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Apresentação

O ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain apresenta o relatório Panorama Instituto ILOS:
“Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas do Brasil". O trabalho é baseado em extensa
pesquisa realizada com 92 grandes organizações brasileiras pertencentes a 14 diferentes setores
da economia.
O primeiro capítulo deste relatório aborda os principais aspectos do processo de Planejamento da
Demanda adotado pelas empresas no Brasil. Nele são analisados tópicos como: áreas
participantes do processo, principais tarefas desempenhadas, softwares e indicadores de
desempenho utilizados, entre outros. O resultado foi a determinação das principais práticas
adotadas no mercado brasileiro e o levantamento de pontos fortes e de pontos fracos existentes no
planejamento da demanda das grandes empresas do País.
A utilização de um processo estruturado de planejamento da demanda, também conhecido como
Sales and Operational Planning (S&OP), é o tema do segundo capítulo. O esquema de um
processo típico, os benefícios esperados e obtidos e os principais desafios de sua implementação
são alguns dos assuntos tratados nesta seção, que traz ainda o grau de evolução da adoção do
S&OP nas empresas do País nos últimos 10 anos.
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Por que adquirir o Panorama Instituto ILOS?
O Panorama Instituto ILOS: “Planejamento da
Demanda e S&OP nas empresas brasileiras - 2010” é
leitura fundamental para os principais executivos de
todas as empresas do País. Pela primeira vez, o
Instituto ILOS analisa de forma minuciosa o Sales and
Operations Planning (S&OP), processo colaborativo da
demanda que vem sendo cada vez mais utilizado pelas
maiores organizações do Brasil. Além de desvendar
como é estruturado o processo nessas companhias,
são apresentados os desafios encontrados por elas
durante a implementação do S&OP, bem como os
benefícios alcançados e os gastos referentes a sua
execução.
Este Panorama Instituto ILOS é um relatório completo e
rico em detalhes sobre o que vem sendo posto em
prática no Brasil em termos de Planejamento da
Demanda.

O que contém o Panorama Instituto ILOS?
O Panorama Instituto ILOS: “Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas
brasileiras - 2010” registrou a percepção de 94 grandes empresas brasileiras,
pertencentes a 14 setores da economia nacional. O primeiro capítulo aborda o processo
de Planejamento da Demanda. Nele são analisados como são formadas as equipes
responsáveis pelo processo, além das tarefas que são desempenhadas por elas, bem
como os softwares utilizados e outras ferramentas.
O segundo capítulo desta obra faz uma análise do uso do Sales and Operations Planning
no processo de planejamento colaborativo da demanda. Além de apresentar como é
estruturado o S&OP nas principais empresas do Brasil, esse capítulo discute as
dificuldades do processo. São levantados também os benefícios que as companhias vêm
alcançando com o uso do S&OP, bem como a distribuição de gastos necessários à sua
execução.
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Que exemplos de análises vou encontrar?
Quais os benefícios obtidos com a adoção do processo de S&OP (ou POV)?

79%

Melhoria da acurácia da previsão de vendas

77%

Otimização no uso de ativos

75%

Redução de estoques

68%

Redução no tempo de programação da produção

63%

Melhoria no pedido perfeito para o cliente
54%

Melhoria no lançamento dos novos produtos

52%

Aumento da receita da empresa
36%

Melhoria do relacionamento com prestadores de serviço

% de citações
Fonte: Instituto ILOS

Como estão distribuídos os gastos com o processo de S&OP (ou POV)?

67%

Geral

87%

Mineração
Alimentos

74%

Açúcar e Álcool

73%

65%

Agronegócio

Bebidas

21%

68%

Farma, Hig. e Cosm.

7%
3% 10%

13%

18%

12%

22%

10%

23%

60%

4%

13%

70%

Mat. de Constr. e Decoração

Química e Petroquímica

27%

13%

37%

58%

35%

3%
8%

Máquinas e Equipamentos

53%

40%

7%

Eletroeletrônica

53%

40%

7%

Outros

64%

32%
% Médio

Gastos com a equipe interna
Fonte: Instituto ILOS
Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas do Brasil
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

Gastos com tecnologia

Gastos com terceiros

3%

Gastos com a equipe interna

Gastos com tecnologia

Gastos com terceiros
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Que exemplos de análises vou encontrar?
Os números decididos nas reuniões de planejamento são efetivamente respeitados e utilizados por todas as áreas
envolvidas no planejamento da demanda?

Nunca
0%
Raramente
0%

Sempre
38%
Às vezes
10%

Quase sempre
51%

Fonte: Instituto ILOS

Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores)
O Instituto ILOS encaminhou questionários de pesquisa aos profissionais responsáveis pelo
planejamento da demanda nas principais empresas com operações no Brasil. As firmas
selecionadas foram aquelas pertencentes ao ranking das 1000 maiores da Revista Exame.
Foram contatadas, ao todo, 192 empresas durante os meses de fevereiro, março e abril de 2009,
obtendo-se 92 respostas válidas distribuídas por 14 setores da economia.
O questionário foi composto por perguntas de cunho organizacional e de mapeamento das práticas
e ferramentas adotadas. Preocupava-se em identificar, também, o estágio de implementação do
Sales and Operations Planning nas empresas do país.
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Quanto custa e qual o formato deste Panorama?
Preço e forma de pagamento:
- Panorama Instituto ILOS Planejamento da Demanda e S&OP nas Empresas
Brasileiras - 2010

Boleto Bancário
(c/ Desconto)

Relatório ELETRÔNICO
(arquivo formato pdf)

R$ 750,00

O Instituto ILOS, preocupado com o meio ambiente, imprime este panorama
em papel reciclado.

Onde Comprar?
Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS.
Para comprar ligue para: (21) 3445-3000 ou envie e-mail: panorama@ilos.com.br
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