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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a presença do Efeito Chicote na Empresa DMJR, empresa do setor de
telecomunicações. Com a análise e diagnóstico da realidade, foi possível realizar o posicionamento da empresa na cadeia de
suprimento, avaliando os efeitos da amplificação da demanda da jusante à montante. A empresa estava sofrendo as consequências do
efeito chicote, também conhecido como efeito Forrester, prejudicando os relacionamentos tanto entre os seus fornecedores quanto com
seus clientes. Para a superação dessas dificuldades advindas do efeito chicote, e com base em análise SWOT e fatores críticos de
sucesso, foi averiguar que a principal causa do efeito chicote observado estava relacionado com a falta ou ineficiência de informações
partilhadas, o que foi sanado com a criação de plano de ação geral. Além disso foi desenvolvido um plano de ação especifico para
diminuir a amplitude da previsão de demanda que é o fator que mais contribui para os problemas relacionados com a falta ou
ineficiência das informações partilhadas. Os resultados mostraram que a empresa apresentou fluidez na tramitação da informação, com
adequação de ferramentas de controle e com tomada de ações estratégicas para melhoria da operação tanto interna quanto externa.
Outro resultado de destaque foi a possibilidade de desenvolvimento de visão sistêmica. Um ponto de melhoria sugerido é na captação
dos pedidos, para que sejam sintonizados conforme o potencial da empresa, padronizando alguns fatores estratégicos da empresa, sendo
este visto como fator de atenção e continuidade do estudo na organização, cujos resultados propiciaram ganho do ponto de vista tanto
acadêmico quanto gerencial .
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Resumo 
O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a presença do Efeito Chicote na Empresa 
DMJR, empresa do setor de telecomunicações. Com a análise e diagnóstico da realidade, foi 
possível realizar o posicionamento da empresa na cadeia de suprimento, avaliando os efeitos da 
amplificação da demanda da jusante à montante. A empresa estava sofrendo as consequências do 
efeito chicote, também conhecido como efeito Forrester, prejudicando os relacionamentos tanto 
entre os seus fornecedores quanto com seus clientes. Para a superação dessas dificuldades 
advindas do efeito chicote, e com base em análise SWOT e fatores críticos de sucesso, foi 
averiguar que a principal causa do efeito chicote observado estava relacionado com a falta ou 
ineficiência de informações partilhadas, o que foi sanado com a criação de plano de ação geral. 
Além disso foi desenvolvido um plano de ação especifico para diminuir a amplitude da previsão 
de demanda que é o fator que mais contribui para os problemas relacionados com a falta ou 
ineficiência das informações partilhadas. Os resultados mostraram que a empresa apresentou 
fluidez na tramitação da informação, com adequação de ferramentas de controle e com tomada de 
ações estratégicas para melhoria da operação tanto interna quanto externa. Outro resultado de 
destaque foi a possibilidade de desenvolvimento de visão sistêmica. Um ponto de melhoria 
sugerido é na captação dos pedidos, para que sejam sintonizados conforme o potencial da 
empresa, padronizando alguns fatores estratégicos da empresa, sendo este visto como fator de 
atenção e continuidade do estudo na organização, cujos resultados propiciaram ganho do ponto 
de vista tanto acadêmico quanto gerencial ao permitir que as soluções possam ser replicadas em 
outras empresas e em outros setores. 
Palavras chaves: Logística, Plano Logístico, Efeito Chicote 
 
Abstract 
This article has aimed to analyze bullwhip effect in DMJR Company, a company of the 
telecommunications industry. With the analysis and diagnosis of reality, it was possible to carry 
out the company's position in the supply chain, evaluating the effects of amplification of demand 
from downstream to upstream. The company was suffering the consequences of bullwhip effect, 
also known as Forrester effect, damaging relationships both among its suppliers and with its 
customers. To overcome these difficulties arising from the bullwhip effect, and based on SWOT 
analysis and critical success factors, was to find out that the main cause of the observed bullwhip 
effect was related to the absence or inefficiency of shared information, which was resolved with 
creation of general action plan. In addition, it was developed a specific action plan to reduce the 
demand forecast, that is the most factor that contributes to the problems related to the absence or 
inefficiency of shared information. The results showed that the company had fluidity in 
processing information with adequacy control and making tools of strategic actions to improve 
internal and external operation. Another important result was the possibility of development of 
systemic vision. One thing suggested to improvement is the capture of requests, to be tuned as the 
company's potential, standardizing some strategic factors of the company, which is seen as a 
factor of care and continuity of study in the organization, whose results have led gain perspective 
both academic and management by allowing the solutions can be replicated in other companies 
and other sectors. 
Key words: Logistic, Logistic Plan, Bullwhip effect 
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1 INTRODUÇÃO 

Os processos envolvidos na Gestão da Cadeia de Suprimentos vêm a cada dia chamando 
mais atenção, exigindo mais profissionais capacitados para desenvolver e auxiliar todo o controle 
dessas operações. É preciso ter uma visão amplificada de negócios, relacionada com a Cadeia de 
Suprimentos, que abrange todos os processos que levam o produto as mãos do consumidor final. 

Para Dias (2012), a logística é responsável pela movimentação de equipamentos, 
materiais e produtos, pelo meio de equipamentos que são utilizados para movimentação dos 
produtos, mão-de-obra e instalações, de uma maneira que o cliente tenha seu produto na hora 
certa, no local certo, em perfeitas condições e com o melhor custo possível. Com a premissa de 
aumento de lucro e redução de custos operacionais, existe uma busca por novas soluções rápidas, 
baratas e criativas. Mas quando se trata de uma empresa em que a operação já está em uma 
proporção demasiadamente grande, e as urgências vêm antecipadamente na frente do 
planejamento.  

