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Coordenação do Fluxo de Produtos
Tempo de Ciclo de Suprimento e Distribuição

• Permite “escolher”: fluxo puxado ou empurrado

 Critério: tempo de resposta exigido pelo cliente
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Coordenação do Fluxo de Produtos

Programa ECR (Efficient Consumer Response)
Resposta Eficiente ao Consumidor

• Parte do fluxo de produtos é puxado...
 Coordenado pelo varejo

• Parte do fluxo é empurrado
 Coordenado pelo fabricante
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Coordenação do Fluxo de Produtos

Programa ECR (Efficient Consumer Response)
• Reposição deve ocorrer em janela de 24 horas
• Produtos com tempo ciclo mais curto
 Puxado: informações de venda em tempo real

• Produtos com tempo de ciclo mais longo
 Empurrado: previsão de vendas futuras
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Coordenação do Fluxo de Produtos
Programa ECR (Efficient Consumer Response)
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Coordenação do Fluxo de Produtos
Em resumo...

Sem visibilidade da demanda + TR Longo

• Fluxo empurrado

• Direcionado por previsão de 
vendas

Visibilidade total + TR Curto

• Fluxo puxado

• Direcionado pela demanda real

 Sistemas híbridos empurrar-puxar

 Puxado próximo ao consumidor

 Empurrado próximo ao fornecedor

 Estoques “reguladores”



32

Coordenação do Fluxo de Produtos
Implicações do Fluxo Empurrado
• Uso de previsões de venda
• Risco de produzir, distribuir, armazenar e  transportar mais do que a 

demanda real
• – ...
• Descentralização de estoques
• Consolidação de transporte
• Uso de modais baratos e lentos
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Coordenação do Fluxo de Produtos

Implicações do Fluxo Puxado
• Uso de previsões de venda e demanda real
• Centralização física dos estoques
• Produção contra-pedido
• Uso de modais mais caros e rápidos



34



35

Política de Produção
Decisão estratégica!
Produção será

• Contra-pedido (MTO – Make to Order) (fabricação conforme pedido)

• Para estoque (MTS – Make to Stock) (fabricação para estoque)

• Assembly to Order (ATO)                            (Montagem sob Encomenda)

Vamos analisar cada uma
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Política de Produção

Make to Stock - MTS: (fabricação para estoque) 
• A produção antecede as vendas
• Os produtos são padronizados
• Os estoques são função da
 Previsibilidade da demanda
 Nível de serviço desejado

• Interação dos clientes no produto é mínima
• É exigida rapidez na entrega
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Política de Produção
Make to Order (MTO): (fabricação conforme pedido)
• As vendas antecedem a produção
• Lote de produção atrelada à ordem de produção
• Predominância dos estoques de:

 Matéria Prima
 Produtos Intermediários

• O mercado aceita lead time de entrega maior
• Produção personalizada de acordo com o cliente
• Menores custos com estoque e produto final



38

Política de Produção
Assembly to Order (ATO): (montagem sob encomenda)

• Tipologia Híbrida
• Estoques de componentes
• Agregação/Montagem após o pedido
• Entrega por transporte rápido
• Exemplo: Dell
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Política de Produção

Na decisão, também observar:
• Características de produto
• Características do processo
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Política de Produção
Características do Produto

• Custo adicionado total (custo do produto vendido)
 Investimentos em pesquisa, projeto etc...
 Em geral: Produção Contra-Pedido

• Grau de obsolescência (ciclo de vida do produto)
 Bens duráveis, compra sensível à desempenho, design
 Em geral: Produção Contra-Pedido

• Grau de perecibilidade (prazo de validade do produto)
 Bens não duráveis, compra sensível a preço
 Em geral: Produção para Estoque
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Política de Produção
Características do Processo

• Estrutura dos Custos (fixos e variáveis)

 Predominância de fixos permite economia de escala

• Fluxo Contínuo x Discreto/Montagem
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Posicionamento Logísticos
• Vantagens competitivas: custo e nível de serviço
Política de Atendimento ao Cliente
• Resposta Rápida x Antecipação da Demanda
Coordenação do Fluxo de Produtos
• Fluxo Puxado x Empurrado
Política de Produção
• MTS x MTO x ATO
• Informações na cadeia de suprimentos?
• Sistemas de TI na cadeia de suprimentos
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Pesquisa na internet e identifique:
a) Um ramo (diferente dos que foram citados na aula) que pode se beneficiar

de um fluxo de produção puxado.
b) Um ramo que, na sua opinião, funciona melhor com um fluxo empurrado.

Justifique suas escolhas.


