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Introdução

Características da cadeia de fornecimento de carnes

Este informe técnico explora a crescente oportunidade para que os 
fornecedores de carne no varejo apliquem ciência de dados para extrair os 
benefícios da integração com a cadeia de fornecimento. O uso da ciência 
de dados para resolver o problema do planejamento da cadeia de 
fornecimento de carne está rapidamente se tornando o custo de 
participação e provê uma plataforma para entregar uma mudança de ritmo 
no desempenho operacional.

Este artigo introduz conceitos relacionados às cadeias de fornecimento de 
carne de varejo e à aplicação da ciência de dados, especificamente:

1. As características da cadeia de fornecimento de carne de varejo
2. Aplicação da ciência de dados para resolver problemas no planejamento do fornecimento de carne
3. Como a ciência de dados pode apoiar uma mudança transformadora na maturidade da cadeia de 
fornecimento
4. Considerações para embarcar na jornada de otimização

A cadeia básica de fornecimento de carne de varejo de ponta a ponta pode ser representada 
como rebanho, processamento primário, comércio (compra suplementar, venda externa), 
processamento adicional, logística, supermercado e cliente. O diagrama abaixo mostra os 
componentes básicos de uma cadeia de fornecimento de carne:

Processamento 
Adicional

Processamento de material 
primal cru segundo 

especificação ou padrão

Gado

Obtenção de gado segundo 
especificação ou padrão 

pelo preço ideal

Processamento
Primário

Abate e desossa de gado 
segundo especificação ou 

padrão

Comércio
(Compra 

Suplementar)

Obtenção de  volume 
promal não alcançado pelo 

gado no preço ideal

Comércio
(Venda 

Externa)

Venda externa de produto 
não vendido dentro da rede 

E produto excedente a 
preço otimizado

Logística

Eficiência (custo e 
velocidade) da distribuição 
do produto na rede de lojas

Supermercado

Oferta de varejo ao 
consumidor (variedade, 

preço, promoções)
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Uma cadeia de fornecimento de carne otimizada oferece aos supermercados de varejo uma 
vantagem competitiva – uma estrutura para fornecer disponibilidade, frescor e qualidade a um 
preço competitivo. Essa vantagem dá aos supermercados de varejo a capacidade de produzir 
uma oferta diferenciada de clientes, construir capacidade de responsividade da cadeia de 
suprimentos e ter consistência do produto e garantia de oferta, tudo a um custo mais baixo.

O crescente domínio dos supermercados de varejo, o crescimento das carnes de rótulo privado e 
a demanda maior por conveniência e soluções para refeições fornecem uma plataforma para 
consolidação e integração das cadeias de fornecimento de carne de varejo e captam o potencial 
de operar como um todo virtual.

Ter a capacidade de definir as especificações e padrões de produtos de varejo permite que os 
supermercados de varejo percebam os benefícios associados aos recursos de sincronização em 
toda a cadeia de suprimentos. O uso de tecnologias em locais de processamento primário ou 
posterior pode informar a definição das especificações da pecuária, o corte primário, limpeza do 
corte, padrões para embalagem e normas adicionais para processamento e embalagem.

Um exemplo deste todo virtual em uma cadeia de fornecimento de carne de varejo pode ser 
construído com base nos princípios básicos de controle e propriedade da carne desde a 
aquisição do gado até bens finalizados:

▪ aquisição de gado de produtores parceiros

▪ acordos com processadores para a prestação de serviços segundo os padrões de 
desempenho combinados

▪ a especificação e os padrões de mercadorias que fluem entre os participantes da cadeia 
de fornecimento

▪ o fluxo de informações e decisões que permitem o fluxo de mercadorias

Isso permite que um supermercado varejista da-fazenda-para-o-caixa utilize colaboração na 
cadeia de suprimentos, compartilhamento de informações e parceria para alcançar a integração, 
em vez de depender da posse de ativos da cadeia de suprimentos.

Um supermercado pode adquirir gado de produtores parceiros, por um processo intermediário 
através das instalações de processamento primário, e ter contratos de serviço com outras 
facilidades de processamento para o fornecimento de bens finalizados, mantendo a propriedade 
da carne virtual em todas as etapas – um modelo projetado para fornecer uma oferta 
diferenciada ao cliente, manter a garantia de fornecimento e controlar a qualidade.

