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Resumo 

 

A utilização dos conceitos Lean de produção na logística é tida como um 

diferencial na criação de vantagem competitiva pelas empresas, inclusive por 

operadores logísticos. Na indústria automotiva, a prática de tais conceitos é utilizada 

de forma ampla. O conceito de se ter um sistema enxuto de fornecimento pode levar 

ao simples entendimento de restrição de fornecedores e redução dos níveis de 

estoque através do aumento de freqüência das entregas, contudo esta é uma visão 

distorcida quando falamos de sistema enxuto, pois o sistema enxuto trata da análise 

de eliminação de desperdício de todo o sistema envolvido em um processo. O 

objetivo desta dissertação foi de realizar um estudo exploratório sobre os aspectos 

determinantes do sucesso na implantação do conceito de logística lean e sua 

aplicação na logística de distribuição de peças de uma empresa automotiva, através 

de um operador logístico. A metodologia utilizada para a neste trabalho é uma 

revisão bibliográfica e a imersão em um ambiente de operação logística terceirizada 

em um depósito de uma indústria automotiva de distribuição de peças à rede 

autorizada, onde o autor atua como agente para melhoria dos processos 

operacionais in loco.  

Como resultado foi observado um aumento na produtividade das operações, 

bem como uma redução de área utilizada e do tempo de resposta dos pedidos 

colocados. 
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Abstract 

 

The use of the production lean concepts in the logistics creates competitive 

advantage for the companies, especially for logistics operators. In the automotive 

industry, the practice of such concepts is widely used. The application of the lean 

supply concept may imply a simple understanding of restriction of vendors and 

reduction of the stock levels through the increase of frequency of supply deliveries. 

However, this is may be an erroneous vision, because the lean system consists of 

the analysis of elimination of waste of a entire process. The objective of this 

dissertation was to accomplish an exploratory study on the decisive aspects of the 

success in the implantation of the lean concept in the logistics and its application in 

the distribution of pieces of a automotive company, through an logistic operator. The 

methodology used in this work is a bibliographical revision and the immersion in an 

environment of operation logistics in a warehouse of an automotive industry of 

distribution of parts to the dealers, where the author acts as agent for improvement of 

the processes operational in loco. 

The results showed an increase in productivity of operations, as well as a 

reduction of area used and the lead time of orders placed. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas do setor produtivo, em geral buscam uma forma de destacar-se 

no mercado criando vantagem competitiva em produtividade e redução de custos 

sobre outras empresas concorrentes, maximizando suas operações e minimizando 

os custos operacionais (CERTO, 2005). 

 

Contudo estamos em tempos de rápidas e contínuas mudanças, e toda 

vantagem obtida tende a ser temporária, a menos que a empresa consiga se 

adaptar, rapidamente, às mudanças no ambiente de negócio (FINE, 1998). Ainda 

segundo Fine (1998) cada setor produtivo possui seu próprio ciclo de vida evolutivo  

medido pela velocidade que introduz novos produtos, processos e estruturas 

organizacionais.  

 

Na indústria automotiva estes estudos têm um interesse todo especial, pois 

como são produtos de alto valor agregado, estas indústrias devem encontrar 

diferenciais competitivos, que já não está ligado somente à estratégia de vendas ou 

simplesmente buscar produtos mais baratos. Estas empresas encontraram na 

cadeia de abastecimento e nos processos produtivos um novo diferencial adotando 

práticas de pensamento enxuto (Womack; Jones e Ross, 1992). Com as práticas de 

fornecimento enxuto, os agentes de uma cadeia encontraram uma forma de 

abastecer somente com o que é necessário, reduzindo os altos estoques e criando o 

fluxo necessário para uma produção contínua, sem excessos ou falta de materiais. 

  

Todo estudo com base no pensamento enxuto que lança o olhar para o 

abastecimento cria uma relação direta entre os fornecedores e a indústria 

compradora, já que as estratégias de suprimento tratadas com os fornecedores têm 

um impacto direto no abastecimento interno da empresa, seja adotando práticas de 

fornecer somente no momento que será consumido, ou seja, praticar o Just-in-Time 

(Ohno, 1997) ou da realização de coletar os materiais nos fornecedores sob 

responsabilidade do cliente, também conhecido como sistema de coleta programada 

Milk-Run (Correa, 1993). As empresas deste segmento atualmente tentam alcançar 
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os níveis estabelecidos pela Toyota em produtividade e redução de custos, pois 

atualmente é uma empresa benchmarking para todo o setor automobilístico mundial 

(PORTAL EXAME, 2008). Para a Toyota, seus fornecedores são tratados como  

parceiros de um único processo produtivo, ou seja, são fornecedores que estão 

comprometidos com o desenvolvimento de um produto e que tem o 

comprometimento do cliente em ser o fornecedor de fonte única de determinado 

produto, responsável pelo bom desenvolvimento da cadeia e dividindo os resultados 

(Lamming, 1993), já que prevalece a confiança na relação cliente-fornecedor. 

 

De acordo com Certo (2005) as estratégias empresariais de produtividade e 

custos são direcionadas para a velocidade do ciclo de vida de seus produtos, seja 

no produto tangível, bem como nos serviços a ele associados, visando criar valor 

para os clientes enquanto um produto esta sendo oferecido. 

 

Como define Porter (1985), em termos competitivos, valor é o montante que 

os consumidores, atuais e potenciais, estão dispostos a pagar por um produto ou 

serviço que uma empresa oferece.  

 

Empresas como a Toyota desenvolveram métodos para criar valor ao cliente 

e reduzir seus custos totais simultaneamente, através de eliminação de desperdício 

nas atividades produtivas e administrativas (WOMACK; JONES ; ROSS, 1992). 

Estes métodos são denominados como Lean Thinking, ou pensamento enxuto, ou 

ainda mentalidade enxuta, e diferem dos métodos usuais, onde as aplicações de 

melhorias são pontuais, para aplicação de melhorias observadas como um sistema. 

 

Processos produtivos e administrativos que eliminem excesso de produção, 

espera, transporte, processamento desnecessário, estoque, movimento e defeitos, 

são fatores importantes para a criação do fluxo necessário em uma empresa que 

busca maximizar seus ganhos e minimizar seus custos (OHNO, 1997). 

 

De acordo com Chopra e Meindl (2003), muitas empresas estão optando por 

delegar partes de suas atividades meio, ou seja, atividades que não são aquelas 

voltadas diretamente para a criação do  produto ou serviço, para outras empresas, 

em um processo chamado de terceirização, e as atividades logísticas estão sempre 
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presentes nos estudos voltados a redução de custos com aumento da eficiência 

operacional.  

 

Com base nesta abordagem de competitividade através de terceirização de 

operações logísticas e com o propósito de redução de custos, este trabalho buscará 

esclarecer porque as empresas tentam conciliar a redução de custo com a aplicação 

de modelos de gestão desenvolvidos por outras empresas, e que neste caso é o 

conceito de pensamento enxuto desenvolvido pela Toyota. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a escolha do tema deste projeto desenvolveu-se pelo fato 

de que há pouca exploração científica existente entre a aplicação dos conceitos de 

pensamento enxuto com a possibilidade de obtenção de resultados positivos para as 

empresas. É possível que isto ocorra devido a complexidade e implantação dos 

conceitos de pensamento enxuto. Como resultado, nas práticas corporativas, muitas 

decisões tendem a serem baseadas mais na intuição do que na aplicação de 

métodos científicos e objetivos.  

 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

A presente dissertação tem por objetivo realizar um estudo exploratório sobre 

a aplicação da metodologia Lean na Logística, focando sua aplicação na logística do 

setor automotivo, analisando seu relacionamento com a geração de resultados 

positivos na empresa, sejam financeiros ou de produtividade.  

 

O que ainda se busca com este trabalho é traçar se existe uma relação entre 

a aplicação do conceito de pensamento enxuto e algumas de suas ferramentas na 

geração de resultados relacionadas com a logística e não puramente com a 

administração da produção. Ainda como argumento a favor desta pesquisa, está a 

existência de um hiato na literatura científica que relacione estes conceitos com 

logística e se a aplicação destas ferramentas surtem o mesmo efeito se utilizadas na 

logística.  
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Tem o objetivo específico de esclarecer como o conceito Lean pode eliminar 

desperdício através da aplicação de suas ferramentas operacionais. 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES 

 

Academicamente, este trabalho contribui para identificar uma linha lógica 

entre a aplicação dos sistemas enxutos de produção e os benefícios que podem 

retornar para a empresa, em termos de redução de custos e aumento de 

produtividade.  

 

No âmbito empresarial, poderá permitir aos gestores a identificação dos 

aspectos estratégicos, táticos e operacionais, orientando e direcionando os esforços 

administrativos e de investimentos para onde potencialmente haverá retorno, com  

eficiência e eficácia na adoção do sistema, proporcionando um novo ambiente de 

competitividade entre empresas. 

 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O capítulo dois consiste em uma revisão teórica, onde será abordado todo o 

referencial da Administração da Produção e Operações (APO). Este capítulo aborda 

ainda o conceito de APO, passando pelo seu histórico e fases de estudo. Também 

tem como a estratégia e os objetivos da APO podem influenciar diretamente na 

estratégia da empresa.  

 

O capítulo três aborda os conceitos e sistemas de logística ligados a APO e 

porque são importantes na fabricação de um produto quanto a própria matéria-prima, 

já que há necessidade da matéria-prima e dos produtos acabados chegarem às 

mãos dos clientes. 

 

O capítulo quatro mostra a cadeia de suprimentos de uma empresa e como 

ela deva ser otimizada para que se possa tirar o máximo proveito de suas 

potencialidades. O gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) também é objeto 

de estudo neste capítulo. Mostra também como funciona a gestão da cadeia de 
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suprimentos na indústria automotiva, e porque existem particularidades neste 

segmento que a tornam benchmarking para outros segmentos. 

 

O capítulo cinco direciona para o pensamento enxuto (lean thinking),  

desenvolvido através de um estudo sobre a área industrial das empresas 

automotivas e que mostrou como a adoção de ferramentas simples pode criar uma 

vantagem competitiva eficiente. Conceitua e mostra sua aplicação na indústria e 

analisa duas de suas ferramentas principais, o Just-in_time (JIT) e o sistema de 

coleta programada Milk-run. Também aborda de forma resumida, como o 

pensamento enxuto pode influenciar os resultados de uma empresa. 

 

Os capítulos seis e sete demonstram o modelo conceitual utilizado neste 

trabalho, bem como a metodologia de pesquisa com um estudo de caso utilizado. 

 

No capitulo oito, é retratado o estudo de caso de uma empresa montadora de 

automóveis e que realiza a distribuição de peças e acessórios através de um 

armazém localizado no interior de São Paulo e que conta com um operador logístico 

para realizar este operação. 

 

E fechando o trabalho com o capítulo nove, as conclusões e recomendações 

para estudos futuros. 
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2 Administração da Produção e Operações  

 

2.1 CONCEITO 

 

A administração da produção é de vital importância para a criação de bens e 

serviços que são consumidos pelas pessoas e que dependemos diretamente destes 

para nossa sobrevivência (SLACK; CHAMBERS; JONHSTON, 2002). Também é a 

criação de bens e serviços que mantém as organizações vivas e atuantes nos 

mercados em que atuam, independente se são de grande ou pequeno porte. A 

Administração da Produção e Operações (APO) potencializa a produção de bens e 

serviços, e por consequência, um aumento das receitas da empresa. Segundo 

Gaither e Frazier (2001), um sistema de produção tem a função de transformar os 

insumos de produção – matéria-prima – pessoal e máquinas – em produtos ou 

serviços.  

 

Além disto, podemos ainda afirmar que a APO está sempre às voltas com 

mudanças, como por exemplo, a adaptação que as empresas tiveram que 

desenvolver para a comercialização eletrônica (internet), onde houve a necessidade 

de uma reformulação na cadeia de suprimentos da empresa, promovendo uma 

evolução nas relações entre os agentes da cadeia e seus coadjuvantes. Estas 

adaptações foram necessárias para que as empresas continuem 

organizacionalmente competitivas. 

 

2.2 HISTÓRICO DA APO 

 

A história da APO remonta de tempos atrás, pois sistemas de produção 

sempre existiram na história da humanidade. Se pegarmos as grandes obras, 

poderemos verificar que de alguma forma, foram necessárias aplicações de técnicas 

de abastecimento e produção, como podemos observar em grandes construções 

como as pirâmides egípcias, a muralha da China, etc. Contudo iremos relatar aqui os 

grandes saltos na evolução da APO, como: a Revolução Industrial, o período Pós-

Guerra Civil, a administração científica, as relações humanas e o behaveriorismo 

(GAITHER; FRAZIER, 2001). 

 



17 

 

A evolução da APO deu-se da necessidade de adaptação dos desafios 

impostos por uma constante evolução tecnológica e de novos processos produtivos.  

