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1 INTRODUCAO 

Este trabalho tern a finalidade apresentar os principais conceitos, 

fundamentos e importancia do DRP (Distribution Requirements Planning), a sua 

interface com todos os elos da cadeia de Supply Chain - SCM e os elementos 

necessarios para a implantagao de um projeto de sucesso. 0 DRP e uma 

ferramenta de logfstica que evoluiu seguindo o grande sucesso dos Sistemas 

MRP (Material Requirements Planning), MRP II (Material Requirements Planning 

II) ate a evolugao dos Sistemas ERP (Enterprise Resourse Planning) que e mais 

que uma mudanga organizacional, e uma forma de repensar e reorganizar toda a 

estrutura dos processos e sistemas de uma organizagao possibilitando a 

integragao do fluxo informagoes unico, continuo e consistente entre todos os elos 

da cadeia. 

No t6pico 2 sera apresentado de forma sucinta a importancia do Supply 

Chain - SCM e a evolugao de sua estrutura. A metodologia demonstra a 

importancia do gerenciamento estrategico junto aos sistemas integrados de 

gerencia da informagao para se obter uma ferramenta estrategica viavel para 

aumentar o nfvel de servigo nas relagoes entre parceiros e clientes 

proporcionando competitividade e lucratividade atraves da cadeia Supply Chain. 

No t6pico 3 sera apresentada a importancia do DRP e sua estrutura que afim de 

um melhor nivelamento de estoques em uma industria, busca aumentar o nfvel de 

servigo aos clientes e aumentar os Iueras, a ferramenta do DRP tern como objetivo 

assegurar que o item correto, na quantidade correta esteja disponfvel no Iugar 

correto quando for necessaria. Para alcangar este resultado e preciso planejar, 

sincronizar e programar as atividades que desenvolvem um plano de agao 

dinamico que reage aos eventos constantes de mudangas, por exemplo, o 

comportamento instavel da demanda que causa uma reagao em cadeia que afeta 

a programagao de suprimentos, programagao de produgao, estoques, atividades 
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de armazenagem, transportee distribuic;ao. 0 papel do DRP e ajustar os pianos e 

programas para que se adeqOem as condic;oes que se alteram constantemente. A 

importancia de sua interface com os principais sistemas, planejamento mestre de 

produc;ao, mercado e a gestao da demanda que fornecem e o alimentam de 

importantes informac;oes, assim como a sua operacionalizac;ao e mecanisme de 

calculo tambem sao abordados neste t6pico. 

No t6pico 4 sera apresentado o quesito necessaria para que qualquer operac;ao, 

sistema e integrac;ao tenham sucesso dentro da Cadeia de Supply Chain, o projeto. 

A gestao de projeto e essencial para que os projetos planejados sejam executas 

de acordo com urn processo sistematico. 

0 projeto e delimitado par resultados, tempo e recursos. A metodologia 

apresenta as principais fases de urn projeto, a importancia do escopo, integrac;ao, 

e dos recursos de qualidade como profissionais bern qualificados e as tomadas de 

decisoes corretas para que o projeto seja realizado com sucesso. A implantac;ao 

de urn projeto de DRP demonstra varios fatores como barreiras tecnicas, barreiras 

humanas e barreiras de informac;ao que se superadas se transformam em urn 

projeto bern elaborado que atenda as demandas especfficas de forma que 

maximize o nfvel de servic;o oferecido e a lucratividade e da operac;ao de acordo 

com a estrategia da organizac;ao. 
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2 GESTAO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPLL Y CHAIN 

MANAGEMENT- SCM) 

2.1 INTRODU<;AO 

Neste capitulo sera apresentado o conceito de Gestae da Cadeia de 

Suprimentos (Suplly Chain Management - SCM), que e urn novo modele 

competitive e gerencial as empresas industriais que tern representado uma nova e 

promissora fronteira para empresas interessadas na obtenc;ao de vantagens 

competitivas de forma efetiva e pode ser considerada uma visao expandida, 

atualizada e, sobretudo, holistica da administrac;ao de materiais tradicional, 

abrangendo a gestae de toda a cadeia produtiva de uma forma estrategica e 

integrada. Dada a grande importancia deste tema veremos algumas definic;oes 

relevantes. 

2.2 DEFINI<;AO DE SUPLLY CHAIN MANAGEMENT- SCM 

A Gestae de Cadeia de Suprimentos pressupoe, fundamentalmente, que as 

empresas devem definir suas estrategias competitivas e funcionais atraves de 

seus posicionamentos (tanto como fornecedores, quanta como clientes) dentro 

das cadeias produtivas nas quais se inserem. Assim, e importante ressaltar que o 

escopo da Gestae de Cadeia de Suprimentos abrange toda a cadeia produtiva, 

incluindo a relac;ao da empresa com seus fornecedores e clientes, e nao apenas a 

relac;ao com os seus fornecedores. 

Para Quinn (1997), SCM pode ser definida como todas as atividades 

associadas como o movimento de bens desde o estagio de materia-prima ate o 

usuario final. Para Lee e Bellington (1993), uma SCM representa uma rede de 

trabalho (network) para as fungoes de busca de material, sua transformac;ao em 

produtos intermediaries e acabados para a distribuic;ao desses produtos acabados 
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aos clientes finais. Christopher (1998) define SCM como uma rede de 

organizagoes que estao envolvidas atraves das ligagoes a jusante (downstream) e 

a montante (upstream) nos diferentes processos e atividades que produzem valor 

na forma de produtos e servigos liberados ao consumidor final. Mentzer et al. 

(2001) define uma SCM como urn conjunto de tres ou mais entidades 

(organizagoes e indivfduos) diretamente envolvidos nos fluxos a montante ou 

jusante de produtos, servigos, financeiro e de informagoes, desde a fonte primaria 

ate o cliente final. 

Podemos considerar que todas as definigoes sao convergentes e 

consideram que SCM sao redes de companhias que sao efetivamente 

responsaveis pela obtengao, produgao e liberagao de urn determinado produto e 

ou servigo ao cliente final. 

