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Introdução
A empresa em questão tem grande risco de não-cumprimento 
do volume acordado com o time de vendas para o verão. 
Problemas como restrição de capacidade fabril e falhas na 
execução da cadeia de suprimentos foram mapeados a fim de 
reduzir a diferença entre volume planejado e entregue. 
Falta de visibilidade, baixo controle dos processos e 
dimensionamento inadequado de tempos e gente foram os 
principais temas levantados para serem tratados objetivando a 
redução de ruído com o time de vendas e garantir o melhor 
abastecimento dos clientes.
Para sanar tais problemas, algumas das formas encontradas 
foram: planejamento realista, simplificação da produção, ajuste 
e blindagem dos processos desde os pedidos até a entrega.

Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método de estudo de 
caso proposto por Yin (2003). As etapas desenvolvidas na 
pesquisa estão representadas na figura abaixo:

Objetivos
Estabelecer métodos de contenção do efeito chicote, a fim de 
garantir cumprimento dos fluxos e disponibilidade de produtos 
suficiente para atender a demanda prevista.

Para os índices de furo de puxada, obteve-se uma queda de 6%,

Considerando-se o novo patamar estabelecido, nota-se que os 
novos mandamentos geraram ganhos e benefícios para a 
companhia, no entanto, ainda existem grandes oportunidades 
para serem exploradas a fim de minimizar ainda mais os índices 
que prejudicam de uma forma ou outra a organização. 

Conclusões
Pode-se verificar que a padronização e restabelecimento de 
fluxos relativamente simples, afetaram de forma positiva todo 
o funcionamento da empresa em questão. O mapeamento do 
efeito chicote foi primordial para se entender que as principais 
dificuldades enfrentadas pela cadeia de suprimentos da 
empresa eram, principalmente, em função da especulação dos 
clientes sobre a disponibilidade de produtos e a solicitação de 
pedidos acima da real necessidade de vendas, o que 
influenciava nas pressões do campo sobre o fluxo do centro de 
serviços.
A fim de garantir a produção e estocagem de quantidade 
efetivamente necessárias ao negócio e garantir o melhor 
balanceamento do portfólio é importante que as empresas se 
atentem sempre as reais necessidades dos clientes e se 
blindem de influências externas que façam com que os fluxos 
não possam ser seguidos.
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Resultados
A partir da implantação dos mandamentos, em setembro de 
2010, o centro de serviços passou a ser blindado das pressões 
do campo e pode minimizar os retrabalhos e problemas, antes 
intrínsecos ao sistema. Para as reprogramações D0 e D1 
tivemos uma queda de 16% entre Setembro e Dezembro, para 
as reprogramações por falta de produto uma diminuição de 
1,5%.

Figura 1 – Metodologia de Estudo de Caso
Fonte: Adaptado de Yin (2003)

Tabela 1 – Resultados obtidos com a implantação dos 
mandamentos Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 1 – Redução dos furos de puxada. 
Fonte: Elaboração Própria
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