 

A figura 2.1 ilustra esta evolução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Gaither e Frazier (2001) 

 

2.2.1 A Revolução Industrial 

 

O século XVIII foi marcado por uma mudança nos meios de produção 

conhecidos. Onde havia uma grande emprego da força humana para a obtenção do 

produto, e que muitas vezes eram chamado de sistemas caseiros, porque a 

produção se dava em casa ou cabanas pelos artesãos (GAITHER; FRAZIER, 2001). 

Em 1764 com a invenção e utilização da máquina à vapor, a força humana foi 

substituída pela mecanizada e os processos produtivos tiveram que ser 

redesenhados para que o aumento da produtividade fosse equilibrado com a 

quantidade de operários disponíveis, gerando inclusive uma especialização de mão-

de-obra diferente da época artesanal. 

 

Ainda na Revolução industrial, os conceitos romperam as fronteiras inglesas e 

foram para países, como os estados Unidos, que incrementaram os conceitos 
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básicos da mecanização com uma aplicação de peças intercambiáveis e 

tolerância, ou seja, as peças de um determinado produto não precisavam mais ser 

fabricadas de forma única, devido a tolerância, elas se encaixavam perfeitamente no 

produto. 

 

2.2.2 Pós-Guerra Civil 

 

Alguns acontecimentos que marcaram o período do Pós-guerra Civil 

Americana, foram determinantes para uma nova reformulação e aplicação da APO. 

Gaither e Frazier (2001. p.8) afirmaram que “o fim do trabalho escravo, o êxodo de 

trabalhadores do campo para as cidades e a maciça influência de imigrantes, 

forneceram grande força de trabalho aos centros industriais em desenvolvimento.” 

Assim como a expansão da malha ferroviária americana por novos territórios criou 

novas cidades, o desenvolvimento de uma nova forma de administração da 

produção se fez necessária para atender o crescente volume do consumo por esta 

população, já que também houve um crescimento do capital nestes centros. 

 

2.2.3 Administração Científica 

 

Com as mudanças que estavam ocorrendo e gerando uma necessidade maior 

de produção ou uma necessidade de revisão dos conceitos de administração da 

produção, pessoas ligadas tanto aos processos industriais quanto a pesquisas 

científicas, começaram a trabalhar para o desenvolvimento de novas técnicas e 

métodos que visavam um melhor aproveitamento da força humana de trabalho, dos 

progressos de automatização e que poderia gerar um aumento de produtividade na 

indústria. Com isto executivos, pesquisadores, professores e engenheiros 

desenvolveram um conjunto de filosofias que foi denominado de administração 

científica. 

 

Ainda segundo Gaither e Frazier (2001. p.8) “Frederick Wislow Taylor é 

conhecido como o pai da administração científica. Ele estudou os problemas fabris 

da época cientificamente e popularizou a noção de eficiência.” O sistema de 

administração científica desenvolvido por Taylor tem por base a avaliação de que 

cada trabalhador é detentor de certas habilidades e potenciais, portanto deve-se 
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identificar quais são e atribuir as atividades com esta base; os estudos de tempos 

devem ser obtidos afim de estipular com precisão a produção de cada trabalhador 

em cada estágio, com isto pode-se comparar qual é a melhor forma, com base no 

tempo, para cada atividade desenvolvida; a padronização das atividades e 

especificações de materiais devem ser definidas e compartilhadas com os 

trabalhadores. Com isto pode estabelecer tempos e métodos adequados; os cargos 

de supervisão e gerencia foram aprimorados para que estes tivessem a função 

exclusiva de coordenar e administrar as funções e atividades exercidas pelos 

trabalhadores, ou seja, cada funcionário deveria exercer sua função principal. Tal 

atitude devia-se ao fato de que os funcionários de supervisão, por vezes, exerciam 

funções de trabalhadores de produção, deixando com isso que atividades de 

planejamento, controle e organização fossem deixadas em segundo plano e os 

incentivos de pagamentos começaram foram realizados, para que as atividades dos 

encarregados, de impulsionar a produção e os trabalhadores, fossem aliviadas. 

 

Podemos ainda afirmar que o grande percussor da administração científica 

foi, sem dúvida, Henry Ford. Seus processos estavam calcados nos estudos e 

análises desenvolvidos anteriormente, como padronização e intercambiabilidade das 

peças, produção em massa com baixos custos e especialização dos funcionários de 

acordo com as etapas do processo. Também foi responsável por uma idéia que 

persiste até hoje em grande parte da indústria automotiva, o pagamento de salários 

superiores aos praticados em outros mercados, visto que segunda sua visão, com 

melhores salários os funcionários poderiam adquirir seus carros (GAITHER; 

FRAZIER, 2001). 

 

 

2.2.4 Relações Humanas e Behaviorismo 

 

Outro ponto que foi fundamental para a mudança de pensamento da 

administração da produção, foi a percepção de que os trabalhadores eram serem 

humanos e que deveriam ser tratados como tal. Esta conscientização não se deu 

exclusivamente pelo fator social, mas também teve influência na percepção de que 

poderiam ser desenvolvidos métodos que tratassem do bem estar dos trabalhadores 

e aumentar a produtividade. Entre os séculos XIX e XX havia uma grande pressão 
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por parte dos gerentes para que a produção fosse tirada a força dos trabalhadores, 

com rígidos controles e forte cobrança. Fundamental nesse método de 

administração era a pressuposição de que os trabalhadores tinham de ser colocados 

em atividades que assegurassem um eficiente e árduo trabalho (GAITHER; 

FRAZIER, 2001). 

 

Alguns behavioristas como Chester Barnard, Abraham Maslow e Peter 

Drucker, entre outros, foram os principais responsáveis pela mudança de 

mentalidade dos gerentes administrativos em relação à forma como tratavam os 

trabalhadores. O aprendizado proposto por estas pessoas até hoje é tido como a 

base das relações trabalhistas que envolvem os diversos graus e níveis de 

desenvolvimento dos trabalhadores e suas produtividades. Modelos de remuneração 

variada com base na produtividade ou de prêmios são práticas adotadas por 

empresas dos mais diversos portes, culturas e faturamentos, bem como benefícios 

não monetários (como melhores condições de trabalho) que contribuem para o 

aumento da produtividade e/ou qualidade dos produtos fabricados. 

 

2.2.5 Pesquisa Operacional 

 

Os estudos sobre Pesquisa Operacional foram iniciados e aplicados na época 

da Segunda Guerra Mundial, onde o deslocamento logístico de pessoas, veículos, 

armas e mantimentos tiveram que ser realizado em um cenário de incertezas e 

perigos, portanto não havia espaço para erros ou desperdícios, em resumo, a 

complexidade era muito grande. Nos dias atuais, as corporações vivem idêntico 

cenário, logo a Pesquisa Operacional tornou-se grande aliada para a previsão de 

problemas e tornou-se uma importante ferramenta de planejamento. Os conceitos de 

abordagem por sistemas totais e de equipes interdisciplinares, bem como a 

utilização de técnicas matemáticas complexas desenvolveram-se em consequência 

das condições que existiam nas organizações militares envolvidas na SGM 

(GAITHER; FRAZIER, 2001). 

 

Grande influência das técnicas de PO são caucadas em técnicas 

quantitativas, como programação linear, e os responsáveis a utilizam para a 

resolução de problemas de ordem estratégica, já que nos dias de hoje, não há 
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espaço para erros, como por exemplo, errar no dimensionamento de um armazém, 

no número de caminhões que serão utilizados em uma operação de transporte ou 

como e quanto deve ser o investimento em novas unidades. Como nota-se 

facilmente, são investimentos de grande porte e que devem ser dimensionados no 

ponto ótimo para que não haja desperdícios financeiros. A Pesquisa Operacional, 

assim como a Administração Científica, tem a finalidade de dar armas para uma 

tomada de decisão ótima com base em análises complexas, ao invés de tomada de 

decisão intuitiva, que por muitas vezes pode não atingir os resultados esperados 

causando perdas nos processos produtivos. 

 

2.2.6 Revolução dos Serviços 

 

O último marco da evolução da APO está na transformação e 

desenvolvimento da indústria de serviços na economia. Nos últimos anos houve uma 

grande expansão nesta área, e estudos mostram que os serviços estão se 

sobrepondo à indústria em número de trabalhadores. Conforme a tabela 2.1, 

podemos observar a quantidade de indústrias que atende a prestação de serviços, 

inclusive existem casos de empresas de manufatura que incrementaram seus 

negócios, entrando nos ramos de serviços. 

 

Esta tendência é caracterizada pela necessidade das empresas se 

especializarem na atividade fim, ou seja, na atividade principal da empresa, 

deixando com que serviços radiais sejam executados por empresas especializadas 

na atividade atribuída, também conhecidas como atividades meio, aquelas que não 

ligadas diretamente ao produto final, contudo são necessárias para seu 

desenvolvimento e criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FORTUNE (2008) 

 

Como podemos observar na tabela 2.2, o crescimento da indústria de 

serviços fez com que a APO tivesse um trabalho enorme para adequar-se à esta 

evolução. Novos planos devem ser traçados tanto para o suprimento das 

necessidades, processamento interno e distribuição dos serviços, já que o produto 

tangível não tem o mesmo tratamento do produto intangível, característica básica 

dos serviços. 

 

2.3 ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 

 

De acordo com Certo (2005) uma boa administração estratégica deve ter 

como base o poder de entender o negócio da empresa, do mercado, do cenário 

político e econômico, e traçar uma linha que crie a convergência destes para o plano 

futuro da empresa. De acordo com Certo et.al. (2005) existem várias funções do 

negócio da empresa, contudo ele considera como as principais as funções 

marketing, produção ou operações e finanças, mas esta é uma leitura realizada pelo 

autor, já que muito se discute sobre outras funções tão importantes para o negócio 

da empresa. Podemos considerar que o marketing tem a finalidade de planejamento 

dos produtos no que tange a promoção, preço, venda, e tudo aquilo que cria o 

processo de disponibilização dos produtos ou serviços aos clientes; e finanças de 

considerar e avaliar os ativos, passivos e lucro, verificando financeiramente o que 

Tabela 2.1 - Indústrias de Serviço e Empresas Representantes

Industria de serviços Empresas representantes

Empresas aéreas Air France, Lufthansa, AMR, UAL
Bancos Comerciais ING Group, Fortis, Citigroup, HSBC
Tecnologia da Informação International Business Machines, Electronmic Data Systems, Accenture
Serviços financeiros General Ewlectric, Fannie Mae, Freddie Mac, American Express
Entreternimento Time Warner, Walt Disney, News Corp., Bertelsmann
Alimentos e drogarias Carrefour, Tesco, Metro, CVS Caremark
Serviços de Alimentos MacDonald's, Compass Group, Sodexo
Comerciantes gerais Wal Mart, Target, Sears Holdings, Foncière Euris
Atendimento à saúde UnitedHealth Group, WellPoint, Aetna, Humana
Seguros Allianz, Berkshire Hathway, Americam International Group, Munich Re Group
Entrega de correspondência Deutsche Post, U.S. Postal service, FedEx, La Poste
Ferrovias Deutcsche Bahn, SNCF, East Japan Railway
Telecomunicações AT&T, Verizon Communications, Nippon Telegraph & Telephone, Deutsche telekom
Mão-de-obra temporária Adecco, Manpower
Segurança Goldman, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers Holdings
Energia Gazprom, E.ON, Suez, RWE
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está mais alinhado com o plano global da empresa. Operações têm a finalidade de, 

dentro do plano de negócios, criar e entregar os produtos aos clientes, para que 

estes tenham o atendimento de suas necessidades satisfeitas. 

 

Segundo Gaither e Frazier (2001. p.39) “a estratégia de operações é um 

plano de ação de longo prazo para a produção de produtos e serviços de uma 

empresa para a produção de tudo aquilo que esteja alinhado com o plano de 

negócios”, e que segundo Ritzman e Krajewski (2004) requer um esforço entre os 

departamentos de marketing e operações, para um melhor entendimento do que o 

mercado espera da empresa e seus produtos, com o desenvolvimento de vantagens 

operacionais denominadas prioridades competitivas.  

 

Ainda de acordo com Ritzman e Krajewski (2004), entre os departamentos 

que compõem uma empresa, a Produção e Operações também possuem um plano 

estratégico elaborado para suas atividades, que contribua para o crescimento da 

empresa, aumentando sua rentabilidade e alinhado com a estratégia de negócios 

global. As estratégias devem ser elaboradas levando em consideração panoramas 

de mercado, tecnologias atuais, novas formas de administração da produção e 

análise da concorrência. 

