotado como as principais áreas a serem 

abordadas no presente trabalho, de forma a estudar detalhadamente os assuntos por 

elas abordados e seus respectivos indicadores de desempenho. Para isso, foram 

coletadas as seguintes variáveis: 
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 Para o Planejamento de Vendas: 

o Demanda Agregada por mês e por família de produtos 

o Volume de Vendas por mês e por família de produtos 

o Lead time de entrega para clientes 

 Para o Planejamento de Produção: 

o Demanda considerando capacidade nominal da fábrica, por mês e por 

família de produtos. 

o Volume de produção por mês e por família de produtos 

o Roteiro de fabricação dos produtos 

o Lead time de produção 

o Capacidade Nominal e Efetiva das Máquinas envolvidas na produção 

 Para o Planejamento de Compras: 

o Lead time de entrega de fornecedores 

o Quantidade de fornecedores 

o Preços praticados 

 Para o Planejamento de Estoques: 

o Níveis de estoque (Matéria Prima e Produto Acabado) 

o Custos de Estoque 

o Giragem de estoque 

 

Todos os dados relacionados as variáveis de estudo são de origem primária, uma 

vez que podem ser emitidas diretamente de softwares ou então coletadas por meio 

da medição. São exemplos de dados de fontes primárias:  

 

 Quantidades presentes nos estoques de matéria prima e produtos acabados 

 Histórico de dados relacionadas a volume de vendas e volume de produção 

 Informações de compras de cada um dos fornecedores 

 Lead time de fornecedores 

 

Além desses dados relatados, outras fontes de dados principais para a realização 

desse trabalho foram entrevistas com gestores da empresa para cada uma das áreas 

relatadas anteriormente. As entrevistas foram todas documentadas em relatórios, 
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onde foram descritas informações como o entendimento do processo de cada 

departamento, o impacto do processo para a empresa e outros departamentos, e 

principais problemas e sugestões de melhorias. Junto com relatórios de entrevistas, 

foi realizado um relatório de visita da fábrica, onde foram documentadas informações 

ditas por pessoas que atuam diretamente na produção e pelo dono da fábrica. No 

mesmo relatório, também foram documentadas observações feitas pelos participantes 

do projeto. 

Todos os dados coletados no trabalho foram validados com a ajuda dos 

gestores dos principais processos envolvidos nesse estudo e por posteriores visitas 

na empresa. Isso permitiu que fosse realizada uma análise crítica dos processos 

logísticos da empresa, de maneira a indicar possíveis aspectos de melhoria ao longo 

da cadeia de suprimentos. 

Outras fontes pertinentes foram relatórios, tabelas e gráficos coletados dos 

departamentos da empresa que serviram como base de análise para esse estudo. 

Todos esses dados foram cuidadosamente validados por gerentes da empresa e 

pelos pesquisadores por meio de frequentes visitas na empresa. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

A realização da análise de dados para o trabalho em questão será abordada em 

duas grandes etapas, que foram elaboradas pelos integrantes do grupo, de forma a 

se atingir o objetivo do estudo e solucionar o problema central da pesquisa. Essas 

duas etapas podem ser descritas como sendo: 

 

1. Análise Crítica do sistema atual: consiste na elaboração de documentos que 

permitem visualizar, identificar e interpretar como é o funcionamento logístico 

da cadeia de suprimentos da São Pet Mega Store. 

2. Propostas de melhorias no planejamento: consiste em etapas de avaliação dos 

resultados da etapa anterior, de forma a identificar problemas com o 

planejamento e propor melhorias que sejam viáveis para a empresa. 

 

Cada uma das etapas é composta por um conjunto de processos que devem ser 

seguidos para que se alcance um resultado confiável e adequado para a análise. 

Esses processos dão descritos na Figura 17 abaixo. 
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FIGURA 1 - ETAPAS PARA A ÁNALISE DE RESULTADOS 

 

FONTE: Elaboração própria 

  

Cada um dos processos será descrito a seguir nessa secção, destacando as 

principais análises realizadas em cada um deles.  