A evidência das oportunidades reais de operação de uma cadeia virtual integrada de 
fornecimento de carne de varejo é demonstrada globalmente através de mudanças estruturais de 
consolidação à medida que os líderes do setor buscam coordenar e motivar os participantes da 
cadeia de fornecimento de carne a fornecer aos clientes produtos confiáveis, consistentes, 
convenientes e seguros com maior prazo de validade na gôndola a preços competitivos.

Um exemplo é a conversão para carnes processadas centralmente prontas caso-a-caso para 
melhorar a eficiência de custos e fornecer consistência, qualidade e segurança dos produtos à 
base de carne. Na Europa, os varejistas têm liderado ou pressionado os processadores a 
colaborar na entrega de sistemas economicamente eficientes prontos para casos de uso que 
fornecem produtos de carne convencionais e de valor agregado de alta qualidade. Nos EUA, a 
transição do Wal-Mart do processamento nos bastidores para o processamento central de carnes 
frescas impactou toda a cadeia de fornecimento de carne, não apenas para os processadores, 
mas para as pessoas e empresas que criam e alimentam animais.

A oportunidade de integração se estende além dos supermercados varejistas. Os produtores 
estão mantendo a propriedade além do portão da fazenda e comercializando sob marcas 
proprietárias, e os processadores estão aumentando os níveis de integração para cima e para 
baixo na cadeia de valor, reduzindo o papel e influência dos intermediários

A oportunidade para os supermercados varejistas é endossada por anúncios recentes de 
empresas como a Woolworths, uma grande rede de supermercados australiana. A empresa 
planeja aproveitar oportunidades associadas ao controle da cadeia de fornecimento de carne de 
ponta a ponta.

Os participantes da cadeia de fornecimento de carnes do varejo devem cooperar para garantir o 
fluxo eficiente e econômico do produto da fazenda para a loja. O fluxo ideal e a conversão do 
produto através da cadeia de suprimentos dependem do fluxo oportuno e coordenado de 
informações em resposta a um ambiente dinâmico. A coordenação e a cooperação em toda a 
cadeia de suprimentos é uma necessidade onde a confiabilidade e a consistência do 
fornecimento são criticamente importantes. A capacidade das cadeias de suprimentos de varejo 
de gerenciar os 3 V: velocidade, variabilidade e visibilidade, melhora a eficiência e a eficácia de 
ponta a ponta, entregando um valor sustentável a partir de um sistema integrado eficiente.

• Velocidade – a velocidade com que bens físicos e informações fluem através da cadeia 
de suprimentos – é fundamental para responder às mudanças na demanda consumidora 
– melhora na disponibilidade e frescor para os clientes são a consequência de eliminar 
todos os tipos de desperdício. Isso acelera o fluxo de mercadorias, reduzindo o tempo de 
estoque ocioso, o tempo de fila e o tempo de espera.

• Variabilidade – a capacidade de gerenciar e responder à variação através da cadeia de 
fornecimento, incluindo a variação inerente através da cadeia de fornecimento da carne 
de pecuária (atributos do gado, peso, gordura e confirmação), através do processamento 
(rendimento, peso, gordura) e demanda do consumidor

• Visibilidade – a capacidade de visualizar informações em ambas as direções ao longo da 
cadeia de fornecimento proporciona eficiência operacional e eficácia, aumentando a 
velocidade e a capacidade de gerenciar e responder às mudanças
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Usando Ciência de Dados para resolver problemas 
no planejamento da cadeia de fornecimento de carne

Características da cadeia de fornecimento de carne:

À medida que as pressões competitivas dominam, a capacidade de otimizar a conversão e o fluxo 
do produto através da cadeia estendida de fornecimento de carne será, em última análise, o 
verdadeiro diferencial.As organizações que podem fazer isso superarão as cadeias de 
suprimentos concorrentes e vencerão. A ciência de dados fornece uma plataforma para perceber 
essa mudança.

As tecnologias de ciência de dados avançaram dramaticamente com o desenvolvimento de 
tecnologias baseadas em IA e em nuvem, permitindo que as cadeias de fornecimento de carne de 
varejo gerenciem e controlem níveis crescentes de complexidade e percebam os benefícios da 
integração vertical. A ciência de dados geralmente auxilia com:

▪ Tomada de decisão melhorada – para aprimorar a pontualidade e a qualidade da tomada 
de decisões. A capacidade de produzir planos significativos que representem com precisão 
elementos que definem unicamente as cadeias de suprimentos organizacionais, visualizar 
as diferenças entre cenários e quantificar o impacto de relaxar restrições são todas 
possíveis através da ciência de dados.