 

Slack; Chambers e Jonhston (2002) complementam a importância da 

Produção e Operações no plano estratégico da empresa destacando o papel destes 

para colocar em prática a estratégia definida, ou seja, é a produção que viabiliza e 

torna tangível o produto ou serviço das empresas e que segundo Certo et al. (2005 

p.198) “[....] a função de operações emprega o maior número de pessoas e é 

responsável pela maior parte do ativos sujeitos a controles da empresa.” Além disto 

é a função produção que deve ser capaz de suportar as mudanças de cenário, 

desde o desenvolvimento do produto, a adequação dos meios produtivos, 

treinamento de funcionários, desenvolvimento de novas técnicas de abastecimento e 

fluxo de escoamento aos canais apropriados. Ainda segundo Slack; Chambers e 

Jonhston (2002) esta adequação deve estar em sintonia com as estratégias de 

qualidade no atendimento do cliente, convergindo com a redução dos custos, o que 

reforça o pensamento de que uma produção alinhada com os diversos 

departamentos da empresa é premissa para a criação de vantagens competitivas em 



24 

 

relação aos concorrentes diretos e obtenção de uma fatia mais significativa de 

mercado atuante. Como podemos verificar na figura 2.2 o desenvolvimento de uma 

estratégia de operações, parte da missão ou estratégia corporativa alinhada com o 

plano de negócios da empresa e suportada com a avaliação das condições 

comerciais que envolvem o plano de negócios baseado no segmento da empresa e 

suas prioridades competitivas, sejam de custos menores para uma maior 

rentabilidade, o atendimento de entrega mais rápido e pontual convergindo para uma 

velocidade no desenvolvimento de novos produtos, projetos com um alto 

desempenho e padrões de qualidade excelentes e ainda a flexibilização dos 

produtos que atendam as necessidades particulares independente do tamanho dos 

lotes e pedidos. 

 

A Administração estratégica da Produção e Operações vem desenvolvendo 

um novo formato nos últimos tempos devido à internacionalização das empresas e 

dos produtos. De acordo com Christopher (1997) com a queda de barreiras, tarifárias 

ou não, as empresas buscam aumentar os seus mercados comercializando seus 

produtos além de suas fronteiras. Com isto as operações devem ter um plano 

também definido para o atendimento destes mercados, já que se trabalha com 

padrões diferenciados de custo e qualidade, bem como outros fatores políticos e 

monetários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gaither e Frazier (2001) 
Figura 2.2 - Desenvolvimento de uma Estratégia de Operações
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2.4 O PROJETO DE UM PRODUTO 

 

Toda organização tem por objetivo a obtenção de lucro em decorrência do 

produto ou serviço que esta oferecerá aos seus clientes, logo este produto ou 

serviço deve ser projetado da melhor maneira que traga os lucros esperados e 

atenda as necessidades dos clientes. A decisão estratégica de como a empresa 

produzirá determinada linha de produtos, ou determinado produto, obrigatoriamente, 

tem que levar em consideração alguns fatores que podem auxiliar no caminho do 

sucesso ou do fracasso.  

 

Conforme Certo et.al. (2005) algumas particularidades que envolvem a 

tomada de decisão do projeto estão interelacionados entre tecnológico, equipamento 

e instalação. Algumas categorias destas decisões podem ser analisadas na tabela 

2.2 quando tratamos de operações de manufatura e suas decisões estratégicas. 

Tudo isto deve ser pensado, pois pode interferir no desenvolvimento de longo prazo 

da empresa e ser avaliado no planejamento estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Certo et.al. (2005) 

 

Estes pontos são observados com muito foco, já que para a obtenção de 

receitas, as empresas buscam atualmente produzir com custo baixo e manter os 

níveis de atendimento e qualidade. Quando se altera a configuração de um produto 

corrente ou projeta-se a criação de um novo, por muitas vezes faz-se a análise dos 

impactos financeiros e tecnológicos que estarão envolvidos. Novos materiais, 

tecnologias ou ferramentas carregam consigo o ônus do desenvolvimento, contudo a 

verificação de um impacto sistêmico é necessária, pois em um primeiro momento os 

custos de desenvolvimento podem ser maiores, contudo pensando em médio e 

Tabela 2.2    Categorias de decisões de estratégia em operações de manufatura

1.  Capacidade : quantidade, prazo, tipo.

2.  Instalações: tamanho, localização, especialização.

3.  Tecnologia : equipamento, automação, ligaçoes

4.  Integração Vertical: direção, extensão, equilibrio

5.  Força de Trabalho: nível de experiência, política de salários, segurança do funcionário

6.  Qualidade : prevenção de defeitos, monitoração, intervenção.

7.  Controle de materiais de planejamento de produção: políticas de fornecimento, centralização, regras de decisão.

8.  Organização: estrutura, sistemas de controle/remuneração, papel dos grupos de funcionários.
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longo prazo, a escala torna o produto mais barato e competitivo, alterando a curva 

do custo-benefício. Várias empresas trabalham a fase do projeto, dedicando um 

esforço maior nesta fase, para que quando for entrar em fase de produção, o 

produto esteja com suas pendências resolvidas, sejam financeiras ou de cunho 

técnico. 

 

Empresas de ponta, atualmente, desenvolvem a chamada engenharia 

simultânea, que consiste em efetuar o desenvolvimento de um novo produto ou de 

um produto corrente, em uma ação conjunta entre as engenharia de 

desenvolvimento do produto e de manufatura. Isto ocorre pelo fato de que na grande 

maioria dos fracassos ou atrasos ou problemas nos produtos, ter sido ocasionado 

pelo desenvolvimento do produto trabalhar sem levar em consideração as restrições 

e necessidades da linha de produção, no que tange os fatores técnicos e 

processuais. A engenharia simultânea une as engenharias e executam o 

desenvolvimento do novo produto levando em conta todas estas restrições e 

necessidades, como por exemplo, a ampliação da linha existente, a aquisição de 

robôs para aumento de produtividade, o emprego de alguma tecnologia utilizada no 

novo produto, a troca de ferramentas utilizadas, o desenvolvimento e qualificação da 

mão-de-obra existente, etc. A engenharia simultânea também pode executar uma 

interface com o departamento de suprimentos, já que quando falamos em produtos é 

mandatório levarmos em conta a cadeia de suprimentos que este produto envolve. 

Ações nos fornecedores e nos sub-fornecedores podem ser necessárias para o 

atendimento das necessidades de matéria-prima ou componentes, como o 

desenvolvimento de novas tecnologias que envolvem a geração dos pedidos, novas 

formas de abastecimento e a própria operação do fornecedor, devem ser 

antecipadas para o desenvolvimento do projeto, pois caso contrário será muito mais 

traumático e trabalhoso, se estas mudanças tiverem que ser adaptadas no futuro. 

 

2.5 ARRANJO FÍSICO E OPERAÇÕES 

 

Em uma operação, um dos pontos que deve ser avaliado para melhorias de 

produtividade, é o arranjo físico dos recursos disponíveis para que a produção, ou 

seja, máquinas e equipamentos e pessoas. 
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Como vimos anteriormente no histórico da APO descrito por Gaither e Frazier 

(2001), desde que o movimento behaviorista iniciou a disseminação dos estudos 

sobre o bem estar dos trabalhadores, o arranjo físico foi muito importante para que 

estes trabalhadores produzissem mais com menos fadiga e desgaste. Tem-se por 

premissa que o arranjo físico deve proporcionar o melhor fluxo possível para o 

desenvolvimento de atividades que produzam algo, atrelado com uma melhor 

ergonomia dos trabalhadores. De acordo com Slack; Chambers e Jonhston (2002) 

simples mudanças de localização ou posicionamento de uma máquina ou 

equipamento pode influenciar diretamente nos custos de produção e na 

produtividade, também ocorrendo quando mudamos de posição um produto em um 

supermercado. 

 

Como explicitam Ritzman e Krajewski (2004), arranjos físicos geralmente são 

tidos como processos de difícil manutenção, pois na maioria das vezes exigem 

movimentação de máquinas grandes e complexas, com um trabalho de 

desmontagem e montagem que a maioria dos gerentes não estão dispostos a fazer 

em detrimento da produtividade, contudo esta é uma mentalidade que deve estar 

alinhada com as estratégias de produção e não somente levar em consideração o 

trabalho ou dificuldades que a mudança ou rearranjo possa ocasionar . 

 

Os arranjos físicos estão ligados diretamente aos processos de produção 

definidos e muitas vezes são confundidos entre si, contudo os processos de 

produção definem os arranjos e não o contrário. 

 

Ritzman e Krajewski (2004) afirmam que os arranjos físicos  e suas definições 

são importantes para toda a organização, já que apesar de serem aplicados nas 

operações, refletem diretamente em outros departamentos, como vistos abaixo: 

 

Finanças e Contabilidade: são analisados para avaliação dos investimentos 

necessários quando há uma alteração ou adequação e servem de base para as 

estimativas de custo. 

Distribuição: busca criar o fluxo necessário ao escoamento dos produtos 

desde o final da produção, passando pelos armazéns e expedição, focando o 

atendimento do cliente nos tempos definidos. 
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Recursos Humanos: otimiza a contratação de funcionários por meio da 

análise destes arranjos e estudos realizados. 

Engenharia: desenvolve os projetos de manufatura e processos afins 

impactando diretamente nos resultados. 

Tecnologia da informação: influencia na escolha do sistema gerencial 

adequado ao fluxo e ao processo. 

Marketing: verifica de que forma as alterações de arranjo beneficiarão ou 

agradarão os clientes. 

Operações: coordena a forma como são os arranjos e locais serão definidos 

com base nos critérios definidos para melhor produtividade e desempenho. 

 

Entre as formas de organização dos arranjos ou layouts, alguns se destacam 

nos meios produtivos dependendo dos processos envolvidos, do produto, da infra-

estrutura existente, da mão-de-obra e das estratégias de atendimento definidas. 

Dentre estes vários tipos podemos destacar quatro tipos mais usuais: arranjo por 

posição fixa; arranjo por processo; arranjo celular e arranjo por produto 

 

O arranjo por posição fixa ou posicional consiste numa contradição dos 

princípios básico da produção, onde é o produto que deve movimentar-se para sua 

transformação, como por exemplo geladeiras, automóveis, computadores, etc. Neste 

caso o produto fica fixo em um determinado ponto ou estágio e quem se movimenta 

é a mão-de-obra, máquinas e o material utilizado. Geralmente este tipo de arranjo é 

utilizado para produtos de grande porte, como aviões, e na indústria da construção, 

como estradas, viaduto e prédios. 

 

Arranjo por processo consiste em desenhar e implementar o layout de acordo 

com a similaridade dos processos produtivos para a transformação – parcial ou final 

– de um produto. Entende-se por processo semelhante, aqueles que têm as mesmas 

características, como um processo de solda de peças metálicas, e que podem 

envolver famílias de componentes ou peças que tem o mesmo tratamento, como por 

exemplo, uma família de pára-lamas de veículos diferentes, onde independente do 

tipo de veículo o processo de solda do pára-lama é semelhante, exige os mesmos 

equipamentos e mesma mão-de-obra. Neste caso, busca-se colocar estes 
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processos próximos e de forma que a produção flua entre eles e passe para a 

próxima etapa. 

 

O arranjo celular é uma das formas mais flexíveis de layout, pois pode ser 

feito levando em consideração outras formas de arranjo. De acordo com Ritzman e 

Krajewski (2004), este arranjo possibilita o realinhamento de máquinas de pequeno 

porte, bem como a disposição dos materiais necessários à produção. Os materiais 

movimentam-se de acordo com as necessidades do arranjo e nem sempre são feitos 

de forma linear, mas sim na direção que mais se aproxima do estágio anterior que foi 

submetido. As células podem ser arranjadas de forma única ou fazendo parte de 

uma célula maior. Imperativo é de que haja fluxo entre as operações necessária à 

transformação de um produto, seja em matéria prima bruta ou de componentes ou 

sub-conjuntos. O arranjo físico celular prima pela redução dos tempos de 

movimentação, que tanto os operadores como o material faz em determinado 

processo. Slack; Chambers e Jonhston (2002) afirmam que pode-se também 

adequar células em outros segmentos que não somente de manufatura, como uma 

loja de armarinhos em geral, onde temos os produtos distribuídos em corredores ou 

ilhas de produtos semelhantes. Como dito anteriormente, este tipo de arranjo tende 

evitar que o consumidor perca tempo andando por uma loja à procura de produtos 

semelhantes, como produtos de toucador, contudo pode ser feito um arranjo que 

vise a movimentação deste consumidor para entrar em contato com outros produtos 

da loja. 

 

A principal característica que difere o arranjo por produto e o arranjo por 

processo relatado por Ritzman e Krajewski (2004), é de que arranjo por produto leva 

em consideração a similaridade do produto, ou seja, independe das variáveis que 

determinado produto tenha, ele sempre passa pelos mesmos processos. Em uma 

linha de produção de automóvel isto fica claro, já que não tem tanta relevância o fato 

do automóvel ser de cor preta, branca ou vermelha. Ele sempre passa pela mesma 

operação no mesmo local, como a montagem do pneu, a instalação do motor ou a 

colocação dos bancos. 