A Figura abaixo simboliza uma cadeia de suprimentos integrada com uma 

gestao de relacionamento de multiempresas numa estrutura caracterizada par 

limitagoes de capacidades, informagoes, competencias essenciais, capital e 

restrigoes de recursos humanos. A estrutura estrategica desta cadeia de 

suprimentos e poder conectar operacionalmente uma empresa aos clientes, assim 

como criar uma rede se apoio a distribuigao e aos fornecedores, visando uma 

vantagem competitiva no mercado, realizando a integragao desde a aquisigao dos 

materiais iniciais ate a entrega dos produtos aos clientes finais. 
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Figura 1 Modelo Geral da Cadeia de Suprimentos 
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Fonte: Adaptado do Material do Prof0 PHD. Darli Rodrigues Vieira (2008). 

2.3 ORGANIZA<;AO DO SUPPLY CHAIN MANAGEMENTE- SCM 
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Segundo Bowersox e Closs (2001 ); a competencia logfstica e obtida pel a 

coordenac;ao das seguintes areas funcionais: projeto de rede logfstica; informac;ao; 

transporte; estoque; armazenagem; manuseio de materiais e embalagem. Essa 

coordenac;ao deve ocorrer de forma integrada, pois todas as areas sao 

interdependentes. E impossfvel desenvolver urn projeto de rede logfstica sem 

considerar a forma com que todas as informac;oes serao inclufdas para integrar 

todos os elos da cadeia de suprimentos. 

0 projeto de rede inclui todas as instalac;oes logfsticas pertencentes a uma 

cadeia de suprimentos: fabricas, armazens, centros de distribuic;oes (CDs), pontos 

de transbordo, cross-dock e de vendas. 0 projeto deve viabilizar o planejamento 

logfstico da empresa e equilibrar o trade-off entre os custos e o nfvel de servic;o. 

9 



0 projeto deve ser revisto com certa freqOencia pela empresa mesmo que 

seja bern elaborado, pois as mudanc;as existentes em urn mundo empresarial 

dinamico e competitive com rapidas alterac;oes na oferta e demanda de produtos, 

novas tecnologias, metodologias de gestao, novas leis tributarias e incentives 

fiscais podem alterar a estrutura de uma rede para alcanc;ar a maximizac;ao do 

nlvel de servic;o satisfazendo restric;oes como custos loglsticos, fiscais e demanda. 

Toda organizac;ao empresarial para administrar de forma eficiente e eficaz a 

sua rede de Supply Chain obtendo o aumento de sua competitividade necessita de 

urn sistema de informac;ao gerencial que possibilite a integrac;ao dos principais 

processes da cadeia viabilizando assim o Supply Chain Managemente. 

Entre os principais sistemas gerenciais de informac;oes podemos citar o 

Enterprise Resources Planning (ERP). 

0 sistema ERP fornece urn apoio a busca de oportunidades futuras, com 

objetivo de possibilitar urn maior conhecimento e monitoramento do neg6cio como 

urn todo, realizando urn gerenciamento eficiente das informac;oes obtendo urn alto 

desempenho nas atividades operacionais e estrategicas com o menor custo 

posslvel. 

Devido a grande importancia do sistema ERP iremos demonstrar como se 

deu a sua evoluc;ao, identificar a sua estrutura possibilitando uma visao geral do 

sistema. 

2.3.1 Evoluc;ao do Entrerprise Resources Planning - ERP 

Em virtude da complexidade de manufatura de uma empresa operar e 

controlar grandes numeros de variaveis de calculos e analises para garantir a 

inovac;ao, redw;ao de custos, melhora da qualidade e oferecer urn melhor nlvel de 

servic;os foi necessaria o auxllio de sistemas computacionais para administrar 

suas atividades. 

Segundo MACHADO (1989), desde os anos 60 surgiram os pioneiros em 

MRP (Material Requerement Planning) ou Planejamento das Necessidades de 
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Produc;ao. 0 sistema MRP permite que as empresas calculem quantos materiais 

de determinado tipo sao necessaries em que momenta. Para realizar isso, ele 

utiliza os pedidos em carteira, assim como uma previsao dos pedidos que a 

empresa ira receber (demanda), ap6s verifica todos os ingredientes ou 

componentes que sao necessaries para completar esses pedidos, garantindo a 

sua produc;ao a tempo para atendimento da demanda especifica do perlodo. 

Ap6s alguns anos surge a necessidade de expandir o sistema MRP para 

que ocorra a integrac;ao com outras partes da empresa, surgindo nos anos 80 o 

MRP II (Manufacturing Resources Planning) ou Planejamento dos Recursos da 

Manufatura, essa evoluc;ao teve como objetivo analisar de forma integrada todos 

os parametres que determinam a produc;ao de um determinado material 

verificando os recursos tecnicos e humanos disponlveis para garantir o 

atendimento da produc;ao. 

Nos anos 90 surgiu a necessidade de ter um sistema integrado de gestae 

que nao somente controle e analise os sistemas de produc;ao, mas que englobe 

mais elos da empresa possibilitando uma melhor visao estrategica da cadeia. 0 

ERP (Enterprise Resources Planning) eo sucessor do MRP II. Com a utilizac;ao do 

ERP foi posslvel integrar o departamento de produc;ao com os departamentos de 

contabilidade, fiscal, financeiro, distribuic;ao, etc., com o trabalho de forma 

integrada as empresas conseguiram otimizar seus processes e reduzir custos. 

CORREA e GIANESE (1999) define ERP como: " sendo basicamente 

composto de m6dulos que atendem a necessidade de informac;oes para apoio a 
tomada de decisao de setores outros que nao apenas aqueles ligados a 

manufatura: distribuigao ffsica, custos, recebimento fiscal, faturamento, recursos 

humanos, financ;as, contabilidade, entre, todos integrados entre si e com os 

m6dulos de manufatura, a partir de uma base de dados Cmica e nao redundante." 
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2.3.2 Estrutura do ERP 

Reconhecendo a necessidade das empresas em reduzir o tempo de 

resposta ao mercado de produtos e servic;os, o sistema ERP e desenvolvido para 

responder instantaneamente o surgimento de novas necessidades nao previstas. 

