
A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO DE DEMANDA NOS CUSTOS LOGÍSTICOS NA DIVISÃO DE 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Uma das primeiras questões consideradas na gestão de 
estoque é a previsão de vendas futuras e a estimativa dos 
tempos de ressuprimento.
Desta maneira, o planejamento de demanda e seu 
processo de S&OP é um forte influenciador em questões de 
custos logísticos e de inventário.

As ferramentas utilizadas no projeto foram primeiramente a 
definição da equipe que atuaria na implementação do novo 
processo, sendo envolvidos dois analistas de logística, um 
representante do departamento de vendas e um analista de 
marketing, além da gerência atuando como suporte. Após a 
definição da equipe, dados a respeito do nível de 
atendimento ao cliente e valores de estoque foram 
levantados. Com os dados em mãos, surge a necessidade 
de mudança e novas ideias, que surgiram após rodadas de 
brainstorming e foram priorizadas e colocadas em um plano 
de ação, com o problema bem definido, metas, 
responsáveis e prazos de execução das tarefas.

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação do 
processo de S&OP na empresa trabalhada, sendo a meta 
principal alcançar OTIF de 96% e redução no nível de 
estoque em R$200.000,00.
O principal problema que deve ser solucionado são os altos 
custos causados pelo nível de estoque decorrentes da falta 
de integração entre departamento de vendas e 
planejamento de demanda.

Anteriormente ao projeto, a empresa apresentava resultado 
de OTIF em 2018 de 94,5% e um valor médio de estoque 
de R$10,4 Milhões. Considerando este montante médio, a 
empresa apresentou um custo de capital em 2018 de R$ 
936.000,00. Considerando taxa de 9%.

Após a implementação, a empresa apresentou em 
Dezembro de 2019 resultado de OTIF de 95,8% e um valor 
médio de estoque de R$9,7 Milhões. Considerando este 
montante médio, a empresa apresentou um custo de capital 
em 2019 de R$ 870.000,00. 
Em resumo, o novo processo resultou em um aumento de 
1,3 P.P. em OTIF e R$66.000,00 em custo de capital.

Como continuidade, sugere-se amadurecer o processo 
engajando as áreas relacionadas e estimulando a presença 
da alta gestão nos ciclos de planejamento, buscando 
alcançar o objetivo estabelecido em rela;cão ao OTIF. Além 
disso, gerenciamento do portfólio também pode impactar 
positivamente em reduções de custo para a empresa e 
deve ser tratado como objetivo para o próximo ciclo.
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