Para que se faça um trabalho de organização de todo processo de input dos pedidos na 
fabricação, é necessário primeiramente saber o que se deve entregar e qual o tempo que isso irá 
demandar conforme a capacidade produtiva da empresa. Se a empresa entregar uma ordem em 
três dias após sua entrada no processo produtivo, deve-se programar para todas as ordens esse 
Lead Time para a entrega dessas, sendo que a programação de matéria-prima deve seguir as 
mesmas características, para que seja possível reduzir os estoques e facilitar o armazenamento 
dos materiais que tem demanda menor, ou com baixa rotatividade. Seguindo o mesmo 
pensamento para as ordens que são programadas, porém com certa particularidade, como no caso 
de exportações que exigem que o produto esteja acabado para então ser feito o processo de 
embaraço, e assim seguir para seu destino. 
 Todos os processos acima necessitam de informações que correm por diversos setores da 
empresa. Através dessas informações é possível elaborar uma previsão de demanda onde, se 
encaixam as informações anteriores. Levando em consideração todos os processos, é possível 
saber se a capacidade produtiva é suficiente para atender a demanda planejada.  Quanto maior o 
número de dados sobre o cliente e o pedido for disponibilizado a todos os envolvidos, melhor 
será desenvolvido o trabalho, com menor custo e maior eficiência. Quando alguns dados são 
divulgados, como por exemplo, a data de entrega do pedido, é possível se programar todo o 
processo, até sua saída, evitando possíveis atrasos. 
 Uma produção mal planejada pode causar vários danos à empresa como um todo. 
Gerando desperdícios, excesso de estoque, e retrabalhos. Isso ocorre principalmente pelas faltas 
de informações partilhadas, ineficiência operacional ou até mesmo um mau alinhamento dos 
canais de distribuição. Segundo Pires (2009), com o crescimento do interesse pela informação 
sobre SCM (Supply Chain Management) e com o estágio atual da tecnologia de software e 
hardware interessada para integração e gestão de processos na SC (Supply Chain), a propagação 
de erro na gestão de demanda ao longo de toda a cadeia, tornou-se um dos mais frequentes na 
agenda de quase todas as empresas.  
   Atualmente, não há um fluxo de dados e informações que possibilitem a previsão de 
demanda mais apurada e coerente com o mercado em que a empresa DMJR atua (o nome da 
empresa foi modificado por questões de sigilo empresarial). A geração de ordens é feita por 
clientes, abordando principalmente o número de sites a serem atendidos, e não quando devem ser 
atendidos. Então, a empresa coordena sua produção pelo número de ordens a serem atendidas, 
independente se a data de entrega é daqui uma semana ou um mês. Isso causa um impacto 
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quando a empresa fecha vários contratos, num mesmo período. O acumulo de produto acabado é 
alto, gerando uma pressão desnecessária nos times de expedição, e transportes. Com isso se 
acarreta outros problemas, como por exemplo; ordens carregadas sem suas notas-fiscais ou até 
mesmo o inverso, as notas-fiscais são embarcadas para o cliente e os volumes ficam parados na 
empresa. Entre outros, o número de volumes carregados incorretamente, a acomodação dos 
volumes no veículo, má disposição e aproveitamento da cubagem do veículo. 

A partir dessa explanação tem como problema de pesquisa: “quais os aspectos do efeito 
chicote são passiveis de controle?”, sendo o objetivo principal avaliar desenvolver plano de ação 
para controlar o efeito chicote da empresa DMJR, além de melhorar o processo de expedição, 
controlar o processo logístico, reduzir o estoque de produto acabado e prever variações de 
demanda. 

Em termos acadêmicos, pode-se utilizar toda a pesquisa, como fonte de aplicação de plano 
de ação para minimizar os efeitos causados pelo efeito chicote. Organizando e mapeando as 
melhorias a serem feitas em todo o processo produtivo e logístico. Com base nessa pesquisa, 
pode-se também verificar os sintomas evidentes causados pelo efeito chicote, e o quanto isso 
afeta toda a cadeia produtiva. 

Este trabalho apresenta a seguinte estrutura: Introdução, que contém os objetivos e a 
justificativa do trabalho; Descrição da empresa estudada, Referencial teórico abordando os temas 
referentes à Logística, Efeito Chicote e Melhorias de Processo, Metodologia abordando aspectos 
de natureza qualitativa, forma de Coleta e de Tratamento de Dados; Apresentação e Interpretação 
de dados com criação de Plano de Ação para controle do Efeito Chicote; Conclusão da Pesquisa e 
possíveis Sugestões 

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Logística 

A concepção de logística está relacionada com as atividades advindas do fluxo de 
produtos e serviços entre elas o transporte, estoques e comunicação. É um relacionamento entre 
fornecedor, suprimentos, produção, distribuição e cliente, com um fluxo de materiais e 
informações (BALLOU, 2010). 

A logística é uma das poucas áreas de operações que envolvem complexidade ou 
abrangem todo escopo geográfico característico da própria logística. Grande parte dos 
consumidores em áreas industriais altamente desenvolvidas já está acostumada com um alto nível 
de competência logística. Quando os mesmos vão até as lojas, esperam todos os produtos e se 
possível recém-fabricado. Presume-se que é praticamente impossível imaginar a realização de 
qualquer atividade de produção, marketing sem o apoio logístico. (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

A logística trata de atividade como planejamento da armazenagem, circulação, 
distribuição de produtos, responsável pela movimentação de materiais e produtos através da 
utilização de equipamentos, mão – de – obra e instalações. Com o objetivo de fazer com que o 
produto chegue ao destino final no momento certo, com o menor custo possível. Para chegar ao 
menor custo possível os especialistas em logística estudam uma melhor rota de circulação, meios 
de transporte adequado para cada tipo de distribuição, locais de armazenamento, entre outros. 
(GOMES; RIBEIRO, 2011). 

Segundo Alvarenga e Novaes (2008), para o estudo da logística, o enfoque sistêmico é 
bastante importante, pois vários problemas são advindos desse setor e de visões antagônicas: 
produção, marketing, comercialização, transportes, finanças etc. Desse modo, totalmente fora de 
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um modismo, o conceito de teoria de sistemas e, na prática, o enfoque sistêmico, possui um dos 
pilares básicos da Logística Aplicada. 