As operac;oes podem facilmente mudar ou expandir sem romper com as atividades 

em curso. 

Segundo GIANESE (1999), segue abaixo a descric;ao dos m6dulos que 

interagem no sistema ERP relacionados a uma a operac;ao de Supply Chain 

Management - SCM: 

• Previsoes/Analises de Vendas: Auxilia na previsao de vendas da empresa. 

• Lista de Materiais: apoio a manutenc;ao das estruturas de produtos da 

empresa. 

• Programac;ao Mestre de Produc;ao (MPS): Coordena a demanda do 

mercado com os recursos internos da empresa programando as taxas 

adequadas de produc;ao de produtos finais. 

• Planejamento de Materiais (MRP): faz o planejamento das necessidades de 

materiais. 

• Compras: ap6ia informalmente o processo de suprimentos dentro da 

empresa. 

• Controle de Fabricac;ao: e urn sistema de chao-de-fabrica orientado para a 

melhoria de desempenho que complementa e aperfeic;oa o sistema 

integrado de gestao. 

• Controle de estoque: ap6ia a func;ao de controle de inventarios. 
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• Engenharia: ap6ia a func;ao de engenharia no que se refere a as suas 

interfaces com o processo de planejamento e controle das mudanc;as de 

engenharia. 

• Distribuic;ao Fisica (DRP): gerenciamento de forma integrado da cadeia de 

distribuic;ao, realizado pelo que denominamos Planejamento das 

Necessidades de Distribuic;ao. 

• Gerenciamento de Transportes: ap6ia a tomada de decisao em relac;ao ao 

transporte de materiais. 

A figura abaixo apresenta a evoluc;ao e integrac;ao dos sistemas MRP, MRP 

II e ERP. 

Figura 2 Estrutura do Sistema ERP e sua evoluc;ao desde o MRP. 

Fonte: Adaptado de Correa (1999 p. 350). 
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3 ESTRUTURA DO DRP-DISTRIBUTION REQUIREMENTS 

PLANNING 

3.1 INTRODU<;AO 

Dentre todos os m6dulos do ERP apresentados no capitulo anterior que 

abrangem a operac;ao do Supply Chain iremos apresentar em especial neste 

capitulo a estrutura, organizac;ao e implantac;ao de um projeto de DRP 

(Distribution Requirements Planning) ou Planejamento das Necessidades de 

Distribuic;ao e suas interfaces com outras ferramentas. 

3.2 DENIFI<;AO DE DISTRIBUTION REQUIREMENTS PLANNING- DRP 

0 DRP pode ser considerado um mecanisme de calculo centralizado, que 

permite processar um alto volume de informac;oes que transitam dinamicamente 

entre os pontos de produc;ao e consumo de cada produto. Essas informac;oes sao 

necessarias ao planejamento eficaz de produc;ao e distribuic;ao de produtos, para 

melhor entender a demanda especifica de cada ponto de venda como: posic;ao de 

estoques, quantidades em transite e elos, embarques planejados, tempos de 

reposic;ao, lotes economicos de remessa, dentre outros. 

Com um mecanisme de funcionamento similar ao do MRP, o DRP adota um 

tratamento de demanda dependente para toda cadeia de distribuic;ao ffsica. lsto e 

posslvel quando as demandas sao estipuladas no ponto-de-venda ou nos elos 

mais pr6ximos destes pontos, onde se possa obter a informac;ao disponlvel ou se 

conhec;a todos os estagios percorridos par cada produto, bem como os tempos 

totais de reposic;ao envolvidos, desde a sua produc;ao ate a sua chegada em cada 

ponto-de-venda. 
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0 funcionamento do DRP pode ser obtido a partir das posigoes de estoques 

reais e das demandas independentes em cada ponto-de-venda ou dos elos mais 

pr6ximos possfveis destes pontes, levantam-se tambem as posigoes reais dos 

estoques existentes em cada urn dos elos do sistema de distribuigao fisica. Depois 

de calculados as quantidades de cada produto a ser enviado a cada elo, para 

calcular os instantes de ressuprimento, o DRP utiliza os tempos de reposigao 

(somat6rio dos tempos de produgao, transporte, espera, carga e descarga, 

manuseio entre outros) sao adotados para o controle de cada produto para o elo 

da cadeia. 

Segundo LUSTOSA, MESQUITA, QUELHAS E OLIVEIRA (2008) Segue 

abaixo as principais finalidades do DRP: 

• Atender com maier precisao de demandas finais especfficas de cada 

mercadoria, em seu respective pontos-de-venda, atraves do planejamento 

dos instantes e quantidades de ressuprimento em cada urn dos elos do 

sistema de distribuigao ffsica; 

• Otimizar os nfveis de estoque ao Iongo dos elos da cadeia, com efetiva 

redugao do estoque global sem perda do nfvel de servigo ao consumidor 

final, ao tratar a demanda de forma dependente por todos os elos entre os 

pontes de produgao e consume da mercadoria; 

• Facilitar o planejamento dos sistemas logfsticos de distribuigao ffsica, 

proporcionando informagoes e visibilidade sabre o todo o sistema de 

distribuigao, o que permite economias logfsticas significativas, atraves do 

melhor planejamento das necessidades de transporte e expedigao em 

fungao das capacidades logfsticas disponfveis. 

• Gerar informagoes agregadas de demanda para p planejamento da 

produgao de cada mercadoria, bern como o ajuste do MPS, quando 

ocorrem alteragoes da demanda, ou do mix de produtos no ponto-de-venda. 
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• Auxiliar no planejamento necessaria a soluc;ao de situac;oes especificas, 

tais como antecipac;ao da produc;ao com limitac;ao de capacidade para 

atender urn perfodo de pica de vendas, ou a uma promoc;ao planejada, au 

para planejar o encerramento das atividades de urn dos elos da cadeia, 

como urn deposito, entre outros. 