 

Quando tratamos de arranjos físicos, o que deve ficar claro é de que não 

existe um tipo de arranjo melhor que outro cada qual tem seu aproveitamento e 
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eficiência máxima, dependo do tipo de produto ou processo utilizado na fabricação 

ou segmento. Muitas empresas adotam múltiplos tipos de arranjos, dependendo do 

processo em si e da estratégia definida. Isto é salutar, desde que seja sempre feito 

um planejamento destes arranjos e corrigidos ou adaptados, se necessário for. A 

tabela 2.3 mostra os tipos de arranjos vistos e suas vantagens e desvantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Slack, Chambers, Jonhston (2002) 

 

2.6 ESTOQUE: PLANEJAMENTO E SISTEMAS 

 

Os estoques de insumos, matéria-prima e componentes utilizados nos meios 

produtivos, bem como os estoques de materiais necessários para o andamento da 

produção e dos serviços nem sempre foram vistos como algo que além de não gerar 

competitividade ainda são um verdadeiro desperdício de recursos financeiros para 

as organizações. No passado, altos níveis de estoque eram tidos como uma forma 

de demonstrar uma autonomia para com os fornecedores bem como um status da 

saúde financeira da empresa. Quanto maior era o estoque, mais dinheiro e poder a 

empresa tinha. Os estoques físicos necessitam de espaço e infra-estrutura para 

serem armazenados, além de mão-de-obra para a sua movimentação, desde o 

recebimento dos materiais, produtivos ou não, até a sua efetiva expedição aos 

Tabela 2.3 Vantagens e desvantagens dos tipos básicos de arranjo físico

Vantagens Desvantagens
Posicional Flexibilidade muito alta de mix de produto

Produto ou cleinte não movido ou perturbado
Alta variedade de tarefas para a mão-de-obra

Custos unitários muito altos
Programação de espaço ou atividades pode 
ser complexa
Pode significar muita movimentação de 
equipamentos e mão-de obra

Processo Alta flexibilidade de mix de produtos
Relativamente robusto em caso de interrupção 
de etapas
Supervisão de equipamento e instalações 
relativamante fácil

Baixa utilização de recursos
pode ter alto estoque em processo ou filas de 
clientes
Fluxo complexo pode ser difícil de controlar

Celular Pode dar um bom brilho entre custo e 
flexibilidade para operações com variedade 
relativamante alta
Atravessamento rápido
Trabalho em grupo pode resultar em melhor 
motivação

Pode ser caro reconfigurar o arranjo físico atual
Pode requerer capacidade adicional
Pode reduzir níveis de utilização de recurso

Produto Baixos custos unitários para altos volumes
Dá a oportunidade para especialização de 
equipamento
Movimentação conveniente de clientes e 
materiais

Pode ter baixa flexibilidade de mix 
Não muito robusto contra interrupções
Trabalho pode ser repetitivo
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clientes. Como as empresas tiveram que se tornar competitivas, a redução dos 

níveis de estoque começou a ser uma trilha que deveria ser traçada desde a 

concepção de novos produtos e adequação aos produtos em série, também se 

aplicando ao setor de serviços. O que em um instante anterior era tido como 

proteção para possíveis problemas de fornecimento, os altos níveis de estoque 

começaram e se tornar um problema estratégico para as empresas. Como adequar 

níveis baixos e seguros de estoque sem correr o risco de uma parada de redução 

em virtude da falta destes materiais, começou a ser um dos problemas mais 

preocupantes para a APO. Equilibrar e conciliar as curvas de fornecimento e 

demanda com os custos que a segurança representa, pode influenciar diretamente a 

curva de resultado e desempenhos da empresa. 

 

Segundo Ritzman e Krajewski (2004, p.295) “a função do gerente de 

inventários consiste em compatibilizar os custos conflitantes que exigem estoques 

reduzidos e elevados e determinam níveis apropriados de estoque.” Ou seja, nos 

dias atuais esta equação é tida como chave para o sucesso do negócio. Custos 

como o de armazenagem e manuseio, de oportunidade e as perdas decorrentes de 

estoques dimensionados de forma incorreta e que estão em fase final de vida do 

produto. Os gerentes de inventário ou estoque têm uma difícil missão para adequar 

também os níveis ótimos de estoque que conflitam com as metas de Compras, pois 

esta busca o melhor preço por unidade negociada e muitas vezes não avalia o 

impacto que elevados níveis de estoque podem causar á organização em virtude da 

compra de grandes quantidades em benefício de um custo por unidade menor. Aliás 

este departamento (Estoque) tem uma interelação direta com os departamentos 

Financeiro e Contábil, dado aos impactos que podem ocorrer em virtude de 

planejamentos ou compras efetuados fora de uma análise sistêmica. 

 

Shingo (1996) já relatava que sistemas de produção ocidentais sempre 

avaliaram o estoque, tanto de matéria prima quanto de produto acabado, como um 

mal necessário, já que por muitas vezes eles davam soluções imediatas à alguns 

problemas, como respostas prontas aos picos de demanda, greves ou faltas de 

funcionários, problemas de qualidade.  
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Já Ballou (1993) considera como razões para que as empresas mantenham 

estoques o fato de estes melhoram o nível de serviço, incentivam as economias na 

produção, permitem economias de escala nas compras e no transporte, agem como 

proteção contra aumentos de preço, entre outros.  

 

A percepção de produção empurrada tomou forma após o início da Revolução 

Industrial, onde a mecanização trazia o volume de produção como o principal 

benefício e até como forma de pagamento do investimento realizado na máquina ou 

equipamento. 

 

Entre as formas de controle de inventários e os custos envolvidos descritos 

por Ritzman e Krajewski (2004), podemos destacar algumas delas que são 

praticadas pelas empresas: 

 

Estoque cíclico: neste formato cria-se uma maior rotatividade dos estoques 

através da aplicação de lotes menores de entrega, algo como sistemas de entrega 

just-in-time, com isto busca-se a redução das quantidades tradicionais de entrega 

que tenham uma frequência de fornecimento com espaços de tempo maior. Nesta 

situação, a aplicação de verificações e contagens também deve ser realizada com 

maiores freqüências, como por exemplo a definição de uma curva ABC que defina 

as necessidades e frequência de contagem para a verificação dos saldos. Para este 

caso, os custos de colocação de pedido e transporte são avaliados dentro dos 

conceitos de custos sistêmicos, onde todos os custos envolvidos são avaliados para 

conclusão de uma definição favorável ou não de implantação deste sistema. 

Estoque de segurança: aqui temos como instrumento principal a colocação 

dos pedidos próximos dos momentos de recebimento. Neste mecanismo, assim 

como no anterior, o foco principal é o aumento da frequência de entrega para 

redução das quantidades dos lotes. A diferença é de que neste caso os pedidos são 

colocados pelos responsáveis nesta atividade, que executam os ajustes necessários 

de acordo com os níveis de produção e com base na programação e considerando 

pontos como os tempos necessários para a emissão do pedido, sua preparação e o 

tempo de transporte necessário para a entrega do pedido. Isto é muito importante, já 

que se estes tempos não foram bem definidos, e cumpridos, o risco de não 

atendimento no prazo estipulado é grande. 
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Estoque antecipado: este é o mais simples e mais perigoso sistema de 

estoque, pois traz os materiais necessários à produção antes da efetiva confirmação, 

ou programação firme de produção. É feita com base em um programa de produção 

mensal. Para corrigir possíveis alterações nos níveis, é comum as empresas 

executarem práticas de demanda especial, como promoções ou redução de preços. 

Estoque em trânsito: os gerentes de operações podem ter controle dos 

prazos de recebimento e entrega, mas não da demanda. A função destes gerentes 

também é reduzir ao máximo os tempos em que os estoques ficam em trânsito, 

reduzindo os tempos de espera. Pode ser feito com otimização de modais ou com o 

desenvolvimento de fornecedores mais próximos fisicamente da planta produtora. 

 

2.6.1 Custos do estoque 

 

Quando realizamos qualquer análise referente à estoques, é imperativo 

tratarmos dos custos diretamente envolvidos, já que nos custos logísticos globais, os 

custos de estoques na maioria das vezes só são inferiores aos custos de 

transportes. 

 

Segundo Dias (1993) os custos de estoque, também tratados como custo de 

armazenamento, devem ser avaliados no planejamento e controle dos estoques, 

pois podem mudar os indicadores financeiros da organização, já que influenciam 

diretamente nos resultado através dos: Custos de capital, que envolvem os juros 

pagos com obtenção de crédito ou deixados de ganhar com o mercado financeiro; 

custos de pessoal, que são os custos pagos à mão-de-obra necessária para os 

trabalhos de recebimento e movimentação dos estoques; custos com edificação e 

infra-estrutura, sendo estes os alugueis e custos necessários para a construção de 

armazéns bem como impostos  e meios utilizados no dia-a-dia nas operações e 

custos de manutenção, estes custos são alocados nos equipamentos  utilizados, 

bem como na sua deteriorização e custos pertinentes a conservação. 

 

No controle dos estoques, um meio eficaz de priorização dos itens é feito 

através de uma curva ABC ou curva de Pareto, onde se considera que 80% do custo 

de estoque dos itens estão alocados em 20% do total de itens, e que podem ser 

visualizados conforme figura 2.3. No caso específico de estoques, em algumas 
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situações, nem sempre os itens considerados como “A” são os itens mais caros 

individualmente, mas sim o valor total que ele representa, através do resultado do 

seu custo unitário pela demanda anual. Também é comum utilizarmos os itens de 

maior giro ou mais requisitados como itens de classe A, já que estes podem 

representar potenciais paradas de produção ou não atendimento do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ritzman e Krajewski (2004) 

 

Dos custos mostrados, aquele que representa um dos maiores motivos de 

preocupação no curto prazo é o custo de capital, pois este representa um percentual 

considerável nos custos totais de estoque.  Ballou (1993) considera de forma mais 

abrangente os custos de estoque. Na realidade ele considera custos de manutenção 

de estoque, os custos de oportunidade do capital, os custos associados aos 

impostos e seguros, os custos da armazenagem física e os custos com os riscos de 

manter o estoque. Além disto, também se considera os custos de compra que vai 

desde a entrada do pedido até sua expedição e ainda os custos da falta do estoque 

que envolve tanto os custos com as vendas perdidas como os custos com o atraso 

no atendimento do pedido. 
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Para Slack; Chambers e Jonhston (2002) ainda existem os custos de 

obsolescências obtidos através de políticas de compras em grandes quantidades e 

que no final do ciclo de vida do produto não terá sido consumido gerando então a 

obsolescências da matéria prima, bem como os custos por ineficiência da produção, 

já que grandes quantidades de estoque podem impedir a visão de problemas 

existentes na dentro da produção 

 

A figura 2.4 demonstra como funciona a curva de custo de estoque total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dias (1993) 

 

Para um melhor entendimento desta representação gráfica, Dias (1993) 

detalha a equação da seguinte forma: 

 

1. o estoque médio em unidades de uma peça é Q/2, onde Q é o 

número de peças compradas por pedido; 

2. o estoque médio em $ mantido em estoque é P.Q/2, onde P é o 

preço unitário da peça; 

3. o custo total de armazenagem por ano é (P.Q/2).I, onde I é a taxa de 

armazenagem anual; 

4. o número de pedidos colocados no fornecedor anualmente é C/Q, 

onde C é o consumo total anual;  
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5. o custo total de pedido por ano (CTA) é (C/Q)B, onde B é o custo 

unitário do pedido. 

 

Com isto podemos definir a fórmula do custo total da seguinte forma: 

 

 

 

 

Muito se estuda e analisa para reduzir os impactos financeiros negativos que 

uma má administração dos estoques pode causar à organização, desde uma maior 

frequência de entregas da matéria prima daquilo que foi planejado, aproveitamento 

da ociosidade das máquinas e equipamentos e promoções de venda de produtos, 

para que haja um escoamento da produção e aumento do fluxo de mercadorias ao 

longo de toda cadeia. Algumas empresas buscam a instalação de centros de 

distribuição como forma alternativa de redução dos estoques e seus respectivos 

custos. 

A idéia básica da centralização do risco é combinar o gerenciamento de 

estoques, que normalmente seriam controlados separadamente para que a 

variabilidade na demanda pudesse ser administrada, com um volume menor 

de estoque de segurança. (TAYLOR. 2005. p.297). 

 

Com este idéia Taylor (2005) afirma que se houver uma centralização dos 

estoques, há uma tendência de redução dos mesmos na soma geral, já que os 

estoques de segurança previstos para as variações de demanda seriam reduzidos, 

uma vez que as variações de demanda sujeitas em cada uma das regiões poderiam 

anular-se, ou seja, pode haver um aumento de demanda em uma região e uma 

queda em outra, com estoques regionalizados em um caso haveria falta de produtos 

na região de acréscimo de demanda e sobra na região onde há a queda de 

demanda. Esta lógica nos traz reduções de custos e investimentos, tanto nos custos 

envolvidos na manutenção dos estoques como nos investimentos em infra-estrutura, 

contudo a centralização dos estoques deve ser bem analisada para que não haja 

situações de risco ainda maior do que se fosse descentralizado. Pontos como 

localização, operações de transbordo e desenvolvimento de outros fornecedores 

C . B + P.Q . I
Q 2

CT  =
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também podem utilizados na centralização. A premissa para esta forma de 

gerenciamento do estoque é que seja feito como um único grupo. 