A logística integrada tem como função, estreitar o relacionamento entre clientes e 
fornecedores e a tecnologia fez criar o conceito de “tempo real para um produto”, que seria desde 
a criação do projeto de um produto até o consumidor final. Por causa disso, surgiu à ideia de 
otimizar e agilizar o processo que decreta o fim dos grandes estoques para ter um fluxo mais 
eficiente. Ela engloba todas as funções dentro da empresa, desde a entrada de matérias até a saída 
dos produtos, chamada cadeia de suprimentos, onde a logística e a distribuição se torna a mesma 
atividade. (GOMES; RIBEIRO, 2011). 

 

 
Figura 1: Estrutura da Cadeia de Suprimentos. 
Fonte: adaptado de Ballou (2010) 
 
2.2 Planejamento Logístico 

Ballou (2010) diz que desenvolver estratégias para solucionar problemas relacionados a 
nível de serviço, localização e os Centros de Distribuições (CD´s), nível de estoque e tipo de 
transporte que devem ser utilizados, para que haja uma melhora no nível de serviço. Essas áreas 
são de grande importância e devem ser planejadas de forma integrada, e o resultado deve atender 
as necessidades do mercado. Através do planejamento logístico, a empresa pode definir padrões 
de níveis de serviço que serão oferecidos aos seus clientes, devendo estruturar uma plataforma de 
operações.  

Um bom processo de planejamento permite uma boa adaptação ao mercado, pois o 
mesmo sofre rápidas mudanças, atendendo as necessidades e mantendo o controle da empresa. 
Mas nem sempre aquilo que foi planejado no processo de planejamento funcionará de forma 
correta o tempo todo, pois sempre haverá necessidade em modificar o processo de acordo com 
alterações da organização, ou até mesmo eventos imprevisíveis que possam ocorrer dentro do 
mesmo.  

Dessa forma, deve-se elaborar um planejamento flexível que possam ser ajustadas a 
elementos críticos logísticos, estabelecendo ações apropriadas para caso haja algum evento 
inesperado. Assim, pode-se manter um bom relacionamento com os clientes, evitando até quebra 
de contratos e perda de cliente de alta rentabilidade. 

Diferenciar a distribuição é possuir vários tipos de estratégias de distribuição para a 
variedade de produto da empresa. Ou seja, ter uma linha distribuição para cada tipo de produto de 
acordo com as necessidades dos clientes. Umas das melhores estratégias seria o escoamento de 
diferentes produtos que serão entregues diretamente ao cliente a partir das fábricas e quando o 
pedido é em grande volume. Pode se diferenciar quanto à localização também, colocando itens 
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com maior rotatividade em depósitos ou em locais próximos dos clientes. (GOMES, RIBEIRO; 
2011). 

Estratégia composta, diferente da estratégia simples tem como benefício e economia de 
escala e a simplicidade na parte administrativa, mas fica em desvantagem quanto a termos 
econômicos, quando se tem uma grande variável de volume, peso, tamanho de lote, volume de 
vendas e requisitos de nível de serviço. Por isso a estratégia composta permite uma melhor 
estratégia para cada grupo de produto, isso traz diminuição nos custos. (ALVARENGA, 
NOVAES; 2008). 

De acordo com Pires (2009), postergar entregas é deixar distante da cadeia de 
distribuição, produtos finais, que possam aumentar o nível total de estoque e de estoque obsoleto. 

 Compensação de custos, a princípio é importante entender que elementos de custo e 
serviço, têm comportamentos opostos ou conflitantes, se não houver uma devida consideração 
aos principais elementos de custo, corre-se um risco de obter planos subo timos, o que não seria 
algo ruim, mas como envolve o dinheiro da empresa, então quanto menor o custo será melhor 
para a mesma. (BOWERSOX, CLOSS, COOPER; 2008). 

Pires (2009) dia que a padronização é a combinação dos conceitos de postergação. A 
padronização beneficia uma variedade de produtos desejados pelos clientes sem aumentar os seus 
custos logísticos. É essa variedade que pode aumentar o estoque e diminuir o tamanho dos lotes 
de carga. 

Consolidação são tais benefícios seria a diminuição do custo unitário médio de transporte 
e aumento de carregamento médio, devido à combinação de pedidos que chegam recentes com os 
que chegam depois. (BALLOU, 2010). 
 
2.3 Efeito Chicote 

Segundo Pires (2009), geralmente, quando ocorre propagação de erros sobre una 
demanda na SC, é chamado de efeito chicote (bullwhip effect), o qual foi identificado e 
formalizado por Forrester (1958) no MIT (Massachusetts Institute of Technology) nos EUA há 
mais de quatro décadas quando estudava a questão da propagação de erros em sistemas 
dinâmicos e interdependente. De acordo com Lin, Jiang, Liu e Wang (2014) efeito chicote é uma 
instabilidade da cadeia de suprimentos devido à amplificação da variação da demanda. Na 
perspectiva de Pires (2009) o efeito chicote diz, respeito à amplificação da variância das 
informações da demanda na SC na medida em que elas crescem em um fornecedor que seria o 
montante, ou seja, as incertezas na demanda de um fornecedor de matéria prima “MP” tendem a 
ser bem maiores do que a real demanda existente entre o ponto-de-venda e o consumidor final. 

Para ficar mais evidente o que é efeito chicote, a Figura 2 ilustra a propagação da 
demanda da jusante no sentido montante. 
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Figura 2: Efeito Chicote 
Fonte: adaptado de Pires (2009). 
 