3.2.1 0 DRP e o Planejamento Mestre de Produc;ao- MPS 

0 maior retorno do DRP a programac;ao mestre de produc;ao sao as 

registros e as informac;oes. A informac;ao de demanda e trazida a programac;ao 

mestre de produc;ao e a atividade de planejamento de vendas e operac;oes. Para o 

MPS, a informac;ao e importante para gerenciar o balanc;o do suprimento com a 

demanda dentro dos pianos e da capacidade atual da empresa. 0 DRP tern urn 

papel importante na coordenac;ao do fluxo de materiais atraves de urn sistema 

ffsico consistindo em armazens de campo, centros de distribuic;oes intermediaries, 

suprimentos centrais e localizac;ao de clientes. 

A informac;ao do DRP deve ser integrada ao MPS facilitando informac;oes 

no tempo dos estoques, materiais em transite e pianos de embarque. A tarefa

chave do DRP e gerenciar de forma eficaz os dados necessaries para combinar 

demanda com o suprimento de produtos nos varios estagios do sistema de 

distribuic;ao ffsica e nos produtos que estao sendo manufaturados pela produc;ao. 

0 DRP coleta as informac;oes no campo e resume de modo que as 

decisoes do MPS possam responder as necessidades totais da empresa, 

permitindo a avaliac;ao das condic;oes para determinar se as prioridades de 

produc;ao deveriam ser revisadas, como elas deveriam ser modificadas e das 

implicac;oes no campo se elas nao forem. Os pianos de embarque do DRP dao ao 

programador de MPS melhor informac;ao para combinar o volume de produc;ao 

com as necessidades de embarque. A produc;ao deve coordenada atentamente 

combinando mementos e tamanhos de embarques com os lotes de produc;ao, 
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alcanc;ando uma economia de estoque substancial. A figura abaixo nos mostra a 

ligac;ao do DRP, MPS e MRP que atravessam as fronteiras dos sistemas da 

empresa para o sistema dos clientes, a ligac;ao do MPS vai do gerenciamento da 

demanda aos clientes e retorna dos clientes. 

Figura 3 Ligac;ao do DRP como sistema MPS 

Gerenciamento da 
Demanda 

Font end 

Engine 

Back end 

Fronteira interna do MPS 

Fronteira interna do PCP 

Fonte: Adaptado de Vollmann,Berry,Whibark e Jacobs (ANO, p. 254) 

3.2.2 0 DRP e o mercado 

Para produzir urn maior conhecimento o DRP tenta comec;ar no mercado ou 

o mais perto possivel dele. As informac;oes dos niveis de estoque e do consumo 

dos produtos vern diretamente dos principais clientes ou diretamente das 

informac;oes do sistema MPS. Nos casas dos estoques serem gerenciados pelo 

fornecedor ou no local do cliente, o DRP pode tamar decisoes de reabastecimento 

oferecendo-lhes uma vantagem estrategica importante no fornecimento de 

produtos e servic;os aos seus clientes, garantindo eficiencia em suas operac;oes. 

17 



0 DRP come<;:a dentro da empresa interligando suas unidades de produ<;:ao 

e os centros de distribui<;:oes, quando os dados se originam nos centros de 

distribui<;:oes eles come<;:am na interface da demanda independente, onde os 

clientes dos centros de distribui<;:oes tomam suas pr6prias decisoes de pedidos, a 

demanda se torna independente das decisoes da empresa, sendo que as 

decisoes dos tamanhos dos embarques de reabastecimento, tamanho dos lotes 

de produ<;:ao e as polfticas de pedidos de compra estao ja foram controlados pela 

empresa anteriormente. 

0 DRP permite colher informa<;:oes detalhadas para gerenciar a distribui<;:ao 

ffsica e para a coordena<;:ao com a fabrica. Uma vez que a demanda do cliente e 

independente, cada centro de distribui<;:ao precisa das previsoes detalhadas da 

demanda dos itens finais, pais as previsoes modificadas produzem importantes 

economias em estoques ao combinar mais precisamente a demanda com o 

suprimento local. 

0 principal prop6sito do DRP no mercado, seja num centro de distribui<;:ao 

ou no local de urn cliente e capturar os dados, incluindo as condi<;:oes de demanda 

local para modificar a previsao e relatar as posi<;:oes de estoque, fornecer dados 

para gerenciar a instala<;:ao de dados atraves da comunica<;:ao consistente com 

clientes e a empresa. 

A figura a baixo representa o DRP, os produtos saindo dos armazens ate o 

cliente final ap6s todo processo produtivo. 
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Figura 4 DRP e a interface com os clientes 
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Fonte: IEIUFRJ- A Gerencia de Materiais 

3.2.3 0 DRP eo Gerenciamento da Demanda 

0 gerenciamento da demanda e a liga<;:ao entre a produ<;:ao e o mercado, 

as informa<;:oes sobre a demanda em alguns sistemas sao coletadas pelos 
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estoques de campo e produtos e envidas para o armazem de campo ou centros 

de distribuic;ao. 0 DRP e o metoda para gerenciar o grande volume de 

informac;oes dinamicas e para gerar informac;ao para estabelecer os pianos de 

produc;ao e de abastecimento de estoques. 

Os pianos derivados das informac;oes do DRP e das necessidades de 

embarques sao as bases para gerenciar o sistema loglstico. A figura abaixo nos 

mostra a relac;ao entre o DRP e as atividades loglsticas. 0 planejamento da 

capacidade dos velculos e urn processo de planejamento da disponibilidade dos 

velculos para urn conjunto de embarques futuros grados pelo DRP, as 

necessidades de embarque sao tambem utilizadas para determinar cargas e 

planejar os recursos necessarios para recebimento do volume de mercadorias no 

armazem. 

0 DRP atraves do planejamento das futuras necessidades de 

reabastecimento estabelece as bases para tomada de decisoes mais eficazes e 

despacho dos velculos, que se ajustem continuamente ao cenario de modificac;oes 

com pianos de Iongo prazo que ajudam a determinar a capacidade de transporte 

necessaria, e as necessidades de curto prazo dos armazens que e carregar os 

velculos sem prejudicar o nlvel de servic;o ao cliente. 