▪ Confiabilidade e replicação – uma dependência significativa é tipicamente colocada sob 
as habilidades e experiência individuais de membros da equipe para planejar cadeias de 
suprimentos complexas, uma vez que o software pronto tradicionalmente não tem sido 
capaz de planejar adequadamente as cadeias de fornecimento de carne. A complexidade e 
a exigência de uma cadeia de suprimentos diferenciada resultaram na utilização de 
sistemas internos para suportar requisitos operacionais básicos.

Gado

Múltiplos graus e 
tipos
Peso e 
composição 
variável
Preço volátil
Múltiplos canais 
de aquisição

Processamento Primário Compra e Venda Processamento Adicional Varejo

Opções de 
processamento e 
comercialização
Lista técnica de 
material para 
desmembramento 
baseada no grau e 
tipo da carcaça
Consideração pela 
capacidade e 
competência 
incluindo acesso 
ao mercado 

Vendas externas de 
excedente e por 
produto
Exposição a fatores 
de mercado 
impactando na 
demanda e 
precificação
Compra suplementar 
de volume baseada 
em preço e 
disponibilidade

Opções de 
processamento e 
comercialização
Gestão da 
complexidade do
peso estimado e 
atributos de vida 
do produto

Variedade de 
produtos
Preço de varejo
Atividade 
Promocional
Fatores externos, 
por exemplo, 
sazonalidade e 
atividade da 
concorrência
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• Simplificação – eliminar práticas e ferramentas utilizadas devido a restrições operacionais ou 
tecnológicas. As plataformas de ciência de dados são:

◦ Flexíveis – as necessidades de planejamento variam por indústria e organização
◦ Ágeis e com suporte – o planejamento deve evoluir com o tempo à medida que as 

empresas continuamente se tornam mais complexas
◦ Integradas – os planos precisam abranger funções e permitir que as empresas operem 

como um todo unificado
◦ Focadas –as incertezas do negócio que operam internamente devem ser consideradas 

no planejamento
◦ Otimizadas – negócios querem que planos de negócios sejam otimizados
◦ Analisáveis – os negócios precisam de planos que sejam digitalizáveis, analisáveis e 

explicáveis

• Mudança transformadora no pensamento organizacional – desafie a compreensão, o 
comportamento e os limites operacionais incorporados na organização. A ciência de dados 
oferece a capacidade de realizar oportunidades além dos sistemas tradicionais de 
planejamento e se tornar um catalisador para a transformação - desenvolvendo capacidade, 
redefinindo estruturas organizacionais, fazendo a reengenharia do processo de negócios e 
atingindo o verdadeiro potencial da cadeia de suprimentos.

Mais especificamente, a ciência de dados fornece às organizações a capacidade de extrair valor 
das cadeias de fornecimento – a capacidade de representar a complexidade e visualizar 
recomendações para aperfeiçoar a tomada de decisões. O objetivo de otimizar os planos da 
cadeia de fornecimento de carne para equilibrar a demanda e maximizar a rentabilidade dos 
supermercados de varejo requer consideração de:

Promoções - A ciência de dados pode 
melhorar significativamente a 
rentabilidade, orientando as decisões 
promocionais – o uso de alavancas 
promocionais (produto, mecânica 
promocional, nível de desconto e 
região) para moldar a demanda de 
forma rentável. Da mesma forma, a 
ciência de dados pode fornecer 
recomendações para reduzir ou 
cancelar promoções para minimizar a 
escassez ou baixa rentabilidade com 
base nos retornos relativos de opções 
alternativas. Um exemplo simplificado 
da receita relativa por quilo: desconto 
para limpar o excedente de estoque 
no varejo em comparação com a 
venda externa a um preço é 
demonstrado no gráfico.

Inventário de Rede - Flexionamento do estoque na cadeia de suprimentos entre níveis mínimos e 
máximos de cobertura, em vez de um alvo específico tradicional. Isso oferece maiores 
oportunidades para arquitetar eventos ou promoções e estabiliza as atividades de aquisição e 
processamento, enquanto continua a atender os níveis necessários de disponibilidade da loja, 
frescor e capital de giro.