É possível classificar as pesquisas sobre efeito chicote, de acordo com Cannella e 
Ciancimino (2010) em seis fases: 
Fase 1 – Abrange o período anterior a 1958, cujo ponto central era o controle de produção e 
estoque; 
Fase 2 – de 1958 a 1969, caracterizada pela suavização da produção 
Fase 3 – de 1970 a 1989, onde teve o desenvolvimento da teoria do controle 
Fase 4 – de 1989 a 1997, chamada de fase do jogo da cerveja; 
Fase 5 – de 1997 a 2000, fase está relacionada com o redescobrimento do efeito chicote 
Fase 6 – de 2000 até o momento atual, fase direcionada a anular o efeito chicote 

Taylor (2006) comenta que o maior problema atualmente colocado para a gestão da SC, 
foi de tentar eliminar, ou minimizar, incertezas nas demandas de tal forma que possamos assim 
reduzir nossas variabilidades na gestão de demanda na SC. 

Segundo Paiva (2006), a cadeia de suprimento não é estável por natureza. A variação na 
demanda aumenta conforme aumenta a distância do consumidor final, e pequenas mudanças na 
demanda deste consumidor podem resultar em grandes variações em pedidos colocados ao longo 
da cadeia. Consequentemente podem-se ter grandes oscilações conforme cada empresa na cadeia 
procura resolver o problema desde seu ponto de vista. Este fenômeno pode ser observado na 
maioria das indústrias, e resulta em custos mais altos e redução no nível de serviço. Toda cadeia 
de suprimentos não é e nunca será estável desde o início. A oscilação na demanda aumenta 
conforme a distância do consumidor final também aumenta, e pequenas mudanças na demanda 
do consumidor podem resultar em grandes variações em pedidos efetuados ao longo da cadeia de 
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suprimentos. Este efeito pode ser encontrado na maioria das empresas, e resulta em custos mais 
altos e reduz no nível de serviço. 

Forrester (1958) concluiu que a principal causa desse efeito é a “lógica de decisão” 
(decision rationale) das pessoas responsáveis pela tomada de decisão, a qual tem uma tendência 
em exagerar no dimensionamento na ordem de compras e/ou produção (over-respond) para poder 
atender uma determinada demanda feita por um cliente e/ou uma empresa. 

Lee, Padmanabhan e Whang (1997a; 1997b) descrevem sobre uma evidência qualitativa 
da amplificação da demanda em determinadas SCs beneficiando o varejista, o distribuidor e o 
produtor. Esses autores cunham então o termo bullwhip effect (efeito chicote) que, segundo eles 
foi utilizado pela primeira vez por Procter & Gamble quando vivenciaram com uma enorme 
amplificação de demanda para suas fraldas Pamper’s. O termo efeito chicote passou depois a ser 
frequentemente utilizado para representar esse fenômeno da propagação da demanda. 

O controle do efeito chicote descrito por Lee, Padmanabhan e Whang (1997a) abrangem 
os fatores geradores da amplificação da demanda e classificados em (a) informações partilhadas, 
(b) alinhamento de canal e (c) eficiência operacional, conforme ilustrado no Quadro 1. 
Quadro 1: Controle do Efeito Chicote 
Causas do Efeito Chicote Mecanismos de Controle 
 Informações Partilhadas Alinhamento de Canal Eficiência Operacional 
Previsão de Demanda Entendimento da 

dinâmica do sistema 
Utilizar dados de pontos 
de venda 
Compartilhamento de 
dados eletrônicos (EDI) 
Internet 
Arranjo realizado por 
computador 

Estoque de vendas 
gerenciável 
Desconto de informações 

partilhadas 
Consumidor direto 

Redução do lead time 
Controle de estoque 
baseado em ordem de 
importância 

 

Arranjo de Lotes EDI 
Arranjo via internet 

 

Desconto de acordo com 
a variedade de carga do 
caminhão 
Compromissos de entrega 
Consolidação 
Terceirização do processo 
logístico 

Redução no custo fixo 
por arranjo de lotes 
através de EDI ou 
comercio eletrônico 
Arranjo realizado por 
computador 

Variação de Preços  Programa de reposição 
contínuo 
Custo baixo todo dia 

Preço baixo todo dia 
Atividade baseada em 
custo 

Jogo de Racionamento Dados compartilhados de 
Vendas, capacidade e 
estoques 

Alocação baseada em 
vendas passadas 

 

Fonte: Lee; Padmanabhan e Whang, (1997a, p.555)  
 De acordo com Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi, (2003), com o intuito de reduzir o 
efeito chicote, uma prática comum consiste em promover a melhoria da tramitação da informação 
da demanda na cadeia de suprimentos, com isso as possíveis formas de controle do efeito chicote 
são (1) redução da incerteza, com centralização da informação e compartilhamento de 
informações sobre demanda; (2) redução da variabilidade, com eliminação da flutuação de preços 
através de medidas que promovam preços baixos todos os dias evitando-se descontos eventuais 
ou promoções; (3) redução do lead time, para diminuir a variabilidade da demanda e redução de 
estoques favorecendo a previsão da demanda; (4) formação de parceiros estratégicos, para 
melhorar o fluxo de informação relativa ao comportamento da demanda e melhoria do 
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gerenciamento do estoque ao longo de toda a cadeia de suprimentos, sendo uma prática utilizada 
o VMI (Vendor Managed Inventory). 
 
3  MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa-ação, considerada por Vergara (2005) como 
um método direcionado na busca de soluções de um determinado problema por meio de ações 
estabelecidas entre o pesquisador e os agentes envolvidos na situação. De acordo com Koerich, 
Backes, Sousa, Erdmann e Alburquerque (2009) a pesquisa-ação é uma ferramenta metodológica 
que além de gerar ação corretiva, também proporciona aumento do conhecimento tanto dos 
pesquisadores quanto das pessoas envolvidas. Essa afirmativa corrobora as conclusões de Franco 
(2005) sobre pesquisa-ação como metodologia de pesquisa como fonte geradora de novos 
conhecimentos. Descreve Tripp (2005) que pesquisa-ação é um tipo de investigação-ação, cujo 
ciclo se assemelha ao ciclo PDCA postulado por Deming. Para este estudo, o método de 
pesquisa-ação envolveu seis passos. 

