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Introdução
A gestão da Logística Moderna identifica que as empresas
líderes de mercado se caracterizam por possuirem um sistema
logístico bem planejado e bem administrado. O objetivo das
organizações é criar vantagem competitiva, ou seja, criar valor.
O Conselho de Gerenciamento da Logística (CLM) define a
importância em abranger a análise da Cadeia de Suprimentos
do ponto de origem até o consumo, e este objetivo pode ser
alcançado através do Planejamento Colaborativo. No entanto,
como este modelo envolve várias pessoas, percebe-se a
necessidade de um adequado plano de capacidade de
transformação de grupos em equipes através da comunicação.
Transformar grupos em equipes é chave para esta mudança.

Metodologia
Através de ferramentas Lean Six Sigma como: Mapeamento de
Fluxo de Valor, Matriz de Responsabilidades e Planejamento
Colaborativo, identificar e analisar o estado atual do processo
de compra de insumo e gestão de estoque. Após definido o
Mapa Atual, destacar as oportunidades encontradas e aplicá-las
de forma a aperfeiçoar o fluxo de materiais e informação na
Cadeia de Suprimentos, eliminando desperdícios e permitindo
assim um melhor fluxo logístico ao processo.

Objetivo
Otimizar o processo de compra de insumos do fornecedor, 
através de Planejamento Colaborativo e Lean Manufacturing, 
possibilitando melhor visibilidade de demanda na Cadeia de 
Suprimentos Integrada.

Resultados
Otimização do Saldo de Estoque em Reais (R$)
Otimização do Saldo de Estoque em Kilos (Kg)
Maior utilização de insumos do fornecedor  x Menor Saldo Final
Melhor perfomance do estoque (Uso x Saldo de Estoque)

Conclusões
O planejamento colaborativo é ferramenta fundamental no
processo de melhoria contínua das cadeias de suprimento
integradas. A colaboração deve envolver questões operacionais,
mas também planos estratégicos e objetivos de mútuo
benefício para as organizações.
A necessidade de utilizar equipes multifuncionais é inegável. É
possível obter ganhos em vários pontos da cadeia se tivermos
habildades complementares atuando com propósitos e
objetivos comuns. Importante transformar grupos em equipes.
O uso de ferramentas de mapeamento de fluxo de valor e de
divisão de papéis e responsabilidades é um excelente meio de
gestão e coordenação das equipes e suas atividades.
Criar indicadores de contra-medida para ratificar o avanço de
desempenho podem dar maior suporte e clareza ao resultado
final de um projeto.
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