Processamento Primário – a ciência de dados pode representar a conversão do gado em 
matéria-prima e produto final em locais de processamento primário, especificamente por meio da 
melhoria no número de cabeças processadas entre o mínimo e os máximos acordados, com 
níveis crescentes de flexibilidade do horizonte de curto a longo prazo. A consideração das raças, 
tipos e características do gado são utilizadas para reduzir opções diretas. A capacidade de 
flexionar os números de processamento é uma alavanca fundamental para equilibrar a demanda e 
a oferta, no entanto, deve refletir os compromissos com volume e o período de notificação junto 
aos participantes da cadeia de suprimentos, o que pode limitar a capacidade de resposta no curto 
prazo.

Lista técnica – o uso da listagem técnica de materiais para representar o 
desmembramento do gado ao abate (carcaça com recuperação de resíduos), refrigerador 
(peso padrão da carcaça quente ao peso padrão da carcaça fria) e desossa (do peso da 
carcaça padrão frio para coprodutos e subprodutos) em duas unidades de medida (% de 
rendimento e peças) é fundamental para proporcionar visibilidade do equilíbrio material.

Roteamento – uma representação das operações críticas necessárias para converter de 
gado para carcaça (abate) e peso de carcaça padrão frio para matéria-prima e produto 
finalizado (desossa, corte, embalagem e rotulagem). A definição associada de centros de 
trabalho, recursos e calendários de trabalho é fundamental para a compreensão da 
viabilidade dentro da capacidade disponível.

Custos de processamento e manuseio – os custos associados ao abate, desossa, 
manuseio e armazenamento. A capacidade de representar com precisão o aspecto crítico 
do processamento primário permite que a ciência de dados gere planos de produção 
ideais e viáveis.

Processamento adicional - a ciência de dados permite uma representação precisa da 
conversão da carne de matéria-prima para produto final em outros locais de 
processamento, especificamente através dos ganhos encontrados na lista técnica de 
material. Isso representa a conversão de matéria-prima para bens finalizados com 
rendimentos associados de coprodutos e subprodutos. Processos ou equipamentos 
específicos utilizados nos locais também podem exigir listas de variações materiais.

Exigência de matéria-prima - extensão do cálculo de planejamento de requisitos de 
materiais tradicionais (listagens de políticas de material e planejamento, prazos de 
entrega, envelhecimento, múltiplos de pedidos, quantidade mínima de encomenda) com a 
seleção ideal de matérias-primas alternativas para atender à demanda de bens acabados.

Processamento adicional - a ciência de dados permite uma representação precisa da conversão 
da carne de matéria-prima para produto acabado em outros locais de processamento, 
especificamente através do seguinte:

Lista técnica - representando a conversão de matéria-prima para produto acabado com 
rendimentos associados de coprodutos e subprodutos. Processos ou equipamentos 
específicos utilizados nos locais também podem exigir listas de variações materiais.

Exigência de matéria-prima - extensão do cálculo de planejamento de requisitos de 
materiais tradicionais (listagens de políticas de material e planejamento, prazos de 
entrega, envelhecimento, múltiplos de pedidos, quantidade mínima de encomenda) com a 
seleção ideal de matérias-primas alternativas para atender à demanda de produtos 
finalizados.

Roteamento – uma representação das operações críticas necessárias para produzir bens 
finalizados, por exemplo, fatiamento e corte, moagem, padronização, fracionamento, 
empacotamento e rotulagem. A definição associada de centros de trabalho, recursos e 
calendários de trabalho é fundamental para a compreensão da viabilidade dentro da 
capacidade disponível.

Custos de processamento e manuseio - os custos associados ao processamento, 
manuseio e armazenamento.

Comércio – Mecanismos para apoiar uma abordagem pelo supermercado varejista para adquirir 
e processar gado e níveis de exposição associados, incluindo: 

Vendas Externas – supermercados tipicamente não vendem uma gama de produtos que 
consome todos os componentes da carcaça processada. Estabelecer canais de vendas 
que possibilitem a venda rentável de subprodutos, apoiados por uma avaliação do retorno 
relativo das oportunidades de vendas externas em comparação com as oportunidades 
promocionais.

Compras Suplementares – avaliar o benefício relativo de comprar externamente em 
relação ao custo de oportunidade de aquisição e processamento de gado adicional. O 
benefício incremental do processamento de uma carcaça adicional em relação à compra 
suplementar.