O passo 1 é selecionar as atividades que trarão maior investimento no tempo gasto, ou 
seja, não vale à pena perder tempo com atividades sem continuidade ou não são desempenhadas 
ocasionalmente. Essas atividades devem ser estudadas como um assunto prioritário e que 
ofereçam o maior escopo para melhorias.  Passo 2 é registrar o método atual, como a sequência 
de atividades no trabalho, o inter-relacionamento temporal das atividades no trabalho e a 
trajetória de movimento de alguma parte do trabalho. Passo 3 é uma abordagem fundamental para 
o estudo do método onde se devem examinar os fatos, pois examina inteira e criticamente as 
atividades estudadas. São feitas algumas questões relativas ao propósito de cada elemento e o 
local em que cada elemento é feito. Isso sugerir uma combinação de certas atividades ou 
operações como a sequência em que cada elemento é feito, a pessoa que faz o elemento e os 
meios pelos quais cada elemento é feito.  Passo 4, onde se desenvolve um novo método 
eliminando partes inteiras da atividade sem importância, combinando elementos, mudando a 
sequência de eventos de modo que melhore a eficiência do trabalho ou simplifique a atividade 
para reduzir o conteúdo de trabalho. Passo 5 e 6 são onde se instala o novo método e o mantém 
regular, enfatiza também a eficácia da implantação do novo método, pode ser usado como uma 
oportunidade para melhorar os métodos continuamente (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 
2009). 

 
 
 
 

Figura 3: Modelo Orientador 
Fonte: autores 
 Com intenção de entender o problema de pesquisa, foram feitas análises operacionais, 
onde foram encontrados indícios do problema. Por meio de relatórios operacionais, com datas de 
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previsão de entrega, entre outros dados, foram constatados os sintomas do problema de pesquisa. 
Com o intuito de melhorar o processo logístico e desempenho operacional da organização, foram 
analisados todos os dados possíveis, utilizados no cotidiano da empresa. Com a análise dos 
relatórios gerenciais, por meio de técnica de análise de conteúdo, foi possível esclarecer o 
problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos pelo trabalho. 
 
 
4  CONTEXTO DO PROJETO 
4.1 Histórico da Empresa 

A empresa DMJR é líder no fornecimento de redes de telecomunicações da próxima 
geração, e atende a 45 das 50 maiores operadoras globais, além de mais de um bilhão de usuários 
ao redor do mundo. A companhia tem o compromisso de fornecer produtos, serviços e soluções 
inovadoras e personalizadas para criar valor e potencial de crescimento a longo prazo para seus 
clientes. 

Os produtos e soluções da DMJR englobam produtos wireless, produtos de núcleo de 
rede, produtos de rede, aplicativos e software, assim como terminais. Os principais produtos são 
projetados com base no chipset ASIC da DMJR, e utilizam plataformas compartilhadas para 
oferecer produtos de qualidade a um custo acessível.  

Ao final de 2014, a DMJR tinha mais de 95.000 empregados, dos quais 45% são 
dedicados a Pesquisa e Desenvolvimento. Os centros de Pesquisa e Desenvolvimento da DMJR 
estão localizados nos Estados Unidos (Vale do Silício e Dallas), na Suécia (Estocolmo), na 
Rússia (Moscou) e na Índia (Bangalore), além dos centros na China, localizados em Pequim, 
Xangai, Nanquim, Shenzhen, Hangzhou e Chengdu. 

A empresa é baseada na dedicação a tecnologia é expressa sua visão como enriquecer a 
vida por meio da comunicação e tem por missão “Focar nos desafios de mercado e necessidades 
de nossos clientes, oferecendo excelentes soluções e serviços de redes de comunicação para criar 
o máximo de valor para os clientes. ” 

Os valores partilhados pela DMJR do Brasil são: 
• Servir a nossos clientes é o nosso principal objetivo; a demanda de nossos clientes é a 

principal força propulsora de nosso desenvolvimento. 
• Alta qualidade, excelente serviço, baixos custos operacionais e alta prioridade ao 

atendimento das necessidades de nossos clientes, a fim de aumentar sua competitividade e 
rentabilidade. 

• Transformação contínua da gestão, para garantir operações eficientes baseadas em 
processos e a entrega fim a fim com máxima qualidade. 

• Parceria com concorrentes e parceiros na indústria para criar um ambiente favorável e 
compartilhar os benefícios da cadeia de valor. 

 
4.2  Aspecto atual da empresa. 

Em um ambiente produtivo, onde o layout é favorável apenas ao processo de produção, 
encontra-se um problema maior que é a parte final de todo processo produtivo. Após o produto 
ser finalizado, ele é levado para a área de pré-embarque onde aguarda a nota-fiscal, para assim 
ser embarcado. 

Porém devido ao crescimento inesperado, esse processo tem influenciado os demais, 
chegando a envolver 80% da capacidade produtiva, pois o produto final possui volume físico 
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elevado. Quando a DMJR é contratada pelas operadoras, ela destina toda sua produção para 
atender esse contrato, e não planeja como será todo o processo. 

Alguns fatores contribuem para essa oscilação de demanda, entre eles a falta de controle 
sobre o que deve ser produzido e entregue no tempo certo e na hora certa. Algumas ordens 
passam pelo processo produtivo e ficam prontas para enviar ao cliente com até 360 dias antes de 
sua data de entrega, gerando um estoque de produto acabado por quase 1 ano, ou seja, gera-se um 
custo elevado de estoque, ocupando espaço de produtos que poderiam estar abastecendo ordens 
com maior urgência. 