0 DRP faz ajustes nos pianos conforme a variac;ao da demanda altera as 

previsoes, enviando o estoque dos armazens central aos centros de distribuic;oes 

onde eles sao necessarios, nos casos de insuficiemcia de produto o DRP da base 

para decidir a alocac;ao de produtos. Esses criterios sao tao variados quanta 

prover que o estoque sera suficiente para durar o mesmo tempo em cada local ou 

favorecer os melhores clientes. 0 DRP pode fornecer dados de quando a 

disponibilidade sera melhorada e quando a entrega pode ser esperada e realizada. 
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3.2.4 Operacionalizagao e Mecanismo de Calculo do DRP 

Segundo LUSTOSA, MESQUITA, QUELHAS E OLIVEIRA (2008) Os 

registros e a 16gica de operagao do DRP sao similares ao do MRP, permitindo 

uma integragao natural e consistente do MPS com o DRP e que a produgao seja 

programada com o maior conhecimento dos diferentes estagios do sistema de 

distribuigao ffsica. 

0 DRP parte da demanda independente na forma de previsoes 

desagregadas por produto e localidade, estas previsoes sao realizadas pelos 

pontos-de-venda ou pontos de distribuigoes locais mais pr6ximos do mercado em 

que se tenha a informagao disponivel, desta forma consegue-se obter com maior 

precisao as particularidades locais de cada mercado, tais como mix especificos de 

produtos comercializados, promogoes, eventos, festas, feriados, dentre outros. 

As previsoes desagregadas sao entregues ao planejamento de controle da 

produgao - PCP pelo DRP ja tratadas como necessidade bruta, isto e possivel a 
medida que percorre cada elo da cadeia, a partir das informagoes de demanda 

obtidas nos pontos-de-venda ou distribuigao locais, essas informagoes vao em 

diregao ao ponto de produgao, calculando-se as quantidades e instantes de 

reposigao necessaries em cada elo. Ao alcangar a entrada de informagoes do 

MPS, a informagao sera tratada na forma de necessidade bruta de cada produto, 

indicando quanta e quando cada produto deve estar pronto para atender a 

demanda inicialmente obtida. 0 MPS opera somente com a necessidade de 

demanda dependente (necessidade bruta), calculada a partir das demandas 

independentes, originadas na extremidade da cadeia de suprimentos, mais 

proxima ao consumidor final. 

0 grande beneffcio do DRP e a sua integragao com o MPS e 

conseqOentemente com o MRP, promovendo a redugao de incertezas das 

previsoes das demandas que se tornariam necessarias em diversos elos da 

cadeia sem o DRP. 
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A figura 5 ilustra a a<;ao do no DRP no gerenciamento dos elos da cadeia, 

onde a demanda e independente apenas nos pontos-de-venda e dependentes nos 

demais elos da cadeia ate o ponte de compra de insumos. 

Figura 5 DRP Gerenciando a cadeia de suprimentos (Demanda Dependente). 

lnsumos 

i.\ NECESSIDAD 
I E BRUTA 

DRP 

PREVISOES DE DEMANDA 
DESAGREGADAS MAIS 

A PROXIMAS AO MERCADO 

I 
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Demanda lndependente 1 

: Demand a lndependente 2 
I 

7!'-------'~ Demanda lndependente 3 
I 

1 
Demand a lndependente 4 

I 

~Demanda lndependente i 
I 

~---------<---- ________________ I 

Demanda Dependente 

Legenda 

MRP-Pianejamneto das Necessidades de Materia is 
MP5-Pianejamento Mestre de produc;:ao 
CD- Centro de Distribuic;:ao 

PV-Ponto-de-venda 

Demanda Dependente 

Fonte: Adaptado de Lustosa, Mesquita, Quelhas e Oliveira (2008). 

A figura 6 nos mostra urn gerenciamento da cadeia sem o DRP, on de e 

necessaria fazer uma previsao de demanda total da opera<;ao produtora, sem 

conhecimentos das caracterfsticas locais de cada ponto-de-venda e sem os 

centres de distribui<;ao conhecerem as particularidades dos pontos-de-venda. 

Neste caso quanto maier foro numero de elos da cadeia de suprimentos e quanto 

mais houver elos entre os pontes de produ<;ao e consume dos produtos (camadas) 

maier sera a complexidade e incerteza das previsoes. 
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Figura 6 Cadeia de Suprimentos nao gerida pelo DRP (Demanda 

I ndependente). 
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Fonte: Adaptado de Lustosa, Mesquita, Quelhas e Oliveira (2008). 

A vantagem da gestao integrada da cadeia gerida pelo DRP esta no 

planejamento logfstico, que e realizada com base no planejamento das reposic;oes 

futuras necessarias de cad a produto, em cad a elo, fornecida pelo DRP. Este 

planejamento e dinamico e continuamente ajustado, para refletir as condic;oes 

correntes informadas pelo DRP, conforme ilustra a figura 7. 

As quantidades de carga a serem movimentadas entre os elos, com suas 

respectivas datas, informadas pelo DRP sao alimentadas nos m6dulos dos do 

sistema logfstico para realizar os seguintes planejamentos: 

a) Planejamento das necessidades de vefculos - visa determinar quando e 

quantos modais, que podem ser vefculos que serao necessaries. 

b) Planejamento de capacidade de vefculos- visa determinar qual devera ser 

a capacidade (tamanho) que cada urn dos vefculos a serem utilizados 

devera ter. 
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c) Planejamento do carregamento de vefculos - visa determinar qual taxa de 

ocupagao com carga que devera e/ou podera ser utilizada em cada vefculo, 

dependendo do tipo de carga , bern como a ordem do carregamento das 

mercadorias, para facilitar o descarregamento nas paradas intermediarias 

ate o destine final. 

d) Planejamento do despacho de vefculos - visa determinar os instantes de 

inicio de inicio do carregamento e de safda do vefculo, de modo que se 

possa cumprir a programagao de distribuigao planejada pelo DRP. 

e) Planejamento de recebimentos -visa determinar os instantes de inicio de 

recebimento de cada vefculo, nos pontes de destine intermediaries, ou 

finais, de modo que se possa cumprir a programagao de distribuigao 

planejada pelo DRP, sem comprometer os nfveis de servigo esperados para 

os consumidores finais. 