Demanda do consumidor – com a decisão de adquirir gado vem a necessidade inerente de 
corresponder à demanda do consumidor com os desafios exclusivos associados a uma cadeia de 
fornecimento impulsionada (a opcionalidade associada ao desmembramento de uma carcaça em 
corte primal e sub primal) da maneira mais rentável para atender à demanda consumidora.

Custo de Oportunidade - Promova ou Venda Externamente
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• Simplificação – eliminar práticas e ferramentas utilizadas devido a restrições operacionais ou 
tecnológicas. As plataformas de ciência de dados são:

◦ Flexíveis – as necessidades de planejamento variam por indústria e organização
◦ Ágeis e com suporte – o planejamento deve evoluir com o tempo à medida que as 

empresas continuamente se tornam mais complexas
◦ Integradas – os planos precisam abranger funções e permitir que as empresas operem 

como um todo unificado
◦ Focadas –as incertezas do negócio que operam internamente devem ser consideradas 

no planejamento
◦ Otimizadas – negócios querem que planos de negócios sejam otimizados
◦ Analisáveis – os negócios precisam de planos que sejam digitalizáveis, analisáveis e 

explicáveis

• Mudança transformadora no pensamento organizacional – desafie a compreensão, o 
comportamento e os limites operacionais incorporados na organização. A ciência de dados 
oferece a capacidade de realizar oportunidades além dos sistemas tradicionais de 
planejamento e se tornar um catalisador para a transformação - desenvolvendo capacidade, 
redefinindo estruturas organizacionais, fazendo a reengenharia do processo de negócios e 
atingindo o verdadeiro potencial da cadeia de suprimentos.

Mais especificamente, a ciência de dados fornece às organizações a capacidade de extrair valor 
das cadeias de fornecimento – a capacidade de representar a complexidade e visualizar 
recomendações para aperfeiçoar a tomada de decisões. O objetivo de otimizar os planos da 
cadeia de fornecimento de carne para equilibrar a demanda e maximizar a rentabilidade dos 
supermercados de varejo requer consideração de:

Promoções - A ciência de dados pode 
melhorar significativamente a 
rentabilidade, orientando as decisões 
promocionais – o uso de alavancas 
promocionais (produto, mecânica 
promocional, nível de desconto e 
região) para moldar a demanda de 
forma rentável. Da mesma forma, a 
ciência de dados pode fornecer 
recomendações para reduzir ou 
cancelar promoções para minimizar a 
escassez ou baixa rentabilidade com 
base nos retornos relativos de opções 
alternativas. Um exemplo simplificado 
da receita relativa por quilo: desconto 
para limpar o excedente de estoque 
no varejo em comparação com a 
venda externa a um preço é 
demonstrado no gráfico.

Inventário de Rede - Flexionamento do estoque na cadeia de suprimentos entre níveis mínimos e 
máximos de cobertura, em vez de um alvo específico tradicional. Isso oferece maiores 
oportunidades para arquitetar eventos ou promoções e estabiliza as atividades de aquisição e 
processamento, enquanto continua a atender os níveis necessários de disponibilidade da loja, 
frescor e capital de giro.

Processamento Primário – a ciência de dados pode representar a conversão do gado em 
matéria-prima e produto final em locais de processamento primário, especificamente por meio da 
melhoria no número de cabeças processadas entre o mínimo e os máximos acordados, com 
níveis crescentes de flexibilidade do horizonte de curto a longo prazo. A consideração das raças, 
tipos e características do gado são utilizadas para reduzir opções diretas. A capacidade de 
flexionar os números de processamento é uma alavanca fundamental para equilibrar a demanda e 
a oferta, no entanto, deve refletir os compromissos com volume e o período de notificação junto 
aos participantes da cadeia de suprimentos, o que pode limitar a capacidade de resposta no curto 
prazo.

Lista técnica – o uso da listagem técnica de materiais para representar o 
desmembramento do gado ao abate (carcaça com recuperação de resíduos), refrigerador 
(peso padrão da carcaça quente ao peso padrão da carcaça fria) e desossa (do peso da 
carcaça padrão frio para coprodutos e subprodutos) em duas unidades de medida (% de 
rendimento e peças) é fundamental para proporcionar visibilidade do equilíbrio material.

Roteamento – uma representação das operações críticas necessárias para converter de 
gado para carcaça (abate) e peso de carcaça padrão frio para matéria-prima e produto 
finalizado (desossa, corte, embalagem e rotulagem). A definição associada de centros de 
trabalho, recursos e calendários de trabalho é fundamental para a compreensão da 
viabilidade dentro da capacidade disponível.