 

Os custos de estoque podem ser minimizados se analisados em conjunto com 

outros custos. Isto acontece devido ao ponto de equilíbrio criado na análise de 

construção de novos armazéns ou redução do número existente, que em um 

primeiro momento elevaria os custos com o estoque gerado com a descentralização 

dos estoques, contudo existem alguns conceitos que esclarecem estas dúvidas, 

como a compensação dos custos (trade-offs), conceito de custo total e conceito de 

sistema total (BALLOU, 1993). 

 

O conceito de compensação de custos nos dá ferramentas de análise para 

definir em quais custos das atividades logísticas devemos otimizar e criar o trade-off 

alinhado com a estratégia da empresa, como por exemplo, observar que quanto 

maior for o número de armazéns, menor o custo com transporte, mas maior será o 

custo do estoque, já que descentraliza  e aumenta as quantidades necessárias para 

o atendimento dos pedidos com a margem de segurança. 

 

O conceito de custo total, muito parecido com o conceito de compensação de 

custos, nos possibilita enxergar que os custos individuais têm comportamentos 

conflitantes e podem nos levar à conclusão de que administrar as atividades em 

conjunto é melhor do que administrá-las em separado, ou não. 

 

O conceito de sistema total não avalia somente os custos explícitos nas 

contas internas, mas nos leva a compreender que uma decisão interna que pode 

reduzir custos de estoque, pode aumentá-los no fornecedor e este repassá-lo no 

preço do produto, como entregas mais fracionadas, necessidade do fornecedor 

disponibilizar novos espaços para armazenagem, aumentar os custos de pedidos, 

etc. Este é um modelo mais gerencial do que de análise simples com valores, dada a 

dificuldade de saber como uma decisão poderá repercutir em outras contas, como o 

custo do estoque. 
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2.7 QUALIDADE NA APO 

 

Gaither e Frazier (2001, p.489) afirmam que “a qualidade de um produto ou 

serviço é a percepção do cliente do grau que o produto ou serviço atende suas 

expectativas”. Com isto podemos concluir que não são as empresas que determinam 

o grau de qualidade de seus produtos ou serviços, mas sim os clientes. Mediante 

esta afirmação, como então as empresas devem proceder para oferecer um produto 

ou serviço de qualidade aos clientes, já que as percepções de atendimento são 

subjetivas? Uma alternativa é escutar os clientes para saber qual deve ser o padrão 

de qualidade esperado e qual o valor que eles determinam para este grau, ou seja, 

quanto os clientes estão dispostos a pagar por um determinado nível de qualidade. 

 

Qualidade e APO começaram a andar juntas após o final da 2ªGM, onde 

alguns teóricos como Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum e, principalmente, 

William E. Deming foram destacados pelo governo norte americano para 

desembarcar no Japão e estabelecer um modelo de qualidade para os produtos lá 

produzidos, de forma que estes tivessem uma qualidade de padrão mundial e 

ajudassem na reconstrução do Japão, que havia sido bastante castigado pela 

guerra. 

 

Segundo Pignanelli e Csillag (2008) “a adoção de uma modelo de gestão 

baseado na qualidade poderia ser vista como um fator de diferenciação entre uma 

organização e outra, e ainda resultaria em níveis de desempenho superiores”. Com 

base nisto podemos concluir que empresas que dispõem de um sistema de gestão 

de qualidade eficaz, possuem desempenho melhor nas operações, já que um dos 

pontos associado é a eliminação do retrabalho causado pelos processos que não 

possuem a qualidade como algo inerente e que assim podem proporcionar a 

prospecção para novos mercados já que o aumento da produtividade dá condições 

de aumentar as quantidades ofertadas, como podemos verificar na figura 2.5. 

Contudo no modelo americano, muitos gerentes de fábrica, afirmam que qualidade e 

produtividade são fatores incompatíveis, já que um nível maior de qualidade 

compromete diretamente a produtividade e vice-versa (DEMING, 1990). Aliás, este é 

um ponto de bastante discórdia entre os modelos de gestão de qualidade americano 

e japonês, já que no modelo japonês a qualidade é o ponto principal para os ganhos 
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de produtividade e de redução de custos, e não só estão ligados como também são 

aplicados como um único conjunto de regras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Deming (1990) adaptado pelo autor. 

 

2.7.1 Planejamento e Controle da Qualidade na APO 

 

Muitas empresas têm se empenhado bastante no planejamento e controle da 

qualidade, contudo grande parte delas não sabe exatamente o que deseja em 

matéria de padrões de qualidade, simplesmente porque ainda não entenderam que 

a qualidade está ligada à percepção do cliente mais do que a planos estratégicos 

definido em mesas de reunião ou gráficos mal interpretados. Existem alguns lapsos 

ou lacunas que nos ajudam a entender melhor o motivo pelo qual as empresas não 

têm o conhecimento entre a qualidade percebida e as expectativas dos clientes. 

Slack; Chambers e Jonhston (2002) definiram quatro lacunas que podem ser uma 

barreira para o efetivo entendimento do que realmente significa a palavra qualidade, 

como segue: 

 

Lacunas entre especificações do consumidor e especificações da 

operação: por vezes a operação delimita a qualidade em pontos que não estão 

alinhados com aquilo que o consumidor deseja ou esteja disposto a pagar, que vai 

desde a cobrança de um petit-four no cafezinho que o consumidor acha que deveria 

Melhores níveis 
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Figura 2.5 - Qualidade e aumento de produtividade 
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fazer parte e não ser cobrado separadamente, até o intervalo de manutenção de um 

veículo. 

 

Lacuna conceito e especificação: a qualidade poderia ser afetada, do ponto 

de vista de percepção do consumidor, se, por exemplo, um produto que 

originalmente deveria ter um custo e uma utilidade definida, fosse alterado no 

decorrer do processo. Por exemplo, um aparelho de DVD que originalmente teria 

botões básicos de play, stop, pause, etc, fosse incrementado com outros recursos 

que dificilmente seriam utilizados pela maioria dos consumidores, inclusive causando 

confusão na  operação do aparelho. 

 

Lacuna especificação de qualidade e qualidade real: em alguns casos 

podem ocorrer disparidades entre os níveis de qualidade especificadas e o nível 

real, como por exemplo, a compra de determinado aparelho que especifica uma 

performance e na realidade ele possui um nível inferior, podendo ser um veículo, um 

eletrodoméstico, etc., ou até mesmo um mal atendimento, como o tempo 

estabelecido para atendimento do cliente em uma fila de banco. 

 

Lacuna qualidade real e imagem comunicada: a qualidade passada ao 

consumidor pode provocar certa confusão de entendimento se não for bem clara. 

Neste caso uma imagem demonstrando certo nível de qualidade de um produto ou 

serviço pode ser interpretada pelo cliente como algo real, quando na realidade a 

empresa intencionou passar algo similar ou parecido. Por exemplo, em uma 

campanha temos atendentes atraentes e atenciosos na recepção aos consumidores, 

quando na realidade, trata-se de pessoas comuns ou não tão gentis como na 

campanha, ou ainda, um determinado produto que após uma simples lavagem com 

água já mostra-se limpo e brilhante sendo que na realidade necessita de uma 

lavagem comum com a água e sabão. 

 

Com base nas lacunas descritas, podemos concluir que a função dos 

administradores é de prever e eliminar estas lacunas, visto a representatividade que 

elas possuem em comprometer a percepção da qualidade pela ótica do cliente e 

comprometer o plano de negócios da organização e suas vendas. O planejamento 

da qualidade deve ser pensado não somente no curto prazo, mas, sobretudo em 
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metas e resultados de longo prazo, como define propriamente os Critérios de 

Excelência do Prêmio Nacional de Qualidade, quando analisa  a visão de futruto que 

as organizações deve possuir: 

A organização com visão de futuro pensa, planeja e aprende 

estrategicamente, obtendo sucesso sustentando e duradouro em suas 

atividades. O planejamento deve estar voltado para o sucesso no longo 

prazo e para os resultados no presente, sem comprometer o futuro em 

função dos ganhos no curto prazo. (FUNDAÇÃO NACIONAL DA 

QUALIDADE, 2006, p. 16) 

 

Ainda dentro dos conceitos de planejamento e controle de qualidade, Slack; 

Chambers e Jonhston (2002) enumeram seis passos seqüenciais que fazem a 

composição para um eficaz processo de qualidade: definir as características de 

qualidade do produto ou serviço, definir como medir cada característica de 

qualidade, estabelecer padrões de qualidade para cada característica de qualidade, 

controlar qualidade em relações a esses padrões, encontrar e corrigir causas de má 

qualidade e continuar a fazer melhoramentos.  

 

Definir as características do produto ou serviço é realizar o controle de 

qualidade através de conseqüências que a falta ou irregularidade da qualidade pode 

acarretar, ou seja, muitas vezes é o visual que irá demonstrar se o produto atende a 

qualidade requerida e planejada. 

 

Decidir como medir cada característica é como podemos controlar os níveis 

de qualidade pré-estabelecidos, seja através de indicadores ou métricas, seja 

através do desdobramento dos pontos definidos. Estes desdobramentos podem ser 

obtidos inclusive com a ajuda de pontos de variáveis (medidas de tempo, 

comprimento ou diâmetro) e atributos avaliados com a dicotomia dos estágios (OK 

ou Não OK, limpo ou sujo, com cheiro ou inodoro). 

 

Estabelecer padrões de qualidade é o estabelecimento de um ponto padrão 

de qualidade definida pelos gestores, como um índice de erros mínimo e máximo, 

um padrão de quantidades mínimas por lote sem defeito, um índice máximo de 

pedidos não atendidos. 
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Controlar a qualidade em relações aos padrões definidos consiste, 

basicamente, em definir onde os pontos de qualidade estabelecidos devem ser 

checados quanto ao momento, se será feito a través de amostragem ou todos os 

produtos serão testados e como estas checagens devem ser feitas. 

 

Encontrar e corrigir as causas de má qualidade deve ser priorizada para que 

não haja repetição das falhas e conseqüentes retrabalho, pois cada vez que ocorre 

uma falha e esta não é identificada no momento, ocasiona uma dificuldade de  sua 

localização e conseqüente verificação de todo o processo. 

 

O processo de melhoria contínua está intrínseco no processo de qualidade, 

pois nenhum processo está suficientemente capaz e perfeito que não possa ser 

melhorado. Ações de melhoria contínua são cada vez mais difundidas, seja no 

processo de fabricação do produto ou dos serviços inerentes a este. 
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3 Logística  

 

Neste capítulo será abordado o referencial teórico necessário para a 

fundamentação dos conceitos de logística e cadeia de suprimentos, tão primordiais 

para o bom entendimento do conceito Lean, ligados diretamente em um 

aprimoramento de como o conceito Lean pode dar subsídios de competitividade e 

alocação correta dos recursos nos processos que demandam a criação de um bem 

ou serviço e a efetivação do negócio, com a entrega ao cliente final. 

 

3.1 CONCEITO  

 

O termo Logística começou a ser estudado e analisado como forma de 

vantagem competitiva para empresas, após a 2ª Guerra Mundial. Até então todo o 

processo de criação de um bem ou serviço, era analisado através de etapas distintas 

que abrangiam o recebimento dos recursos ou insumos, sua armazenagem, 

movimentação através do processo produtivo e distribuição. Um ponto que ratifica 

este pensamento é de que nas organizações não havia sequer um departamento 

que abrangesse estas etapas de forma consolidada. Na visão departamentalizada  

de Ford, eram processos distintos e deveriam ser tratados como tais. 

 

A Logística já era aplicada no campo militar desde a antiguidade, contudo foi 

durante a 2ª Guerra Mundial que ela começou a ser vista como a parte estratégica 

da guerra, pois quando havia a tomada de decisão de avançar as tropas, os 

responsáveis deveriam ter além das tropas de combate, uma equipe que 

providenciasse o abastecimento de todos os recursos necessários para a batalha, 

tais como armas, munição, alimento, medicamentos e pessoal no momento que 

estes eram necessários, e que apesar de não terem o mesmo glamour da batalha 

em si, eram essenciais ao resultado, contudo tratadas como atividades de apoio 

(NOVAES, 2001). 

 

Como vimos e segundo Lambert et al. (1998),  a Logística já foi definida de 

várias formas, como distribuição física, engenharia de distribuição, logística 

empresarial, administração logística e de materiais, administração da cadeia de 

abastecimento, entre outras. Contudo independentemente da designação, a 
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Logística aborda o fluxo necessário para a entrega de um produto ao cliente final 

desde sua criação, de forma racional, coerente e com o menor custo operacional 

possível. 

 

Em 1963 foi criada uma associação denominada CLM (Council of Logistic 

Management) e que em 2005 passou a ser denominada CSCMP (Council of Supply 

Chain Management Profissionals) e define Logística como “ a parte da cadeia de 

suprimentos que planeja, implementa e controla de forma eficiente, o fluxo direto e 

reverso, a armazenagem de mercadorias, serviços e informações, desde o ponto de 

origem ao ponto de destino, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos 

clientes” (CSCMP, 2008). Ainda define que as atividades da Logística incluem 

também pontos como as operações inbound e outbound , inventários, administração 

de frota, planejamento de demanda, projetos de rede de abastecimento e 

provedores logísticos. 

