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1. RESUMO 

No desenvolvimento deste trabalho serão tratados assuntos de previsão de demanda           

e controle de estoque tanto de matéria prima quanto de produto acabado numa             

indústria de artefatos de concreto, utilizando as ferramentas MRP (Material          

Requirement Planning) e S&OP (Sales and Operations Planning) integrando todos os           

processos internos da empresa. Neste estudo foram realizadas pesquisas utilizando          

os dados coletados e relatórios contendo gráficos com base nos resultados periódicos            

mensais e com o objetivo de melhorar a previsão de demanda, organizar e controlar o               

estoque de forma correta, facilitando o planejamento da produção com intuito de            

reduzir custos extras com produtos que são produzidos e estocados e matéria prima             

parada sem a devida necessidade. Sendo assim todo o planejamento foi necessário            

para que as mudanças acontecessem. Com isso, houveram melhorias na acuracidade           

do estoque e de suas entradas e saídas e foi possível verificar também uma melhoria               

nos processos produtivos, diminuindo o volume de matéria prima em excesso e            

atendendo aos pedidos com um prazo menor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Para que haja uma melhoria na previsão de demanda nas empresas, são            

utilizadas duas ferramentas no intuito de integrar principalmente os estoques através           

do alinhamento de todos os processos internos da empresa entorno de um único             

resultado. O S&OP ou planejamento de vendas e operações, processo que traz uma             

declaração de taxas de produção, dos níveis de força de trabalho e armazenamento             

de uma companhia ou de departamentos dentro dela, buscando coerência com           

previsões de demanda a as restrições de capacidade (LÉLIS, 2012). O planejamento            

de necessidades de materiais ou MRP é uma parte fundamental do planejamento de             

recursos. Trata-se de um sistema de informações utilizado para ajudar fabricantes a            

gerenciar o estoque de demanda dependente e programar pedidos de reposição           

(LÉLIS, 2012), assim como para estruturar os processos internos e conseguir atingir            

os objetivos planejados a curto, médio e longo prazo. Como a reposição de recursos e               

matéria prima ajudando a aumentar a produção e reduzir erros causados pela            

previsão feita de forma incorreta. 
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A produção é o processo chave de qualquer empresa, sendo à base de             

sustentação dos demais departamentos, por isso é essencial para uma organização           

ter uma produção eficaz e enxuta para que atenda aos pedidos de seus clientes              

dentro do prazo e com a  qualidade requerida no produto final. 

Davis et al. (2001) define que, através de uma estratégia corporativa, a            

administração da produção é definida como o gerenciamento dos recursos diretos que            

são necessários para a obtenção de produtos e serviços de uma organização. Com             

isso é observada à importância da estratégia organizacional da administração da           

produção, pois, é através destes dois componentes que se dá o início a qualquer              

projeto interno de melhoria; para ter sucesso e resultados satisfatórios é preciso            

planejar, organizar, liderar e controlar. 

Portanto, foi utilizado o MRP para definição dos cálculos e algoritmos dos quais             

serão projetados o inventário periódico para que seja feito o planejamento da            

produção, tendo como objetivo organizar o estoque obtendo um maior controle do que             

é fabricado e em qual momento deve-se começar a produzir. Através do S&OP foi              

feito todo o planejamento de vendas e demais operações que a precedem e sucedem              

fazendo nele o link do MRP com todos os demais processos até a entrega dos               

produtos acabados reduzindo erros e perdas por falhas de controle de estoque e             

aumentando a margem de lucro da empresa.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é melhorar a previsão da demanda, utilizando as             

ferramentas e trazer para a empresa uma melhor organização que refletem em uma             

previsão mais certa na busca de lucros maiores gerados pela redução de custos. 

 

4. METODOLOGIA 

O método adotado para efetuar a previsão de demanda foi baseado em            

análises quantitativas (CERTO, 2003), utilizando os dados coletados na empresa, por           

meio da análise de relatórios analíticos suportado por gráficos com base nos            

resultados periódicos mensais, que permitiram uma análise estatística por parte dos           

gestores de cada uma das áreas. 
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Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2007), o S&OP tem um papel muito            

importante no processo de gestão das organizações. Com ele é estabelecida uma            

integração vertical entre os níveis hierárquicos através do planejamento integrado          

entre as áreas, traduzindo a estratégia organizacional para uma estratégia          

operacional, permitindo uma fácil compreensão de todos os níveis de decisão. Há            

também a integração horizontal, entre os colaboradores de diferentes departamentos          

com o mesmo nível hierárquico, fazendo com que todos trabalhem juntos e alinhados             

direcionando seus esforços para que a estratégia organizacional seja alcançada.  