Custos de processamento e manuseio – os custos associados ao abate, desossa, 
manuseio e armazenamento. A capacidade de representar com precisão o aspecto crítico 
do processamento primário permite que a ciência de dados gere planos de produção 
ideais e viáveis.

Processamento adicional - a ciência de dados permite uma representação precisa da 
conversão da carne de matéria-prima para produto final em outros locais de 
processamento, especificamente através dos ganhos encontrados na lista técnica de 
material. Isso representa a conversão de matéria-prima para bens finalizados com 
rendimentos associados de coprodutos e subprodutos. Processos ou equipamentos 
específicos utilizados nos locais também podem exigir listas de variações materiais.

Exigência de matéria-prima - extensão do cálculo de planejamento de requisitos de 
materiais tradicionais (listagens de políticas de material e planejamento, prazos de 
entrega, envelhecimento, múltiplos de pedidos, quantidade mínima de encomenda) com a 
seleção ideal de matérias-primas alternativas para atender à demanda de bens acabados.

Processamento adicional - a ciência de dados permite uma representação precisa da conversão 
da carne de matéria-prima para produto acabado em outros locais de processamento, 
especificamente através do seguinte:

Lista técnica - representando a conversão de matéria-prima para produto acabado com 
rendimentos associados de coprodutos e subprodutos. Processos ou equipamentos 
específicos utilizados nos locais também podem exigir listas de variações materiais.

Exigência de matéria-prima - extensão do cálculo de planejamento de requisitos de 
materiais tradicionais (listagens de políticas de material e planejamento, prazos de 
entrega, envelhecimento, múltiplos de pedidos, quantidade mínima de encomenda) com a 
seleção ideal de matérias-primas alternativas para atender à demanda de produtos 
finalizados.

Roteamento – uma representação das operações críticas necessárias para produzir bens 
finalizados, por exemplo, fatiamento e corte, moagem, padronização, fracionamento, 
empacotamento e rotulagem. A definição associada de centros de trabalho, recursos e 
calendários de trabalho é fundamental para a compreensão da viabilidade dentro da 
capacidade disponível.

Custos de processamento e manuseio - os custos associados ao processamento, 
manuseio e armazenamento.

Comércio – Mecanismos para apoiar uma abordagem pelo supermercado varejista para adquirir 
e processar gado e níveis de exposição associados, incluindo: 

Vendas Externas – supermercados tipicamente não vendem uma gama de produtos que 
consome todos os componentes da carcaça processada. Estabelecer canais de vendas 
que possibilitem a venda rentável de subprodutos, apoiados por uma avaliação do retorno 
relativo das oportunidades de vendas externas em comparação com as oportunidades 
promocionais.

Compras Suplementares – avaliar o benefício relativo de comprar externamente em 
relação ao custo de oportunidade de aquisição e processamento de gado adicional. O 
benefício incremental do processamento de uma carcaça adicional em relação à compra 
suplementar.

Demanda do consumidor – com a decisão de adquirir gado vem a necessidade inerente de 
corresponder à demanda do consumidor com os desafios exclusivos associados a uma cadeia de 
fornecimento impulsionada (a opcionalidade associada ao desmembramento de uma carcaça em 
corte primal e sub primal) da maneira mais rentável para atender à demanda consumidora.
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Maturidade da cadeia de suprimentos de carne

Produto – O aumento da complexidade de um produto perecível de curto prazo e a proliferação 
de alcance, impulsionado através da inovação para dar suporte à conveniência para o cliente, 
introduz a necessidade de considerar:

Especificação – a capacidade de definir a especificação do material através da cadeia de 
fornecimento para alavancar recursos em cada etapa expõe outra oportunidade; o custo 
de oportunidade de eliminar as atividades de aparagem para produtos primais no 
processamento primário (retorno de gordura e aparas, rendimento e custo de 
mão-de-obra) em comparação com a aparagem pós-corte (rendimento, desperdício e 
custo de mão-de-obra) sem impactar a qualidade.

Atributos de vida útil - a necessidade de gerenciar atributos de vida do produto, desde 
envelhecimento, requisitos mínimos de durabilidade e processamento por requisitos de 
tempo ou prazo de validade é fundamental para maximizar o valor do produto e evitar a 
obsolescência.