 

Outros autores, como Christopher (1997) define a Logística como sendo a 

gestão estratégica da aquisição, movimentação e armazenagem de materiais e 

produtos acabados, suas informações correlatas, através de canais de distribuição, 

maximizando o lucro presente e futuro. Ballou (1993) define que a logística 

empresarial trata todas as atividades de movimentação e armazenagem, facilitando 

o fluxo dos produtos desde a matéria-prima até o produto final ao cliente. 

 

Como podemos observar, as definições podem ser escritas de forma 

diferente, todavia em todos os casos elas remetem à importância da valorização do 

fluxo de bens, sejam matéria-prima ou produto acabado, recursos financeiros e 

informações, sempre tendo como objetivo maior o pronto atendimento das 

necessidades dos clientes ao mínimo custo, porém respeitando pontos como prazos 

cumpridos, produtos entregues de forma correta e com qualidade, no local 

designado e com as informações disponíveis a todos os agentes desta cadeia, 

sejam fornecedores, cliente ou prestadores de serviço. 

 

A figura 3.1 de Novaes (2001) representa como os elementos da Logística  se 

entrelaçam e complementam,  podendo tornar o processo de criação e entrega de 

um produto, uma forma de vantagem competitiva nas empresas. 
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Fonte: Novaes (2001) 

 

Estes últimos pontos são tão importantes que autores como Novaes (2001) 

dedicam especial atenção e salientam a importância para o respeito destes, bem 

como a criação de valor que eles podem proporcionar ao negócio. Valores de lugar 

podem ser vistos com facilidade se considerarmos que quando um produto foi 

entregue no destino correto teremos não só a satisfação do cliente, como também a 

eliminação de todos os custos que seriam consumidos caso houvesse a 

necessidade do produto retornar a loja ou armazém para posterior despacho. O valor 

de tempo pode ser exemplificado através de um produto que tem sua vida útil 

principal muito baixa, o jornal. Se este for entregue nos pontos de venda após o 

almoço ou no dia seguinte à sua publicação, este não terá mais o atendimento da 

necessidade de rapidez da informação atendido, bem como sua edição final deverá 

ocorrer o mais tarde possível, para que possa contemplar as notícias as mais 

recentes. No tocante ao valor de qualidade, devemos sempre considerar que um 

produto tem os pontos de qualidade de forma tangível e intangível. Tangível é a 

qualidade pertinente do produto em si em decorrência de sua fabricação, e o 

intangível em decorrência do serviço correlato para sua entrega, como por exemplo, 

um carregamento de carne, onde esta carne poderia estar com a qualidade 

requerida, nos padrões de refrigeração, contudo devido a algum problema no 

transporte, como a quebra do sistema de refrigeração do caminhão, traga problema 

para a qualidade no momento da descarga. E o valor da informação é tratado desde 
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Figura 3.1 - Elementos básicos da Logística
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a colocação de um pedido até sua entrega efetiva. Isto pode ser comprovado pelo 

fato de que empresas atualmente destinam altos volumes de recursos financeiros 

para incrementarem seus sistemas de informação, sejam para redução do lead-time 

entre a colocação do pedido de matéria-prima e a entrega na produção, como 

também os sistemas de gerenciamento e acompanhamento do pedido feito por seus 

clientes. 

 

A Logística trata dos fluxos com extrema atenção, pois qualquer imperfeição 

ou ruído em uma cadeia logística, pode ocasionar um gasto de energia e recursos 

financeiros preciosos. A direção dos fluxos logísticos deve ser respeitada e 

otimizada a cada operação, já que se trata de uma operação complexa e trabalhosa, 

uma vez que está em constante risco de fatores externos, como pedidos cancelados, 

entrega não realizada por fatores naturais, cenários econômicos instáveis e 

concorrência. Para termos uma idéia de como funciona a direção dos fluxos 

logísticos, devemos observar a figura 3.2 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Novaes (2001) 

 

Os fluxos de materiais e dinheiro seguem em direções opostas, porém 

unilateralmente, devido o fato de que cada agente das extremidades desta cadeia é 

responsável por uma ação em um negócio, o fornecedor fornece produtos enquanto 

o cliente fornece os recursos financeiros necessários para o pagamento deste 

produto. A direção da informação é bilateral, por usando um exemplo de uma 
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compra simples, o cliente coloca um pedido ou intenção de compra para seu 

fornecedor e este o mantém informado dos prazos e demais situações. Para o 

processo onde o fornecedor só dá início na produção de um produto após a 

colocação do pedido do cliente, chamamos de produção make-to-order, já onde o 

fornecedor produz independente da colocação do pedido, baseado em uma 

estimativa de demanda, chamamos produção make-to-stock. 

 

Independente na forma de produção de um produto, os fluxos logísticos não 

se alteram, já que a relação de consumo é rígida, ou seja, alguém compra e alguém 

vende. 

 

Estes fluxos fazem parte de uma estratégia logística, que deve ser definida na 

base do planejamento do processo logístico, por este motivo que as estratégias 

logísticas possuem os mesmos parâmetros da estratégia corporativa. 

 

Segundo Ballou (2001) as estratégias logísticas possuem três objetivos 

principais voltados a reduções de custo, redução de capital  investido e melhorias no 

serviço. 

 

Redução de custos, onde se avalia a incidência dos custos fixos e dos custos 

variáveis, seja através da complexidade de movimentação e armazenagem de 

produtos ou dos custos de infra-estrutura de localização de armazéns ou da 

aquisição de equipamentos de transporte. Todo este universo de custos logísticos é 

analisado através da amortização dos custos.  

 

Redução de capital, mais ligado à minimização dos investimentos necessários 

em uma operação e seu retorno. Sistemas de entrega just-in-time, terceirização de 

serviços logísticos ou aluguel de equipamentos podem ser utilizados para que haja 

uma redução de investimentos necessários à operação.  

 

Melhorias no serviço oferecido, já que na estratégia logística existe uma forte 

tendência de que quanto melhor for o nível de serviço oferecido aos clientes, maior 

será a receita da empresa. Este objetivo pode contrapor o objetivo de redução de 

custos, visto que existe uma tendência onde um aumento do nível de serviço 
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oferecido traz por consequência um aumento dos custos de operação, porém pode 

ser que o aumento de receita da empresa justifique o aumento dos custos. 

 

Os três objetivos são importantes para uma empresa se manter competitiva 

no mercado, contudo os objetivos referentes à custos são relativamente fáceis de 

serem tratados, pois basta a decisão de cortar os custos ou de não efetuar certo 

investimento que estes foram atingidos, contudo o objetivo nível de serviço está mais 

para uma decisão dos clientes do que da própria empresa. Este objetivo é tratado 

com tanto cuidado e seriedade, pois basta um único mal atendimento para que o 

cliente busque a concorrência. Mas como podemos classificar o nível de serviço? 

Quando podemos afirmar que o nível de serviço está bom, se temos vários 

entendimentos  sobre o que ele representa? 

 

Para algumas empresas o nível de serviço está relacionado diretamente com 

o grau de satisfação do cliente, mas é difícil analisar o que é, ou o que representa o 

grau de satisfação. Se buscarmos na literatura, achamos diversas interpretações. 

Ballou (1993. p.73) afirma que para algumas empresas “é o tempo necessário para 

entregar um pedido ao cliente”, ou ainda “nível de serviço logístico é a 

disponibilidade de estoque”. 

 

O que podemos afirmar é que este é um ponto muito mais voltado aos 

anseios e necessidades dos clientes, do que uma decisão da gerência. Por este 

motivo é que os canais que coletam informações dos clientes se propagaram tanto, 

buscando ouvir os clientes em relação à suas necessidades e reclamações. O atual 

mercado de serviços logísticos competitivo, em virtude até da entrada de 

concorrentes estrangeiros e de nacionais que buscaram aperfeiçoamento, 

proporcionou uma inversão nas relações entre clientes e fornecedores que forçaram 

empresas a repensarem suas relações com o cliente, sob o risco de perderem 

espaço no mercado e fecharem suas portas. Não há mais espaço para empresas de 

transporte ou armazenagem que não ofereçam serviço de qualidade com preços 

competitivos. 
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3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA LOGISTICA 

 

Como já foi visto, um dos pilares da Logística é o fluxo e qualidade da 

informação que corre nesta cadeia. Quanto mais otimizada e ágil ela for, mais fácil 

de tomar a decisão correta para determinada situação. 

 

Segundo Bowersox e Closs (1996), existe uma maior necessidade de 

informações ágeis e rápidas, em tempo real e com alto grau precisão para uma 

gestão eficiente da logística e da cadeia de valor, para que as empresas possam se 

colocar em uma posição competitiva. 

 

Os Sistemas de Informação são os sistemas ou práticas utilizadas pelas 

empresas para melhorar o seu desempenho incluindo ter um custo operacional 

adequado, processos logísticos inteligentes e integração com fornecedores e 

clientes através de ferramentas 

 

A informação pode ou não contar com recursos de Tecnologia de Informação 

(TI). O importante é que a informação certa deva ser enviada aos interessados e 

responsáveis, e de tal forma que somente o necessário chegue ao solicitante, ou 

seja, que informação é necessária para uma tomada de decisão ou que dados tem 

que fluir ao longo da cadeia logística? 

 

De acordo com Chopra e Meindl (2003) as informações podem ser 

classificadas de acordo com sua direção, e podem também ser divididas de acordo 

com o estágio em que ela se encontra na cadeia, sendo muito importantes para a 

condução de um processo de criação e disponibilização de um bem ao cliente final: 

Informações do fornecedor: obtidas através das informações necessárias ao cliente 

para que este possa firmar uma ação comercial, lembrando que este ação começa 

desde a disponibilidade de um produto até sua efetiva entrega. É com base nas 

informações do fornecedor que ele apura preço, prazos, situação do pedido, formas 

de pagamento e tudo mais que esteja relacionado diretamente com a transação 

comercial. Informações de fabricação requeridas pelo fabricante, pois fornece 

subsídios para saber se há disponibilidade de matéria-prima para a fabricação de 

determinada quantidade, qual o tempo necessário para haver o fornecimento e 
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fabricação de um produto, qual o lote mínimo ideal de fabricação que atenda as 

necessidades do cliente. Informações de distribuição e varejo, onde partindo da 

premissa que logística é o fluxo eficiente de bens e produtos de uma ponta a outra 

da cadeia, este nível de informação dá, as empresa, condições de saber o que deve 

ser transportado, em qual quantidade de tal forma que minimize os custos 

operacionais, qual modal utilizar otimizando o lead time de entrega ao cliente e os 

custos, ou se ainda não é vantagem a criação de centros de distribuição em certas 

localidades ao invés de se realizar entregas diretas e informações sobre demanda 

que é o ponto onde nasce todo o processo de criação de um produto, é com base 

nestas informações que as empresas executam seus programas de produção e 

como as mercadorias serão alocadas de tal forma que satisfaça ás necessidades 

dos clientes. 

 

Muitas ações são tomadas de forma errônea devido a esta falta de clareza 

nas informações, como quantidades não pedidas pelo cliente, cálculos de demanda 

insuficientes ou de excesso, produtos acabados incompletos por falta de 

determinado componente, etc. 

 

O principal propósito de se ter um sistema de informação dentro das 

empresas é dar subsídios aos gestores para tomar a decisão correta tanto no campo 

estratégico como no operacional. Os sistemas de tecnologia de informação são de 

grande importância em todos os estágios da logística e da cadeia de suprimentos, 

pois permitem que as empresas, captem e analisem as informações de acordo com 

as necessidades e estratégias definidas, executando desta forma o planejamento 

mais apropriado e operacionalizando as ações.  

 

Por muito tempo estas análises foram tratadas com bases de informação 

informal, seja através de papéis, telefone ou pelo conhecimento e experiência das 

pessoas. 

 

Como as pressões sofridas pelas empresas, para poderem se posicionar e 

destacar no mercado que atuam e com isto tornarem-se competitivas aumentaram, 

estas estão buscando formas de se tornarem mais ágeis e atualmente investem 
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entre 1% a 7% de seu orçamento em sistemas de informação. A figura 3.3 ilustra 

como as empresas sofrem pressões para se manterem competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Bertagglia (2003) 

 

Como podemos observar na figura 3.3 as empresas modernas sofrem 

pressões constantes pelos clientes por aumento de qualidade de seus produtos, 

redução dos tempos entre a colocação do pedido e a efetiva entrega do bem, lucros 

cada vez menores, liderança em custos reduzidos, competição global com a 

abertura de mercados e devem buscar a integração dos processos, sem perder o 

foco no cliente e no mercado. 