Outro ponto impactante é o número de veículos envolvidos na operação, e a falta de 
organização no sentido de priorizar os horários de chegada dos veículos. Sabe-se apenas que irá 
precisar dos veículos extras, após o processo estar todo travado por falta de espaço, ou seja, não 
se sabe, ou nunca houve um interesse de saberem-se quantos veículos é usado por dia, ou até 
mesmo hora. Tudo isso devido à falta de frequência e programação de veículos. 

Em outro ponto, tem-se um volume muito alto de recebimento de matéria-prima, muitos 
desses materiais para ordens futuras ou projetos ainda em fase de aprovação para produção, 
também, diminuindo o espaço físico disponível, e como efeito colateral a esse problema, são 
locados espaços terceirizados, gerando custos de transportes para transferências de estoques, 
reduzindo a capacidade logística da empresa. 

Todos esses fatores levam o processo de expedição a sofrer com a pressão diária para 
enviar as ordens para o cliente. Um ponto que talvez cause uma das maiores dificuldades para 
esse processo, é que quando o espaço físico destinado aos produtos prontos está esgotado, essas 
ordens que ficam prontas na sequência, vão para outros setores, tomando lugar de outros produtos 
e talvez até mesmo, comprometendo outras operações. E muitas vezes esses espaços ficam bem 
distantes de onde deveriam estar. E quando seu embarque está próximo, devido essa distância o 
tempo para a procura e separação dos mesmos fica muito alto do praticado com os demais 
produtos que estão na área de pré-embarque.  

Ainda deve-se adicionar o tempo da auditoria para o embarque, onde passa por duas 
auditorias, a do pré OQC (Out Quality Control), e do OQC (Out Quality Control). Os processos 
de auditoria acontecem quando o material já está sendo embarcado, aumentando o tempo de 
embarque, porém garantindo que não sejam feitos embarques errados, com ordens sem todos os 
volumes, ou até mesmo notas fiscais que não tem volumes embarcados. Essas garantias, tanto de 
embarque quanto da acomodação dos volumes dentro do veículo são feitas pelo time do cliente. 
Porém não é feita a otimização dos volumes na carga, onde se pode ganhar volume de embarque, 
os materiais são dispostos sem empilhamentos altos e mal organizados, tudo para garantir a 
integridade dos produtos. Os volumes também não ajudam nos aspectos de cubagem, devido à 
diversidade de embalagens e várias formas de equipamentos usados pela empresa dificultam a 
disposição dentro do veículo. 

Após seu embarque, as ordens são relacionadas e assim o caminhão liberado para seu 
destino. A DMJR como líder no fornecimento de redes de telecomunicações da próxima geração 
tem como clientes a grande maioria das empresas de telefonias e um de seus sucessos em suas 
conquistas seria seus fornecedores, assim mostradas na Figura 4: 
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Figura 4: Fornecedores e Clientes 
Fonte: autores 
 
 Além de se posicionar com fornecedores e clientes, foi necessário avaliar o 
posicionamento estratégico, realizado a partir de Análise SWOT e Fatores Críticos de Sucesso, 
que subsidiaram a criação do plano de Ação 

A Análise S.W.O.T. é uma ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente 
interno, para a formulação de estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da 
empresa, extrapolando então Oportunidades e Ameaças externas para a mesma. 

Os pontos fortes da empresa DMJR, foi que estabeleceu oito sedes regionais por todo o 
mundo, para atender a todas as necessidades dos clientes e suportar sua expansão global e 
também detém 70% do mercado nacional de modens USB no Brasil. A principal fraqueza da 
DMJR não está na sua linha de produtos, mas em sua capacidade (ou incapacidade) para operar e 
manter os serviços. Assim como a variação do dólar que afeta diretamente nos seus produtos, 
pela importação de seus materiais. 

A ZTE mostra-se como uma ameaça para a DMJR, pois tem usado de forma ilegal, a 
marca DMJR para embarcar a tecnologia da empresa em seus modens USB sem fio e esta, 
inclusive, usando o logotipo impresso nos equipamentos, sem licenças. As oportunidades que a 
DMJR encontra reside na expansão da banda larga móvel nas principais cidades do Brasil. 
 No tocante aos Fatores Críticos de Sucesso, estes representados por condições 
fundamentais que precisam ser satisfeitas para que a instituição tenha sucesso na sua área de 
atuação. São as condições que a instituição tem que ter para sobreviver. Os fatores são da 
instituição, mas quem os define na verdade é o mercado. 

Foram descritos no Quadro 2 os Fatores Críticos de Sucesso para a DMJR: 
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Quadro 2: Fatores Críticos de Sucesso 
FATOR CRITICO DE 

SUCESSO 
% COMENTARIO 

Qualidade 10 Garante apenas que os produtos sejam enviados corretamente ao 
cliente de forma segura ao interior do veículo. 

Prazo  35 Grande fator competitivo da DMJR, onde o menor prazo possível 
de entrega é estabelecido em contrato. 

Preço 40 Devido os incentivos comerciais tratados entre o Brasil e a 
China, e o volume elevado de materiais trazidos ao Brasil, 
acabam interferindo no valor final do produto. 

Participação de mercado 15 Devido sua abrangência internacional, os contratos frisados no 
Brasil, são na sua maioria, devido aos contatos realizados em 
outros países de atuação. 

Total 100  

Fonte: autores 
 Foram estabelecidas essas porcentagens com informações coletadas na própria empresa, 
sendo o preço é o seu ponto mais forte, devido a incentivos comercias entre Brasil e China, e ao 
alto volume de matérias trazido ao Brasil. Confiabilidade seria um de seus pontos fortes, pois, 
tem como meta a entrega do produto ao cliente no prazo certo. Já sua participação no mercado 
seria graças à abrangência internacional e contratos com o Brasil e outros países. Qualidade seria 
um pouco inferior a esses fatores por ser focado essencialmente no preço e no prazo do produto, e 
com o favorecimento do layout apenas a produção. 
 