Figura 7 Fluxo de informagoes para o planejamento do sistema de distribuigao 

ffsica. 
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Fonte: Adaptado de Lustosa, Mesquita, Quelhas e Oliveira (2008). 
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0 DRP e calculado em perfodos de tempos, ou blocos de tempo, que 

podem ser parametrizados como dias, quinzenas, dentre outros perfodos de 

interesses, que no exemplo abaixo estao indicados de 1 a 7,sendo que o setimo e 

0 horizonte de planejamento, que e 0 numero de perfodos de tempos futuros em 

que se pode visualizar o planejamento em que se tern visibilidade do processo de 

distribuigao. A origem das informagoes contidas para analises dos itens de 

controle sao: as necessidades previstas que vai depender da camada da cadeia 

de distribuigao; os produtos em transito; o estoque disponfvel ou projetado; o 

recebimento planejado e os embarques projetados conforme o registro do DRP 

abaixo: 

Figura 8 Registro do DRP em urn dos elos da cadeia de suprimentos de item X. 

DEPOSITO 1 

INTENS DE CONTROLE 

Necessidades Previstas 
Em Transito 
Estoque Disponfvei/Projetado 

Recebimentos Planejados 
Embarques Planejados 

Item: X 
Descri!;ao: X 

1 2 

Lote: 
Tempo de Reposi!;ao: 
Estoque de Seguran!;a: 

PERJODOS 
3 4 5 6 7 

Fonte: Adaptado de Lustosa, Mesquita, Quelhas e Oliveira (2008). 
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4 ELEMENTOS PARA IMPLANTA<;AO DO PROJETO DE DRP 

4.1 INTRODU<;AO 

0 projeto visa a produzir uma criac;ao original que responde a necessidade 

especifica junto com os objetivos estrategicos de uma organizac;ao para obter 

competitividade de mercado provendo produtos, servic;os e processes que 

satisfarao aos consumidores. Neste capitulo sera apresentado a importancia da 

organizac;ao e implantac;ao de projetos. 

4.2 ORGANIZA<;AO E IMPLANTA<;AO DE PROJETOS 

Para SLACK,CHAMBERS E JOHNSTON (2002) projeto e um processo 

conceitual atraves do qual algumas exigencias funcionais de pessoas, 

individualmente ou em massa, sao satisfeitas atraves do usa de um produto ou de 

um sistema que representa a traduc;ao ffsica do conceito. 

A realizac;ao de projeto de produtos, servic;os ou de processes e um 

processo de transformac;ao, portanto deve ser administrado. Os objetivos da 

atividade de projeto e que todas as operac;oes devem ter o objetivo de satisfazer o 

cliente, produzindo bens ou servic;os de acordo com os seus desejos quanta a 
qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. A figura abaixo ilustra a 

atividade de um projeto demonstrando a entrada, transformac;ao e saida. 
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Figura 9 Projeto como um processo de transformagao. 
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durante o processo 
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Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002; p. 122). 

Para que um projeto seja eficazmente conduzido e conclufdo, e necessaria 

conhecer seus objetivos, as pessoas que irao colaborar para alcanga-los e a forma 

atraves da qual elas interagirao na consecugao de tais objetivos. E importante 

definir os objetivos e a organizagao da equipe antes de iniciar um projeto. Para se 

atingir bans resultados na fase de definigao e organizagao de um projeto sao 

necessaries: 

• Organizagao do projeto; 

• Definigao dos parametres do projeto; 

• Planejamento do quadro de referencia; 

• Produgao do documento de definigao do projeto. 

0 cronograma estabelecido para o planejamento do projeto e uma meta 

para a sua realizagao, mas que muitas vezes gera conflitos, pais o tempo em geral 

considerado necessaria para realiza-lo e bern menor que a meta estipulada para 
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sua finaliza<;ao. Um plano de projeto deve levar em considera<;ao as limita<;6es e 

as dificuldades da equipe de projetos quanta a realiza<;ao da tarefa, devido a isso 

e de extrema importancia que os gestores do projeto possam entender bem o 

cronograma, acreditar nele e tamar as melhores decis6es de gestao sabre os 

trade-offs de projeto. Avaliar os recursos necessaries como or<;amento, pessoas e 

tempo para implanta<;ao e finaliza<;ao de um projeto e fundamental para 0 gestor 

do projeto atingir os objetivos estabelecidos. 

Um processo de planejamento de um projeto fornece informa<;6es para que 

as necessidades dos tomadores de decisao sejam atendidas, para que melhores e 

bem mais informadas decisoes sejam tomadas e necessaria considerar as 

principais etapas de planejamento de um projeto que sao: 

• Desenvolvimento da Estrutura Analftica do Trabalho (WBS); 

• Desenvolvimento do cronograma; 

• Analise dos recursos e otimiza<;ao dos trade-offs; 

1. Desenvolvimento dos pianos de gestao de risco. 

Estas etapas possibilitam em conjunto que a equipe e projetos identifiquem 

as tarefas necessarias para atender os objetivos do projeto, sua sequencia 6tima, 

a dura<;ao de cada sequencia e do projeto como um todo, como os recursos irao 

afetar o cronograma e os maiores riscos que o projeto esta sujeito. 