 

Para obter esta vantagem competitiva, as empresas estão recorrendo aos 

sistemas integrados de informação, buscando automatizar seu processo produtivo 

utilizando algumas tecnologias do tipo, Eletronic Data Interchenge (EDI), Warehouse 

Management System (WMS), tecnologia de código de barras (barcode) e  Vendor 

management Inventory (VMI). Estas tecnologias nos mostram como existe uma 

tendência crescente de desenvolvimento de sistemas próprios e voltados para a 

logística. 
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Na atualidade, a Logística Empresarial está diretamente relacionada com esta 

necessidade de estar presente e atuante junto ao cliente, criando um vínculo direto 

entre toda uma cadeia produtiva e seus clientes, fazendo com que esta se torne 

competitiva. A necessidade de se ter uma estrutura de informação eficiente e 

próxima dos clientes, proporcionando uma relação estreita, muitas vezes é mais 

importante do que a própria conquista deste, pois em termos de qualidade é mais 

caro reconquistar um cliente do que conquistar um novo. 

 

Com o desenvolvimento de computadores mais potentes e da Tecnologia de 

Informação e a criação de ambientes de entrada, processamento e saída de dados, 

as empresas encontraram um aliado importante que agilizassem o fluxo de 

informações, seja através das relações entre as empresas e seus fornecedores, seja 

através das relações entre as empresas e seus clientes, pois os principais elementos 

que distinguem as relações de comércio eletrônico, e também pontos vitais para o 

sucesso da troca de informações eletrônicas são a comunicação, os dados que 

circulam no ambiente e a segurança das informações. 

 

Um sistema de informação perfeito é um dos fatores mais críticos dentro das 

empresas, podendo remeter tanto ao sucesso quanto ao fracasso, pois nos permite 

ter uma visão ampla do processo logístico na empresa, começando desde a 

previsão de demanda, passando pelos processos de compra, recebimento, 

armazenagem, movimentação, manufatura, expedição, entrega e pós-venda, 

tornando as respostas aos clientes mais ágeis. 

 

O sistema de informação é uma peça critica do canal logístico, 

desempenhando um conjunto de funções vitais, incluindo desde a ajuda as 

empresas a otimizarem seus fluxos de materiais, já que há uma gestão dos 

processamentos necessários para a circulação eficaz de produtos acabados, 

respeitando todas as restrições impostas com base nos custos e nos níveis de 

serviços definidos, passando pelo monitoramento de todo desempenho operacional 

e estratégico com a finalidade de criar um ambiente de dados essencial para 

disponibilização de ferramentas, que suporta as decisões gerencias de alocação de 

recursos e de investimentos. 
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Com isto permite a criação de mecanismos que otimização dos recursos 

físicos dando todo o suporte para o controle do desempenho, através do retorno das 

informações, contribuindo de forma direta, para a análise dos indicares. 

 

A formulação da estratégia da tecnologia da informação deve estar alinhada 

com o contexto da organização como um todo, e não somente em determinada área. 

É muito comum vermos projetos de sistemas de informação que custam milhares de 

reais não sendo usados em sua totalidade e somente em partes. Os sistemas 

integrados servem para criar o fluxo necessário de informação para que a empresa 

possa otimizar todos os seus recursos e com isto aumentar o nível de serviço 

oferecido. 

 

Uma vez estabelecidas as metas estratégicas da empresa, esta tem que 

vislumbrar o futuro, visto que o grau de desatualização dos sistemas é alto e o custo 

também. Uma estratégia de tecnologia de informação proporciona à empresa o 

poder de manter-se focada nas atividades que trarão benefícios e aumento de 

competitividade, não podendo esquecer de que a estratégia é um conjunto de ações 

e princípios que subsidiam os gestores na tomada de decisão. 

 

Segundo Ballou (1993), podemos classificar em quatro níveis as 

necessidades de informações logísticas, de acordo com a hierarquia. Para tanto ele 

denomina que o SIL (sistema de informações logísticas) é uma parte do SIG 

(sistema de informações gerenciais) e que deve ser tratado e observado 

respeitando-se os diferentes níveis, de acordo com a abrangência e natureza, 

conforme demonstra a figura 3.4.  

 

Esta hierarquia de informações é amplamente utilizada em empresas de 

grande porte, visto que existem pessoas alocadas em cada nível da pirâmide e 

responsável pelas atividades, contudo em empresas de pequeno porte este modelo 

não se aplica, já que em empresas com este perfil o número de pessoas é 

significativamente menor e os cargos e níveis também o são, podendo em situações 

como esta, ser feito o uso de um sistema de informações não tão sofisticado 

(BALLOU, 1993). 
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 Fonte: Ballou (1993) 

 

Chopra e Meindl (2003) também argumentam a classificação dos níveis 

hierárquicos de informação e suas relações diretas através de níveis de 

funcionalidades em TI, conforme figura 3.5. Consideram que as informações 

estratégicas são aplicadas em longo prazo, portanto devem ser tratadas como 

informações e ferramentas de análise pela alta administração, enquanto que as 

informações de planejamento, tratadas pelas gerencias, são analisadas em 

aplicações de médio prazo, seja através de programas de produção ou de canais de 

distribuição, avaliando os impactos que os custos podem ter mediante certa decisão 

tomada e qual o valor agregado que ela representa ao plano de negócios da 

empresa, pois este nível visa exatamente a equação entre a alocação dos recursos 

disponíveis pelos retornos que estes proporcionam. Por fim, as informações de nível 

operacional são informações mais voltadas ao acúmulo de informação do que de 

análise, como nos caso das informações de nível estratégico e de planejamento, e 

são ligadas diretamente a ações de curto prazo, como programas de produção e a 

distribuição dos produtos. 

 

Figura 3.4 - Hierarquia dos sistemas de informações logísticas
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Fonte: Chopra e Meindl (2003) 

 

Observamos na Logística que há uma série de sistemas de informação que 

proporcionam os meios necessários para uma melhor, ou mais clara, administração 

dos recursos. Hoje, basicamente podemos segmentar os sistemas de informação 

voltados á TI em duas categorias distintas: sistemas legados e sistemas integrados. 

 

De acordo com a própria descrição de Chopra e Meindl (2003), os sistemas 

legados caracterizam-se pela funcionalidade segmentada e restrição de capacidade 

de integração que estes sistemas possuem. Por serem sistemas antigos, criados em 

uma época onde as atividades logísticas eram tratadas de forma distinta, estes 

sistemas tem boa capacidade de administração para aquele fim que foram 

desenvolvidos, geralmente entre as entradas de pedido até a programação de 

entrega. Contudo não são capazes de se integrar a outros sistemas, devido à forma 

como foram escritos, e tem capacidade analítica muito restrita, já que foram 

desenvolvidos com a função de acompanhamento e não de análise de cenários 

definidos. 

 

A falta de integração dos sistemas legados não proporciona a interação de 

sua funcionalidade com sistemas semelhantes em locais distintos, ou seja, um 

sistema de controle de estoque de uma empresa controla somente o que há na 

planta onde está instalado, não avaliando os estoques que estão em outros locais, 

como produtos consignados ou produtos alocados em fornecedores para algum tipo 

de beneficiamento ou industrialização, ou seja, tem funcionalidade limitada e pouca 

ou nenhuma capacidade analítica ou de planejamento. 

Figura 3.5 - Níveis de funcionalidade em TI
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Contudo algumas empresas ainda optam por este tipo de sistema pelo fato de 

ser um sistema mais simples e mais barato, já que não precisam ser estruturados e 

personalizados para integração com os demais sistemas da empresa e tampouco 

possui características complicadas de instalação e operacionalidade, prova disto é 

que se pode encontrar, por exemplo, sistema de administração de estoques em lojas 

de informática e hipermercados. 

 

Os sistemas integrados são sistemas mais modernos e complexos que 

integram várias áreas da empresa e executam as informações operacionais. Com 

base na previsão de demanda estes sistemas, analisam e disponibilizam 

informações de quanto comprar determinada matéria-prima, quais são os recursos 

de máquinas e pessoas necessários para a produção, como ficam os níveis de 

estoque, de forma automática, aumentando assim a operacionalidade da empresa e 

criando a agilidade necessária para redução dos tempos de resposta. 

 

Um ponto negativo deste tipo de sistema é justamente a sua complexidade, já 

que como ele é integrado a outras áreas da empresa, para executar qualquer 

modificação, os custos, prazos e o trabalho são maiores. Isto porque uma 

modificação mal executada pode criar um caos na empresa, como por exemplo, a 

alteração de unidade de compra de cento para unidade, se isto for alterado sem os 

devidos cuidados pode ocorrer parada de produção por falta de componentes, bem 

como desvios nos pagamentos realizados aos fornecedores. Em suma, os sistemas 

operacionais integrados proporcionam uma visão do que está ocorrendo no 

momento, contudo não pode ser objeto de fatores estratégicos ou de planejamento 

em médio prazo. 

 

3.3 TIPOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA 

 

Existe uma série de softwares voltados para a logística e cadeia de 

suprimentos, que agilizam a troca de informações e proporcionam a adequada 

decisão para os problemas logísticos. Alguns voltados para operações específicas 

de armazenagem, controle de estoques ou transportes, contudo os sistemas 
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integrados são atualmente utilizados em larga escala e o mais conhecido é o ERP 

(Enterprise Resource Planning). 

 

Segundo Taylor (2005. p.108) “o coração do ERP é o planejamento da 

produção”. Já Bertaglia (2003. p.457) afirma que “o ERP padroniza os processos 

existentes entre as várias companhias e unidade, aumentando as suas eficiências.”, 

ou como colocam Chopra e Meindl (2003. p.349) “são sistemas operacionais de TI 

que reúnem informações de todas as funções da empresa, proporcionando um 

escopo mais amplo.” 

 

Podemos concluir então que os ERP’s (Enterprise Resource Planning) ou 

sistemas de gerenciamento empresarial são sistemas complexos onde integram, de 

forma eficaz, todos os sistemas operacionais da empresa.  Por ser um sistema que 

abrange toda a parte gerencial da empresa, a implantação dele não é simples 

exigindo da empresa uma série de modificações prévias.   

 

Podemos também defini-los em como sendo sistemas de informação que 

possuem a característica principal de dar suporte a maioria das operações de uma 

empresa 

 

Considerando a definição acima, podemos dizer que um ERP consiste 

basicamente na integração de todas as atividades do negócio, entre elas, finanças, 

marketing, produção, recursos humanos, compras, logística, etc. Com o benefício 

direto de facilitar, tornar mais rápido e preciso o fluxo de informação permitindo 

assim o controle dos processos de negócios. Portanto, o processo de tomada de 

decisão empresarial. 

 

Existem alguns forncedores de sistemas que geram solução na área logística 

e em outros segmentos que exigem tecnologia de informação. Dentro do mercado 

brasileiro de fornecedores de sistemas, podemos citar dentre outros: SAP Brasil, 

Datasul, Manugustics, Promática, Scala e JDEdwards, Baan, entre outros. 

 

O MRP (Material Requeriment Planning) também conhecido como 

Planejamento das Necessidades de Materiais é um sistema de informação surgido 
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nos Estados Unidos na década de 70 com o intuito de estimar os materiais 

necessário para uma determinada produção (BERTAGLIA, 2003). Este sistema tinha 

como base a lista de componentes de um determinado produto e cruzava as 

informações com o programa de produção. Com o resultado ele estimava quais 

seriam as quantidades necessárias de determinada matéria-prima ou componente 

para se atingir a produção definida. Foi um sistema utlizado, à princípio, pelos 

departamentos de compras e follow-up, pois dava subsídios  de análise das 

necessidades. 

 

O MRPII (Manufecture Resouce Planning) ou Planejamento dos Recursos 

da Manufatura é uma evolução do MRP. A diferença neste sistema é que com os 

princípios do MRP, viu-se a necessidade de que simplesmente as necessidades de 

materila não eram suficientes para uma análise de produção. Goodfelow (1996) já 

expunha que  a evolução do MRP para o MRPII derivou da adição dos conceitos de 

circuito do planejamento com os conceitos do MRP, ou seja, pontos como controle 

de chão de fábrica, gerenciamento da demanda, planejamento de negócios, vendas 

e operações, entre outros, se fazem necessários para uma melhor avaliação da 

manufatura. O sucesso do MRPII, além das pessoas, é a confiabilidade do 

Planejamento Mestre de Produção, pois como todo sistema de informação, o MRPII 

busca a otimização dos recursos utilizados. 

 

O EDI (Eletronic Data Interchenge), ou Intercâmbio Eletrônico de Dados é 

um sistema que auxilia diretamente, principalmente, a rotina dos vendedores 

agilizando o processo de comunicação com a empresa na transmissão de dados. 

Segundo Ballou (2001. p.101) “a preparação de pedidos refere-se às atividades para 

a obtenção das informações necessárias sobre os produtos ou serviços e, 

formalmente, à requisição dos produtos a serem comprados”. Deve ser feita de 

forma que todas as informações que um vendedor precisa coletar e transferir para a 

empresa em um segundo momento, ele faz de forma on line evitando assim a 

demora no in put do pedido e ele ainda tem a possibilidade de consultar o estoque 

da empresa e informar ao cliente a possibilidade de disponibilizar a mercadoria. 