 

Decisão das áreas de atuação 

 

Essa é o primeiro procedimento para a realização do trabalho e tem como 

principal objetivo ajudar a delimitar o escopo da análise do problema, de forma a atuar 

primeiro nas locais que geram um maior resultado para a empresa, além de facilitar e 

agilizar o processo de estudo do trabalho em questão. 

A São Pet Mega Store possui um amplo portfólio de produtos vendidos, sendo 

uma parte deles fabricados – seja pela própria empresa ou por terceirização da 

produção – e uma outra parte proveniente de outros fabricantes. 

Como o estudo procurou abordar a cadeia de suprimentos desde o momento 

em que a matéria prima chega na empresa até o momento em que o produto acabado 

– proveniente da transformação dessa matéria – chega nas mãos do cliente, foi 

decidido abordar somente produtos que fossem fabricados dentro da empresa. 

Para isso, verificou-se quais eram as famílias de produtos que possuíam as 

maiores representatividades na receita da empresa. Aquelas que apresentaram uma 

receita agregada de no mínimo 70% do faturamento bruto da empresa, foram as 

escolhidas para ser o objeto de análise do estudo em questão. 

Além do fator quantitativo (Faturamento Bruto), foi levado em consideração 

também aspectos qualitativos de cada uma das famílias, sendo eles: 

 

 Facilidade de obtenção de dados 

 Maiores problemas relatados em entrevistas 

 Maior utilização de Matérias Primas em termos de volume 
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Esse processo depende diretamente dos dados coletados direto do software 

Syscom, onde é possível encontrar dados relativos ao desempenho financeiro da 

empresa. Os dados usados nessa etapa são de fontes primárias. 

 

Mapeamento da Cadeia de Suprimentos 

  

O Mapeamento da Cadeia de Suprimentos utilizou-se como principal 

ferramenta o BPMN (Business Process Modeling Notation), no entanto também foram 

usados conceitos de VSM para entender de maneira mais detalhada como ocorrem 

os processos logísticos e produtivos da empresa. 

A primeira etapa para a realização do mapeamento deve ser a coleta 

apropriada de dados relacionados aos principais processos de decisão na empresa. 

Os dois principais dados para a realização dessa etapa são os relatórios de visitas a 

fábrica e a realização de entrevistas com gestores dos principais processos logísticos.  

 Esses documentos oferecem as principais informações para a composição do 

mapeamento, devido ao fato de relatar de forma mais acurada qual é o critério utilizado 

por cada gestor na realização de suas atividades. Por isso também é importante 

evidenciar a realização de perguntas adequadas na hora da elaboração do 

questionário semiestruturado, fazendo com que essas informações sejam discutidas. 

 Antes de se começar a fazer o diagrama visual do BPM, foi elaborado um 

documento baseado nas coletas de dados, em que se resume todas as informações 

relevantes de cada processo e descreve-se detalhadamente como é feito cada 

processo. Uma vez que esse relatório foi finalizado, o digrama foi construído 

utilizando-se as notações do BPM. 

 De forma a proporcionar uma visão mais generalizada da empresa, foi realizado 

também um mapeamento da Cadeia de Suprimentos da São Pet Mega Store 

utilizando-se a metodologia do Value Stream Mapping (VSM). 

 Apesar de normalmente ser empregado em processos de manufatura, 

detalhando-se cada uma das etapas que envolvem a agregação de valor ao produto 

– que realização a transformação na peça –, no trabalho em questão o processo 

produtivo foi tratado como um processo único. Isso se deve ao fato do VSM ter sido 

adaptado com o intuito de identificar quais processos agregam valor para o cliente 

através da logística integral. 
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 Para a realização desse mapeamento, foi necessário coletar os dados de um 

mês referentes à: 

 

 Giragem de estoque 

 Custos de material de estoques (Produto Acabado e Matéria Prima) 

 Lead times de Produção 

 Lead times de Entrega de fornecedores 

 Lead times de Entrega para clientes 

 Demanda de produtos 

 Preço dos produtos 

 

Informações referentes ao mapeamento pela metodologia do VSM foram incluídas 

no relatório elaborado para dar detalhamento ao mapeamento por BPMN. Para isso 

todos os dados tiveram que ser coletados considerando um período típico de 

atividades, que no trabalho em questão foi referente a um mês. 