Para se obter o gerenciamento e resultado de um projeto de forma eficaz e 
necessaria ter controle de todas as tarefas do projeto, quais ja foram conclufdas, 

quais estao planejadas que precisam ser feitas e quais sao as a<;6es corretivas 

para que aumente as chances do plano do projeto ser atendido. A etapa de 

gerenciamento de controle do projeto oferece informa<;6es especificas para que os 

gestores de projetos possam tamar as decis6es corretas e realizar a interven<;6es 

necessarias. 
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Os pontos-chaves para o gerenciamento e controle de urn projeto sao: 

• Coleta da informa<;ao sobre o status do projeto; 

• Planejamento e execu<;ao de a<;oes corretivas; 

• Fechamento do projeto. 

0 Direcionamento e o foco dos gestores de projeto devem estar voltados 

para as informa<;oes necessarias, para manter os participantes principais 

informados do progresso, realinhar esfor<;os, aprimorar o desempenho de forma 

que o projeto seja executado de forma completa e eficaz. Segue abaixo a 

ilustra<;ao do fluxo de gerenciamento de urn projeto: 

Figura 10 Gerenciamento de Projeto. 

Defini~ao e organiza~ao do projeto 

Organiza~ao do projeto .. 

Planejamento do Projeto 

Defini~ao dos 

para metros do 
projeto 

Gerenciamento e centrale do projeto 

Fonte: Adaptado de Correa (2004; p. 290). 

Planejamento * 
doferramental 

Produ~ao do 

do cum en to de 
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4.2.1 Estrutura Geral de um Projeto 

0 escopo de um projeto expressa a extensao ou amplitude do projeto, 

estabelece o seu raio de ac;ao, cobertura definindo seus limites e objetivos. 0 

desenvolvimento do escopo de projeto demonstra a importancia de uma situac;ao 

geradora claramente definida atraves de uma justificativa apresentada de forma 

fundamentada, de objetivos bern elaborados, da definic;ao de resultados 

esperados e da abrangencia de um projeto. Os elementos que constituem o 

escopo de um projeto sao: 

• Definic;ao do problema ou situac;ao geradora do projeto; 

• Justificativa do projeto; 

• Objetivos gerais e especfficos do projeto; 

• Resultados esperados com a realizac;ao do projeto; 

• Abrangencia do projeto. 

0 escopo de um projeto e, portanto o plano de projeto que corresponde ao 

que se trata o projeto, qual a situac;ao ou problema que deu origem ao projeto; 

porque vale a pena investir recursos para o desenvolvimento deste projeto, como 

o projeto sera conduzido, que resultados podemos esperar com o projeto, o que 

se pretende realizar com seu desenvolvimento e qual a sua atuac;ao e publico-alva. 

Ap6s a definic;ao do escopo do projeto, e realizado o gerenciamento da 

integrac;ao do projeto que junta os pianos do projeto, coordena atividades, 

recursos, restric;oes e suposic;oes do projeto e os transforma em um modelo 

funcional. Gerenciar a integrac;ao de projeto e garantir que os componentes do 

projeto trabalhem juntos para isso e importante que 0 gestor de projetos tenha 

habilidades de negociac;ao e gerenciamento dos conflitos de interesses. 
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A integra<;ao de urn projeto pode ser dividida em tres partes: o 

desenvolvimento do plano de projeto que e uma atividade que utiliza saidas de 

outros processes para criar urn documento coerente e consistente que possa ser 

usado para guiar a execu<;ao quanta ao controle do projeto. A execu<;ao do plano 

do projeto que uma vez que o plano foi criado, o processo e execu<;ao autorizam o 

inicio do trabalho, gerenciando as requisi<;oes, a qualidade, fazendo reunioes do 

time de projetos e gerenciando os conflitos de interesses dos stakeholders, 

verificando todas as variaveis para a execu<;ao do projeto. Todos os projetos 

possuem restri<;oes que podem atrapalhar o desempenho do projeto como tempo, 

custo e escopo e por fim o controle integrado de mudan<;as que deve ser 

controlado de perto por ser crucial ao sucesso do projeto. As solicita<;oes de 

mudan<;as devem ser documentadas oficialmente tendo sempre determinado o 

seu valor para a implanta<;ao. 0 controle integrado de mudan<;as gerencia todas 

as mudan<;as durante a execu<;ao do projeto, controlando os seus recursos, 

medindo e reagindo aos impactos de mudan<;as necessaries e revisando o seu 

planejamento. As solicita<;oes de mudan<;as sao avaliadas e consideradas com 

rela<;ao aos impactos de riscos, custo e escopo para que se possa garantir o 

sucesso do projeto. 

0 gerenciamento de custos de urn projeto agrega os processes que 

envolvem planejamento, estimativa, or<;amento e controle de custos que serao 

necessaries para conclusao do projeto. A previsao or<;amentaria controlando os 

custos com mudan<;as durante o projeto e de extrema importancia para que se 

possa realizar o projeto dentro das estimativas de custo pre estabelecida para 

execu<;ao sua execu<;ao. 
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4.2.2 lmportancia da definigao do escopo e da integragao para o projeto DRP 

Antes de se implementar urn projeto de DRP as empresas tern que 

reconhecer que o mesmo pode ser dispendioso, tanto economicamente como na 

quantidade de tempo necessaria para urn projeto desta envergadura. Os gestores 

tern como objectivo a redugao dos custos de posse e de transporte de urn 

determinado stock, fruto de uma cadeia de abastecimento de varios nfveis, entao 

o DRP sera o melhor projeto a ser realizado. 

lmplementar urn sistema DRP requer que se tenha em conta varias 

questoes, de entre as quais se podem destacar que e necessaria entender que o 

projeto de DRP sera uma mais valia para a empresa onde ela ira: 

• Rever softwares alternatives e seleccionar o mais apropriado; 

• Definir os parametros de planeamento; 

• Preparar e manter as bases de dados necessaries ao DRP; 

• Definir os processos e treinar as pessoas que irao lidar com o sistema. 

Como parte do urn sistema integrado ERP o DRP necessita para sua 

implantagao que todos os elos estejam alinhados de forma integrada para que 

ocorra uma definigao eficaz do escopo do projeto. Atraves da figura abaixo 

podemos esclarecer quais sao os elos importantes para que o projeto de DRP seja 

realizado com sucesso. 