Rastreabilidade - Tendências crescentes e desafios gerais da cadeia de suprimentos 
destacam que a visibilidade da cadeia de suprimentos e maior rastreabilidade está se 
tornando um requisito cada vez mais importante para os participantes da indústria 
pecuária. A ciência de dados garante que os planos de recomendação e execução 
respeitem os requisitos impostos por meio da rastreabilidade.

Os requisitos funcionais para apoiar o planejamento e a execução de cadeias integradas de 
fornecimento de carne podem ser atendidos por plataformas de ciência de dados que auxiliam as 
organizações na transição para o estágio historicamente aspiracional 4: Colaborando e o Estágio 
5: Orquestrando níveis de maturidade da cadeia de suprimentos.

O modelo de maturidade da cadeia de suprimentos da Gartner fornece uma estrutura para avaliar 
não apenas os níveis atuais de maturidade, mas um meio de definir a visão do estado futuro.
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Aplicação da Ciência de Dados

 O roteiro fornece o caminho para as ações necessárias através das alavancas de mudança.

Estratégia - Compreensão estratégica do papel, posicionamento e foco para as 
operações da cadeia de suprimentos em apoio aos objetivos gerais da empresa

Processo - Métodos e práticas operacionais, incluindo políticas e procedimentos

Pessoas - O ambiente de recursos humanos, incluindo cultura organizacional e estrutura 
organizacional

Tecnologia - Habilitação de aplicações e ferramentas de sistemas de informação

Infraestrutura - Infraestrutura física que fornece as bases para a cadeia de suprimentos, 
incluindo estrutura de rede, instalações e relações de terceirização

À medida que as organizações passam da Fase 1 - Reagindo à Fase 4 – Colaborando, temas se 
tornam aparentes:

Volume para Valor – As organizações precisam passar de planos baseados em volume 
para planos baseados em valores – planos que buscam atender à demanda de volume de 
clientes da forma mais lucrativa.

Funcional para Processo – a necessidade de passar da operação e da tomada de 
decisões funcional para uma abordagem colaborativa e a contribuição sistemática de 
todos os participantes é fundamental para melhorar o processo de tomada de decisão 

Um horizonte estendido – a necessidade de ampliar o horizonte de planejamento da 
execução para a tática e estratégia e perceber os benefícios da visibilidade e tomada de 
decisões de longo prazo

Visibilidade – a necessidade de compartilhar informações com os participantes da cadeia 
de suprimentos para melhorar a tomada de decisões e coordenar as atividades de 
execução.

.Independentemente do escopo da cadeia de fornecimento de carne dentro de um controle 
organizacional, a capacidade de se mover ao longo do espectro da maturidade depende do uso 
da ciência de dados. Existem quatro considerações principais antes de embarcar na jornada de 
otimização da cadeia de fornecimento.
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Comece - as organizações precisam considerar o custo de oportunidade de não fazer nada - a 
otimização está rapidamente se tornando o custo de participação.

Compreensível - a implementação bem-sucedida de soluções de ciência de dados depende da 
capacidade de trazer a organização junto. Iniciar o processo com um escopo compreensível 
oferece a oportunidade de construir capacidade organizacional, entender o processo subjacente e 
requisitos dos dados para "alimentar" a otimização, gerenciar o risco, avaliar a capacidade de 
fornecedores e demonstrar os benefícios.

Fazer com que a empresa confie nos resultados - para compreender os benefícios é crítico 
criar confiança na otimização. Auxiliada por uma representação precisa das características da 
cadeia de fornecimento, a otimização pode produzir recomendações significativas e inteligíveis. 
Para obter confiança também é necessária a necessidade de construir capacidade organizacional 
e compreensão profunda dos objetivos de otimização. A otimização não é simples intuitivamente e 
desenvolver confiança pode ser auxiliado ao provar exemplos e usando análises para contar a 
história.

Dados, dados, dados – benefícios significativos de soluções de ciência de dados vêm através da 
capacidade de avaliar o ideal dentro de um espaço de otimização complexo – algo que excede a 
capacidade dos métodos tradicionais. A qualidade dos inputs para otimização contribui 
significativamente para a validade dos resultados. Um foco implacável na validação dos 
resultados de otimização e no enfrentamento dos problemas identificados de qualidade dos dados 
é fundamental.

Comece sua jornada agora. A ciência de dados fornece às organizações a alavanca para 
transformar, um meio de impulsionar a maturidade da cadeia de fornecimento e concretizar o 
verdadeiro potencial de uma cadeia de suprimentos integrada.
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