4.3 Intervenção Adotada 
 A partir da avaliação do posicionamento estratégico por meio da análise SWOT e dos 
Fatores críticos de sucesso, foi possível elencar no quadro 3 os problemas em relação ao efeito 
chicote, as prováveis causas e as ações recomendadas, bem como o departamento responsável e 
tempo. Esse método existe para facilitar na resolução de problemas e para identificar suas causas 
raízes.  
Quadro 3: Problema, causa e ação 
Problema Causa Ação Responsável Inicio Fim 

 
 

Informações 
Partilhadas 

Falta de entendimento 
da dinâmica do sistema 

Integração dos sistemas 
interdepartamentais 

Comercial e 
Produção 

02/2015 09/2015 

Excesso de 
compartilhamento de 
dados eletrônicos 

Controle de dados a serem 
compartilhados 

Planejamento 
e Produção 

02/2015 07/2015 

 
Alinhamento de 

Canal 

Estoque de vendas não 
negociável 

Terceirização do processo 
logístico 

Logística e 
Planejamento 

01/2015 07/2015 

 
 

Eficiência 
Operacional 

Tempo de entrega da 
ordem muito estendido 

Redução do Lead Time Produção 04/2015 Contínuo 

Excesso de estoque sem 
ordem de importância 

Redução de estoque, 
controle de ordem de 
importância  

Logística e 
Planejamento 

04/2015 Contínuo 

Fonte: autores 
 

Um grande problema seria as informações partilhadas, por conta da falta de entendimento 
da dinâmica do sistema, afeta diretamente o departamento comercial e produção e sua solução 
seria a integração dos sistemas interdepartamentais. E outra causa seria o excesso de 
compartilhamento de dados eletrônicos, na qual setor responsável seria o departamento de 
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planejamento e da produção, e sua solução seria controlar todos os dados a serem 
compartilhados. 

O alinhamento de canal seria outro problema por ter um alto estoque de vendas na 
negociável, setor responsável seria o departamento de planejamento e o departamento logístico, 
que fácil se resolveria com uma terceirização do processo logístico. 

Outro problema seria a eficiência operacional, com um alto volume de produto acabado e 
com um tempo de entrega exagerada e com uma falta de ordem de importância dos produtos a 
serem entregues. Os responsáveis seriam departamento de planejamento e o departamento 
logístico. E com apenas uma redução de estoque e um controle total na ordem de importância 
seria resolvido este problema de estoque parado gerando custos. 

De acordo com análises, foi possível diagnosticar que a principal causa do Efeito Chicote 
na DMJR, consiste na falta ou ineficiência de informações partilhadas. Para diminuir a amplitude 
da previsão de demanda que é o fator que mais contribui para os problemas relacionados com a 
falta ou ineficiência das informações partilhadas, foi proposto e implementado um plano de ação 
específico. 

 
4.3.1 Plano de Ação Especifico 
 Conforme a sequência de processos para entrada de pedidos e geração de ordem de 
produção, nota-se a ausência de prazos para a entrega do pedido ao cliente. Sendo assim, se pode 
perceber que esse item auxiliaria todo o planejamento de processos e facilitando a previsão de 
demanda, diminuindo sua amplificação. Esse fator ajuda também a diminuir o número de ordens 
que são produzidas, com datas muito avançadas para sua entrega, aumentando o estoque de 
produto acabado e reduzindo a matéria-prima de materiais que podem ser usados em ordens 
urgentes. 
 Para a implementação desse campo, e torná-lo como item de checagem para 
processamento de pedidos, é necessário que o compartilhamento dessas informações seja 
realizado primeiramente entre os setores responsáveis pelo cadastro desses pedidos no sistema da 
DMJR. Após essa implementação, é necessário medir sua eficiência, através do volume de 
estoque de produtos acabados, e o tempo que esses pedidos levam para serem embarcados para o 
cliente final. 
 Após os prazos de entregas serem implantados, se pode verificar outros fatores para 
diminuir a amplificação de demanda. Para maior agilidade nos processos de cadastramento da 
ordem no sistema da DMJR, pode-se adiantar as barreiras de preço e estoques, em que a ordem 
passa para chegar efetivamente a produção, sendo assim, os departamentos que monitoram essas 
barreiras podem dedicar maior atenção ao que se deve produzir, e o que já está pronto para 
embarque.  
 A expedição por sua vez terá um resumo do que se deve entregar em as datas com as 
prioridades e a programação de entrega, isso ajuda também a monitorar o que está produzido e o 
que ainda não está produzido. 
 A auditoria de embarque OQC (Out Quality Control) não fará sua auditoria com o 
material separado na ilha, reduzindo o tempo de auditoria. Por sua vez, irá garantir todo o 
processo de embarque, sendo que todos os materiais a serem embarcados, serão auditados na 
porta do caminhão, onde todo o processo feito anteriormente com o material parado, agora é feito 
com o material entrando no caminhão, forçando a produção garantir melhor qualidade de serviço 
para evitar possíveis atrasos no embarque. 
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4.3.2 Cronograma de Ações 
 O cronograma será um balizador das ações a serem implantadas, e sinalizará o panorama 
geral do que está sendo executado, e suas respectivas responsabilidades.  O Quadro 4 demonstra 
as ações de implementações de medidas de controle do efeito chicote na empresa DMJR. Assim 
representado no quadro a baixo. 
Quadro 4: Metas de controle do Efeito Chicote 
 Medida Quem Como Por que Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
1 Integração de Sistemas 

Interdepartamentais 
Comercial  
Produção 

Aumentar o fluxo de 
informações sobre o 
cliente 

Informações podem 
auxiliar a programação 
de produção, evitando o 
acúmulo de estoque de 
produtos acabados 

      

2 Implantação do Campo 
“data de entrega” nas 
ordens de produção 

TI Aumentar o filtro no 
cadastro da ordem de 
produção 

A informação pode 
auxiliar a programação 
de produção, 
transportes, entre outros 

      