Dessa forma foi possível abordar temas tanto de natureza qualitativa (via BPMN) 

e quantitativa (via VSM), contornando possíveis “pontos cegos” que possam existir ao 

se realizar o mapeamento somente por uma maneira. 

Essa etapa somente foi dada como finalizada ao se checar com todos os gestores 

responsáveis por departamentos da empresa estudados se os tópicos abordados no 

mapeamento estavam corretos, e se não havia a necessidade de colocar ou retirar 

mais nada. 

 

Interpretação do Mapeamento 

 

No processo de interpretação do mapeamento foi cruzada as informações 

pesquisadas na bibliografia do trabalho em questão, com todas as informações 

relatadas no Mapeamento da Cadeia de Suprimentos. 

 Para isso foi coletada as informações relevantes de cada um dos quatro 

processos da logística integral – assim como foi descrito na secção 3.3 – que serviram 

como dados de entrada para a realização dos cálculos dos mais relevantes 

indicadores e ferramentas de cada processo. Os resultados dessas análises serviram 
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como base quantitativa, e por vezes até qualitativa, para identificar pontos de 

ineficiência no planejamento do sistema logístico da São Pet Mega Store.  

 Uma fez finalizado as análises quantitativas, os integrantes do grupo definiram 

e elencaram quais eram os principais pontos de ineficiência existentes na cadeia de 

suprimentos. Como base para a tomada de decisão foi usado, além das análises 

quantitativas, os tópicos relatados como sendo ideais pela referência bibliográfica e 

os problemas relatados nas entrevistas. 

 

Seleção de Propostas 

  

Levando em consideração os pontos de melhoria relatados pela interpretação 

do mapeamento da cadeia de suprimentos da empresa, o grupo de integrantes do 

trabalho em questão elaborou através da metodologia de Diagramas de Ishikawa e da 

metodologia 5W2H, diversas propostas para a resolução do problema. O objetivo de 

cada proposta foi sempre visando a redução de custos logísticos envolvidos em cada 

processo, além de aumentar a acurácia do planejamento de cada área. 

 Dentre todas as propostas elaboradas, somente aquelas consideradas factíveis 

dado as condições da empresa foram selecionadas para seguir adiante nesse 

procedimento de análise de resultado. 

 Os diagramas de Ishikawa ajudaram a definir possíveis causas para o problema 

apresentado, considerando aspectos referentes à Mão de Obra, Material, Método, 

Máquina, Medida, e Meio Ambiente. 

 Já a metodologia do 5W2H – que pode ser traduzido como a resposta para as 

perguntas: “O quê? Porque? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? ” – ajudou a 

definir planos de ação para a resolução do problema, destacando a maneira como 

eles deveriam ser feitos, quanto tempo levariam para ser feitos e quanto custaria para 

que fossem feitos. 

  Para a resposta da pergunta “Como? ” dos planos de ação do 5W2H, foi usado 

como critério os materiais elaborados no capítulo 2 desse trabalho. 

 

Análise de Viabilidade 
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Por fim, as propostas elaboradas no procedimento anterior foram simuladas 

considerando cenários conservador, em que existe um menor volume de vendas da 

empresa, e um cenário otimista, em que existe um maior volume de vendas. 

Esses cenários consideram a total implementação do plano de ação, e foram 

comparados diretamente com um cenário em que se considera a não implementação 

do plano de ação. Dessa forma é possível mensurar quanto se teve de ganho ou perda 

pela implementação da proposta. 

As propostas que obtiveram ganhos estimados significativos em relação ao 

cenário atual foram selecionadas para serem apresentadas para o dono da São Pet 

Mega Store. 

Nesse relatório é descrito todos os atributos relatados nos diagramas de 

Ishikawa e nos planos de ação do 5W2H, além dos ganhos estimados pela 

implementação do plano de ação. 

A implementação dos planos de ação fica, a princípio, ao encargo da São Pet 

Mega Store. O trabalho em questão objetiva fazer uma análise crítica do status quo, 

e utilizando conceitos de gestão da cadeia de suprimentos, oferecer possibilidades de 

melhoria para o planejamento logístico da empresa. 
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