No nfvel estrategico temos o Customer RelationShip Managemente - CRM 

que e responsavel pelo relacionamento com o cliente, o seu objetivo e colocar o 

cliente no centro do desenho dos processos do neg6cio, sendo desenhado para 

perceber e antecipar as necessidades dos clientes actuais e potenciais, de forma 

a procurar supri-las da melhor forma. 

32 



0 setor de Previsao da Demanda (Demand Forecasting) tern a fungao de 

realizar a previsao de demanda que e disposigao dos clientes ao consumo do 

produto ofertado pela empresa. A estimativa da demanda deve ser o mais proximo 

possfvel do real, mas por ser influenciada por varios fatores que se estendem 

desde as condigoes macroeconomicas ate questoes operacionais, como a 

disponibilidade do produto e pre<;o no ponto-de-venda fazem com que a incerteza 

da demand a no mercado consumidor se propague por toda cadeia de suprimentos 

afetando os elos que sao alimentados pelas suas informagoes como o MPS e CPP 

que sao responsaveis por minimizar ao maximo os erros de previsoes. Estes 

sistemas sao responsaveis por alimentar as informagoes ao DRP, uma vez que 

essas informagoes sejam distorcidas a conclusao do projeto do DRP sera 

comprometido. A base de dados que ira alimentar deve ser precisa e estar 

coerente com todas as informagoes dos elos da cadeia. 

No nfvel transacional e necessaria que o setor de vendas esteja interligado 

com os setores de controle de estoque, controle de qualidade para que possa 

ocorrer as vendas de forma estruturada, estudando os estoques para melhor 

escoamento de direcionamento dos produtos ao mercado. 0 setor de vendas e urn 

grande aliado do DRP para que seja realizado o melhor posicionamento do 

estoque. 
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Figura 11 Diagrama des Processes de Planejamento e Centrale 

Demand Forecasting 

Fulfillment 

Fonte: Adaptado do Material do Prof0 PHD. Darli Rodrigues Vieira (2008). 

Outros fatores que devem ser considerados para a implanta9ao do projeto 

de DRP sao as barreiras humanas que inclui desenvolver e treinar pessoas de 

modo a serem capazes de lidar com as ferramentas computorizadas utilizadas nos 

processes do DRP. Ultrapassar barreiras de coordena9ao interfuncional, 

particularmente entre as sec96es de marketing e distribui9ao, e entre as sec96es 

de produ9ao e distribui9ao, de modo a que as referidas sec96es passem a utilizar 

o DRP como apoio nas suas tomadas de decisao. Garantir que o processo se 

torna integrado nos pianos regulares de neg6cio da empresa. 

As barreiras tecnicas incluem recolher a informa9ao necessaria e manter 

essa informa9ao atualizada, utilizando uma tecnologia baseada em base de 

dados, implementar e desenvolver o software de processamento de informa9ao 
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necessaria para utilizar o DRP e lntegrar todo o software desenvolvido com o 

restante do sistema operative da empresa. 

As barreiras de informac;oes devem considerar e selecionar os meios de 

transporte, as rotas e os tamanhos das embalagens a utilizar que sejam 

economicamente mais viaveis, calendarizar a recepc;ao de encomendas e 

utilizac;ao de mao-de-obra extra, desenvolver um plano de produc;ao para cada 

SKU. Os processes de reposic;ao de stocks devem ser feitos de uma forma que 

providencie uma quantidade mfnima de stock de seguranc;a mantendo a sua 

eficiencia na satisfac;ao da procura. 0 desenvolvimento de todo este processo 

para cada SKU envolve as informac;oes de previsoes da procura; Nfveis correntes 

de stocks; stock de seguranc;a objective para cada produto e quantidades de 

reposic;ao recomendadas. 

Empresas que conseguem ultrapassar todas estas barreiras facilmente se 

apercebem que o DRP pode ajudar substancialmente no melhoramento do servic;o 

prestado ao cliente, reduzindo os stocks de produtos acabados, reduzindo os 

custos de transporte para centros de distribuic;ao, melhorando a eficiencia das 

operac;oes nos respectivos centros de distribuic;ao e estabelecendo melhor ligac;ao 

entre a produc;ao e a distribuic;ao. 
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5 CONCLUSAO 

A vantagem competitiva e obtida juntamente quando as empresas 

melhoram significativamente o servic;o ao seu cliente e ao mesmo tempo reduzem 

custos. Os investimentos em logistica associados as novas tecnologias de 

informac;oes permitem alcanc;ar padroes de desempenho e maior integrac;ao entre 

os elos da cadeia de abastecimento e distribuic;ao com um padrao de qualidade 

exigido pelo mercado. Entretanto, a implantac;ao de sistemas como DRP tern o 

objetivo de aumentar a produtividade e qualidade de servic;os 

A implantac;ao do DRP permite a empresa obter uma visao expandida da 

cadeia de distribuic;ao de forma que os produtos sejam alocados no local e 

momenta corretos para melhor escoamento, atendendo com maior precisao as 

demandas finais especificas de cada produto. A importante busca pela reduc;ao de 

estoque sem que ocorra a perda o nivel de servic;o se torna possivel atraves da 

tratativa da demanda de acordo com todos os elos de produc;ao e consumo do 

produto. As empresas necessitam de ferramentas e processo que proporcionem 

informac;oes que deem visibilidade de toda a distribuic;ao permitindo economias 

significativas, planejando transporte, expedic;ao de acordo com as capacidades 

logistica. A implantac;ao de um projeto de DRP requer que todos os elos da 

cadeia de Supply Chain estejam alinhados de forma integrada para que seja 

realizada a escolha eficaz do escopo do projeto e sua realizac;ao com sucesso. 

0 atual desafio para se obter vantagem competitiva , mais do que 

simplesmente implantar um projeto de sistema de controle ou de uma ferramenta 

eficiente e acompanhar a evoluc;ao, definindo com criteria o passo de revisao dos 

investimentos com projetos para torna-los mais eficientes e integrados as cadeias 

globais. 
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