3 Controle do estoque de 
produtos acabados 

Expedição Embarcar as ordens de 
produção prontas, com 
datas de entrega em 
dia 

Diminuindo o estoque 
de produtos acabados, 
reduz o custo com 
estoques da empresa 

      

4 Indicador de 
desempenho (controle 
do tempo de entrega da 
ordem) 

Comercial 
Produção  
Expedição 

Medir o tempo de 
entrega das ordens 
desde sua aceitação no 
Comercial até a 
Expedição 

Garantir que a ordem 
seja produzida no 
tempo certo e entregue 
no tempo e lugar certo 

      

Fonte: autores 
 Nas seguintes medidas irá conter uma semelhança na qual já foi detectado que um dos 
seus problemas principais seria, integração dos sistemas interdepartamentais, implantação do 
campo “data de entrega”, e no controle de ordens de produto acabado, suas intenções seria 
reduzir o acumulo do produto acabado, assim gerando menos custos com estoques. 
 E no indicador de desempenho, o controle do tempo de entrega de ordem seria 
regularizado, reduzindo tempo com estoques em movimento, e principalmente a redução de 
custos. 
 
4.3.3 Controle 
 Ainda como medida corretiva, o controle das ações tomadas deve ser medido 
semanalmente. Ou seja, um indicador de desempenho para evidenciar a manutenção da variação 
na amplitude da demanda. Então, serão medidos dois pontos, sendo o primeiro, o tempo de 
produção dessa ordem.   
 Outro ponto é o tempo que a ordem fica parada na expedição, até o momento de 
embarque. Esses indicadores de tempo irão apontar se os processos estão afinados, conforme as 
necessidades do cliente. Pois se houver atrasos de produção, algo está ocorrendo no processo de 
input da ordem, devendo ser verificado os processos envolvidos até chegar a produção. Pois se 
houve um planejamento para o input dessa ordem, ela deve deslizar por todos os processos, sem 
problemas, sujeitos apenas ao fator humano. 
 E se houver aumento de tempo de produto acabado parado na expedição, é um sinal de 
que há alguma informação falhando no decorrer do processo, gerando novamente estoque de 
produto acabado. Esse por sua vez, deverá ser analisando o motivo dessa ocorrência, pois se for 
por problemas de informação do cliente que não foi cadastrado no sistema, se deve retornar ao 
início do processo e rastrear a falha, corrigir, e garantir que não aconteça novamente. 
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 Esses indicadores, conforme ditos anteriormente, apenas evidenciam o controle da 
variação de demanda, apontando se há ou não o Efeito Chicote. Porém, devem ser avaliadas 
novas formas para o controle desses sintomas. 
 
5     RESULTADOS 

Analisando a empresa, notou-se uma grande falta de percepção na gestão da cadeia de 
suprimentos, sendo visivelmente clara a falta de coordenação dos processos internos, afetando 
diretamente os clientes. Este relato avaliou algumas possíveis soluções para a redução do 
problema, e enfatizou que o plano de melhoria deve ser sempre refeito, para a percepção de 
outros pontos conforme a situação da empresa no momento. 
 A partir da melhora do fluxo de informações dentro da empresa, com controles em 
planilhas e outras ferramentas, foi alcançado o nível adequado de controle do que ocorre na 
cadeia de suprimentos onde a empresa está situada, e com isso estão sendo tomadas ações 
estratégicas para a melhoria da operação em contexto geral. 
 Ao estabelecer o plano de ação inicial, foi possível perceber que o ambiente geral da 
operação ficou mais alinhado e concatenado com o fluxo entre as empresas e a intensidade da 
operação tornou-se mais focada e controlada. Isso ajudou também, a visualizar situações que 
antes, não era possível, devido a apuração momentânea e o volume produtivo alto, com isso a 
visão sistêmica sobre o processo produtivo e logístico ganham dimensão estratégica. 
 Os demais planos de ação proveram a empresa, um panorama diferente do trabalhado até 
o momento, tornando-se assim objeto de estudo para futuras situações similares. Na atual 
situação, a empresa implementou ferramentas que abordam a administração da cadeia de 
suprimentos, mas mantendo o foco em produção, isso devido à grande vantagem competitiva e a 
sua ampla participação no mercado. Apesar de não se ter uma política para redução de custos, e 
focar apenas na disseminação dos produtos, esses aspectos podem gerar altos custos, devido à 
desorganização dos processos que ainda impera. 
 Um ponto interessante é a melhoria no mapeamento do processo, pois quanto menor o 
caminho das informações pertinentes a cadeia de suprimentos, melhor o fluxo delas, que tem 
gerado informações valiosas para planejamento estratégico mais eficaz. Também, sugeriu a 
melhoria na captação dos pedidos, para que sejam sintonizados conforme o potencial da empresa, 
padronizando alguns fatores estratégicos da empresa. 
 
6 CONCLUSÃO 
 Ao implementar as ações propostas, a empresa diminuiu a percepção da amplificação da 
demanda na cadeia de suprimento onde a empresa está inserida, porém como o efeito chicote é 
uma síndrome multicausal, outras ações devem aplicadas. Uma possível ação seria a empresa 
assumir a coordenação da cadeia de suprimentos, tanto no sentido jusante quanto no sentido 
montante.  É importante salientar a necessidade de coordenação e alinhamento entre os membros 
de uma cadeia de suprimentos na tentativa de diminuir a percepção do efeito chicote, cuja 
eliminação total é praticamente improvável 
 Por fim, sugere-se que seja dada continuidade nas ações sugeridas no trabalho, para que a 
empresa tenha uma visão real de suas necessidades, tornando sua operação mais segura, 
econômica e eficaz, além da possibilidade de replicação dessas ações em outras empresas, de 
outros setores. As contribuições desse relato no ambiente acadêmico estão diretamente 
relacionadas com a aplicação dos conhecimentos teóricos em empresa de grande porte atuante no 
mercado, embora é salutar o contínuo aperfeiçoamento e estudos sobre o fenômeno observado. 
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