Segundo Peinado e Graeml (2007), o MRP é uma técnica que permite            

determinar as necessidades dos materiais que serão utilizados na fabricação de um            

produto. A produção em larga escala exigia o controle de um número muito grande de               

informações sobre os materiais necessários à produção, envolvendo a determinação,          

com precisão, das quantidades e das datas de entrega dos materiais necessários            

para a produção.  

Segundo Wallace (2001), S&OP além de integrar na vertical e na horizontal,             

proporciona o balanceamento entre a demanda e a oferta dos produtos de uma             

empresa, procurando sempre mostrar de maneira clara e com antecedência, quando           

e onde têm faltas e excessos da capacidade produtiva. Ou seja, com a integração das               

áreas de vendas, produção, compras e logística, será produzido somente o           

necessário, atendendo a real necessidade do cliente dentro do prazo solicitado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por meio dos cálculos de MRP, foi realizada a projeção do inventário periódico             

para chegar ao correto planejamento da produção, tendo como objetivo organizar e            

controlar o estoque de forma correta obtendo um maior controle do que é fabricado e               

em qual momento iniciar uma nova solicitação de produção. Com o S&OP foi feito o               

link do MRP com o planejamento de venda, aumentando a visibilidade do que deve              

ser vendido e reduzindo erros e perdas nas vendas por falta de produtos no estoque.  

Com isso, além de integrar todos os setores, aumentar produtividade, reduzir           

custos com perdas ou falhas nas vendas, diminuir o tempo de produção e obter um               

produto final dentro dos padrões de qualidade da empresa a um custo menor. Tais              

mudanças são de extrema importância, pois, melhora a acuracidade de estoque e de             
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entradas e saídas, que anteriormente eram feitos manualmente. Portanto, integra          

diretamente as áreas de vendas, produção e expedição. Um dos maiores problemas            

que podem ser gerados na empresa é a produção aleatória de um produto que acaba               

ficando armazenado enquanto o cliente solicita outros tipos de produtos não estão            

disponíveis. Isso causa perda de tempo e de confiabilidade com o cliente. De forma a               

obter um controle geral e manter as informações sempre atualizadas é essencial que             

a equipe de qualidade faça um inventário mensalmente para garantir a acuracidade            

do estoque através de ajustes de inventário positivos ou negativos, os quais deverão             

ser devidamente justificados pelas equipes de estoque e carregamento e autorizados           

pela diretoria financeira.  

Para obter um resultado satisfatório é indispensável um controle de todo o            

processo, alinhando nas reuniões de S&OP entre as áreas de produção, vendas e             

expedição definindo o que deve ser produzido em função das previsões de vendas e              

expedição, alinhando com o tempo de reposição de matéria prima e setup e produção              

de produtos acabados.  

Nessa análise foram utilizados os históricos de produção, de compra de           

matéria prima, o controle de estoque, histórico de vendas, dados de produção e             

estudo da interação entre setores para que todo o processo seja feito de forma rápida               

e organizada. Foi utilizado o monitoramento através de gráficos para que seja feito o              

controle correto do estoque de matéria prima, de produção e de vendas. Os gráficos              

são usados para permitir o auxílio da tomada de decisão, detectando possíveis falhas             

antes mesmo que as mesmas aconteçam.  

Através do gráfico foi possível observar comportamentos da compra e          

consumo de matéria prima. 

A Figura 1 apresenta um estoque médio de 141,50 t de aço o que representava               

mais de um mês do consumo da produção (37 dias). Após a implantação no mês de                

maio, o estoque foi reduzido gradativamente para 46,60 t (Redução de 67%), o que              

representa 10 dias do consumo desta matéria prima para a fabricação de produtos. 
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Figura 1 – Compra e consumo de aço na produção 

 
Fonte:  Autor, 2018 

 

A Figura 2 apresenta o ano com um estoque médio de 2.781,55 t de areia o                

que representava mais de dois meses do consumo da produção (87 dias). Após a              

implantação no mês de maio, o estoque foi reduzido gradativamente até 285,00 t.             

(Redução de 90%), o que representa 3 dias do consumo desta matéria prima para a               

fabricação de produtos. 

Figura 2 – Compra e consumo de areia na produção 

 
 Fonte: Autor, 2018 

 

A Figura 3 representa o ano com um estoque médio de 648,30 t, que              

relativamente um estoque na média, porém no mês seguinte houve o aumento para             

1.389,97 t o que representava 15 dias. Após a implantação no mês de maio, o               

estoque foi reduzido gradativamente até 260,00 t (Redução de 60%), o que            

representa 3 dias do consumo desta matéria prima para a fabricação de produtos. 
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Figura 3 – Compra e consumo de pedra na produção 

 
 Fonte: Autor, 2018 

 

Como mostra a Figura 4, um estoque médio de 162,20 t de cimento, o que               

representava 29 dias. Após a implantação no mês de maio, o estoque foi reduzido              

para 150,00 t. (Redução de apenas 8%), o que representa 25 dias do consumo, o               

cimento se manteve com quase o mesmo estoque, pois vinha obedecendo a            

capacidade do silo o que não suporta mais do que 200 toneladas. 

Figura 4 – Compra e consumo de cimento na produção 

 
  Fonte: Autor, 2018 

 

É possível observar que houveram meses onde o consumo foi maior que a             

compra, em função do excesso de estoque que gera custos de armazenagem            

desnecessários. 
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6. RESULTADOS 

Com a implantação das ferramentas tratadas neste estudo é possível verificar           

uma melhoria nos processos produtivos e a melhor organização no setor de estoque             

da empresa, diminuindo o volume de matéria prima em excesso, atendendo aos            

pedidos com um prazo menor, com o estoque de produtos acabados está sendo             

reduzido, em função da integração direta das áreas de vendas e produção, reduzindo             

também o tempo para que pedido comece a ser fabricado. 

A seguir pode-se observar na Figura 5, o comportamento do estoque após a             

adoção da previsão, pois com base na carteira de pedidos existente no sistema da              

empresa, que através de um algoritmo calcula aquilo que precisa e o que não precisa               

ser produzido, subtraindo a venda do estoque físico, resultando no estoque disponível            

para entrega indicando o que já está reservado para atendimento a carteira de             

pedidos dos clientes em um mesmo período. 

Desta forma pode-se através do MRP, calcular o que é necessário comprar e             

produzir para atender a demanda calculando por tal algoritmo uma vez que sempre             

que o estoque disponível estiver negativo (estoque físico menos pedidos colocados           

no sistema), significa que aquele item deve ser produzido.  

Pode-se notar uma grande diferença do que se encontra no aberto sistema            

aguardando a liberação para ser expedido e aquilo que se encontra no pátio             

fisicamente, então com base em tal informação podemos facilmente visualizar o que            

precisa ser produzido conforme a previsão de alguns dos itens em estoque, e             

permitindo a empresa manter um estoque regulador, já que a empresa é conhecida             

por ter produtos à pronta entrega, ajustando a saída dos pedidos, evitando assim             

estoque negativo. 
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Figura 5 – Estoque de tubos 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

A Figura 6 mostra a situação das aduelas, pois a produção é feita sob              

demanda de forma a atender a um projeto específico feito para cada cliente, não deve               

haver estoque regulador. Mas os mesmos procedimentos foram adotados e o melhor            

controle foi notadamente sentido através da redução do estoque e nas diferenças no             

inventário mensal.  
Figura 6 – Estoque aduelas 

 
Fonte: Autor, 2018 
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Na Figura 7 é mostrada a tabela com os resultados da implantação das              

ferramentas no controle da matéria prima colocando destaque tanto no estoque que            

ficou dentro da previsão para não ter material parado sem necessidade. Essa redução             

possibilitou uma economia de R$ 100.000,00 por mês. 
Figura 7 – Imagem da tabela do relatório mensal de matéria prima. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permitiu a empresa trabalhar com o estoque mais enxuto, tanto             

de matéria prima, que ficou definido um estoque mínimo para atendimento de 7 dias              

de produção, pois em alguns casos chegava a ser maior que um mês, quanto de               

produto acabado, onde no caso de tubos se definiu também um estoque de             

segurança de 7 dias em relação á média história de vendas e no de aduelas,               

mantendo um alinhamento mais forte com a área da expedição em função da             

capacidade de recebimento do cliente, atendendo aos pedidos com um prazo menor,            

mantendo o estoque de produto acabado organizado. Com isso o fluxo de caixa             

passou a ser controlado, já que um montante menor de dinheiro parou de ficar              

“parado”no estoque sem a devida necessidade. Todos os processos passaram a ter            
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uma melhor produtividade. Essa redução possibilitou uma economia de R$          

100.000,00 por mês. 
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