 

Com a implantação desse sistema com sucesso podemos detectar muitos 

benefícios trazidos por ele à sua empresa.  Consegue-se com ele reduzir custos 
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administrativos, reduzir o estoque (considerando que estoque parado é capital 

improdutivo, então temos ainda uma economia significativa para investimentos 

dependendo da área comercial da empresa), reduzir custos e desgastes com o 

cliente com os itens faltantes, pois se a tecnologia permite transmissão de dados on-

line temos a informação acurada e instantânea da posição de estoque.  Outros 

benefícios é que o sistema ainda faz com que o índice de divergências na entrega e 

no recebimento de mercadorias seja próximo de zero.   

 

Toda essa tecnologia a disposição do profissional de vendas faz com que ele 

se sinta mais valorizado e aumente sua produtividade se dedicando a área fim da 

empresa – as vendas.  E tão importante quanto aumentar as vendas para a empresa 

é o fato de que, tanto pela tecnologia de software e hardware envolvida quanto pelo 

corpo funcional há um ganho no valor agregado da empresa. 

 

 

O WMS (Warehouse Management System) e um sistema que gerencia 

Armazéns. Trata-se de um sistema utilizado em armazéns e centros de distribuição. 

Tem a função de integrar e processar as informações de localização de material, 

controle e utilização da capacidade produtiva de mão-de-obra, além de emitir 

relatórios para os mais diversos tipos de acompanhamento e gerenciamento. 

 

Com base em um sistema de endereçamento e códgo do produto, este 

sistema realiza a alocação, seja fixa ou randomica, do material de acordo com suas 

característica e particularidades. Geralmente considera o sistema PEPS (primeiro 

que entre primeiro que sai) para efetuar a disponibilização de onde o material 

requerido deve ser retirado.  Em uma função de picking (separação de produtos), o 

sistema prioriza uma determinada tarefa em função da disponibilidade de um 

operador, informando a sua localização no armazém, bem como pode ser 

parametrizado para execuar este operação através de rotas de coleta pré-definidas.   

 

Este sistema tem ainda a disponibilidade de repassar informações em tempo 

real de quantidades de materiais por situação, como por exemplo, materias em 

situação de inspeção, bloqueados ou mesmo impedidos por motivos de qualidade. 
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Pode ainda efetuar o controle de equipamentos de armazenagem e 

movimentação tais como veículos auto guiados, bem como as esteiras e os sistemas 

de separação por luzes e carrosséis. 

 

Este sistema proporciona ainda mais agilidade no recebimento, guarda e 

separação de mercadorias, podendo inclusive, passar a situação das operações 

realizada no armazém para pessoas que não estão fisicamente presentes. 

 

Uma versão mais simples do WMS é o WCS (Warehouse Control System) 

que não é um sistema de gerenciamento de armazéns, mas pode ser uma 

ferramenta muito boa para empresas de porte menor.  Apesar de não oferecer uma 

série de opções em comparação ao WMS ele oferece um ótimo acompanhamento e 

controle das atividades (se limitando a controle) e existe um custo reduzido de 

software e hardware requerido para a implementação dessa solução. 

 

O VMI (Vendor Management Inventory) ou Estoque Administrado pelo 

Fornecedor é uma ferramenta muito importante principalmente para a cadeia de 

suprimentos que pretende ou já trabalha com o JIT (Just-in -Time). O principal 

objetivo desta técnica é fazer com que o seu fornecedor, através de um sistema de 

EDI, verifique a sua real necessidade de produto, no momento certo e na quantidade 

certa e já relata Christopher (2007) que os estoques físicos estão mudando para a 

informação, ou seja, partem para a previsão e deixam o modelo de demanda.  Este 

recurso tem uma maior funcionalidade para as empresas que um grande número de 

fornecedores e possui um amplo mix de produtos e de acordo com Ballou (2001) 

existe uma tendência que este sistema tenha um crescimento substancial, já que 

reduz os estoques na cadeia toda. 

 

A integração permite que se faça de acordo com o forecast uma mudança de 

planejamento de reabastecimento, pois a informação chega ao seu fornecedor em 

tempo real.  O nível de detalhamento é tanto que, detectada a demanda de produto 

acabado, o software se encarrega de traçar planos para a produção, planejamento 

de abastecimento e distribuição para os depósitos.   
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4 Cadeia de Suprimentos 

 

A competitividade e a abertura dos mercados, tanto para quem compra como 

para quem vende, trouxeram uma tendência de competitividade não somente 

considerando os custos, mas também a qualidade e a agilidade nas respostas aos 

clientes e pedidos. Os custos ainda são levados em consideração, mas a busca para 

atingir de forma positiva os outros pontos intensificou-se nas organizações. 

 

Os gestores têm que lidar com uma série de situações onde, por vezes, ficam 

no dilema nível de atendimento versus custos. O modelo de competitividade atual 

considera que angariar e manter clientes é mais saudável que perdê-los em 

benemérito de não ter custos (NOVAES, 2001). 

 

Para atender ao pedido dos clientes as empresas utilizam ferramentas mais 

eficazes no combate aos custos, contudo se houver a necessidade de realizar um 

embarque aéreo, muitas empresas optam em arcar com este custo do que ter a 

possibilidade de perdê-lo. 

 

4.1 CONCEITO 

 

Como foi visto anteriormente logística é uma parcela da cadeia de 

suprimentos. A cadeia de suprimentos engloba não só as atividades operacionais, 

como também as atividades administrativas, sejam elas da logística, bem como de 

outros departamentos. 

 

Uma cadeia de suprimentos engloba todos os estágios envolvidos, direta ou 

indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de 

suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também 

transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada 

organização, como por exemplo, de uma fábrica, a cadeia de suprimentos 

inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como o 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, 

finanças e o serviço de atendimento ao cliente, entre outras (CHOPRA; 

MEINDL, 2003. P.3) 
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Como podemos observar, a cadeia de suprimentos envolve os mais diferentes 

departamentos da empresa, já que para um pedido ser atendido, há a necessidade 

de todo um desenvolvimento de ações para este fim. A existência de uma relação 

direta entre demanda e suprimento físico demonstra que há uma tendência entre a 

interdependência e o equilíbrio, e que deixar de coordenar qualquer uma das duas 

atividades, certamente haverá uma ineficiência do conjunto, ocasionando uma perda 

de competitividade (SHAW, 1915 apud CHRISTOPHER, 2007). 

 

Taylor (2005) afirma que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é de 

responsabilidade de todo o corpo gerencial da empresa, passou de uma função de 

apoio para uma habilidade essencial, o envolvimento deve ser passado a todos na 

empresa. 

Já Novaes (2001) afirma que uma cadeia de suprimentos é a sequência de 

fornecedores, que juntos contribuem para a criação de um bem ou serviço e 

entregam ao cliente final, de forma a satisfazer suas necessidades. Salienta também 

que cada membro da cadeia de suprimentos é cliente e fornecedor de alguém, com 

exceção do cliente final, conforme demonstra a figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Novaes (2001) 

 

Figura 4.1 - Cadeia de suprimentos típica
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Quando falamos em cadeia de suprimentos, quase sempre nos vem à mente 

uma sequência linear de fornecimento, contudo este não é o único tipo de cadeia de 

suprimentos, se imaginarmos algo amplo com fluxos de matérias, financeiros e de 

informação. 

 

As atividades da CS são planejadas, executadas e monitoradas sob as 

diretrizes estabelecidas a partir da escolha do nível de atendimento ao cliente 

considerada adequadas pela empresa e em linha com os demais objetivos 

operacionais da mesma. 

 

A cadeia de suprimentos de uma companhia consiste de diferentes 

departamentos, indo desde a obtenção (procurement) de materiais até o 

atendimento ao cliente, e ainda atividades ligadas com inventários (materiais), 

aquisição, estocagem, uso na produção, trânsito e entrega ao cliente. 

 

Ainda segundo Taylor (2005), toda cadeia de suprimento consiste 

basicamente de um aglomerado de locais que se relacionam ou estão ligados por 

rotas de transporte. Estas rotas são importantes para que toda matéria-prima, 

produto ou componente chegue ao próximo estágio, se houver alguma interrupção 

neste fluxo, acontece um efeito cascata que impossibilita a entrega do produto ao 

cliente final, reduzindo desta maneira as receitas da empresa. 

 

Quando abordamos onde a cadeia de suprimentos pode aumentar a receita 

da empresa, muitas vezes acreditamos que é na redução dos custos com a compra 

de materiais ou nos contratos de transportes, contudo não existe uma fórmula 

mágica. O que podemos afirmar é de que os níveis de lucro da cadeia de 

suprimentos devem ser medidos pelo lucro total dividido pelos estágios da cadeia. 

 

Chopra e Meindl (2003) elencam quatro ciclos de processo em uma cadeia de 

suprimentos: ciclo de pedido do cliente, ciclo de reabastecimento, ciclo de fabricação 

e ciclo de suprimento. 

 

O ciclo de pedido do cliente, ao contrário do que se pensa, inicia já na 

chegada do cliente e no primeiro contato com o varejista, passando pela fase da 
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emissão do pedido realizado, o atendimento do pedido e por fim o recebimento do 

pedido. Algumas empresas tratam deste ciclo como o tempo entre o pedido ser 

colocado e despachado, contudo para o cliente ele começa antes e termina depois. 

 

Ciclo de reabastecimento é feito quando o varejista solicita produtos que 

devem ser repostos a um distribuidor. Nas empresas, estudos são feitos para que o 

fornecedor reponha somente no momento da produção e utiliza ferramentas como o 

JIT (just-in-time) ou o sistema Kanban (cartão). Em lojas isto pode ser feito através 

de sistemas de informação que avisam ao distribuídos quando ele deve repor uma 

mercadoria ou produto ao varejista ou através de solicitação direta do varejista, 

informando suas necessidades. 

 

Ciclo de fabricação ocorre normalmente entre o distribuidor e o fabricante, 

confunde-se um pouco com o ciclo de reabastecimento, contudo o caminho está 

sendo feito do cliente final até o primeiro fornecedor. O fabricante pode utilizar duas 

formas de fabricação, uma delas é de fabricar o produto somente quando o 

distribuidor solicita e a outra é o fabricante produzir para estoque, já que ele pode 

atender a vários distribuidores ou tenha que executar operações de troca de 

ferramenta em suas máquinas (setup). 

 

Por último o ciclo de suprimento, onde a reposição é feita ao fabricante por 

seu fornecedor direto. Este processo é crítico, pois uma falha em fornecer a matéria-

prima ou componente ao fabricante pode ocasionar a parada de toda a cadeia de 

suprimento. Devem ser analisados os lead times necessários para o suprimento, 

sempre observando todo o ciclo e não somente a produção ou o transporte até o 

fabricante. 

 

Os fluxos na cadeia de suprimentos são tão importantes que hoje existem 

profissionais especializados em analisar a cadeia de forma ampla e não mais 

somente operações específicas. Os conceitos de se trabalhar em atividades isoladas 

não condizem com a realidade da cadeia de suprimentos, deve haver a integração 

necessária para que os erros sejam minimizados e os produtos encontrem o fluxo 

necessário. 
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4.2 SCM – GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A cadeia de suprimentos é constituída por uma estrutura de operações e 

fornecedores, que após executarem a fabricação de um bem ou serviço, entregam 

ao cliente (BOWERSOX; CLOSS, 1996) ou ainda, as relações das empresas que 

formam uma cadeia de suprimento ocorrem não somente no plano operacional, mas 

também no plano estratégico e tático; ou seja, as empresas compartilham 

informações e trabalham em conjunto não somente visando a complementaridade 

produtiva, mas também objetivando o desenvolvimento conjunto de estratégias 

(COOPER e ELRAM, 1993 apud FERREIRA E PADULA, 2002 ). 

 

O SCM é a organização do fluxo e armazenamento de materiais, inventário 

em processo, produtos acabados e a informação relacionada, que deve ser clara ao 

longo de toda a cadeia articulando e fazendo a interação entre os agentes que a 

compõem. Deve ser eficaz quanto aos custos, do ponto de origem ao ponto de 

consumo de forma a satisfazer os desejos dos consumidores e tem por objetivo 

transformar a cadeia de suprimentos da companhia em um processo otimizado e 

eficiente, que satisfaça o cliente e onde a eficácia da cadeia como um todo seja mais 

importante do que a eficácia de cada departamento individual. 

 

O SCM se focaliza em processos de negócios ao invés de funções 

específicas como vendas, compras, produção, pois o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos deve ser feito através da empresa como todo. 

 

O objetivo básico do SCM é maximizar as sinergias entre todas as partes da 

cadeia produtiva, de forma a atender o consumidor final com mais eficiência, tanto 

através da redução dos custos, como através da adição de valor aos produtos finais, 

já que também pela visão de Scarvada e Hamacher (2001) todos os membros da 

cadeia de suprimentos devem agregar valor ao produto e eliminar tudo aquilo que 

não agrega, conhecido como desperdícios pela filosofia Lean Manufacture,  

 

Vale a pena lembrar que o SCM traz a tona a quebra de paradigmas da 

administração contemporânea, onde a competitividade se dá na cadeia produtiva 

total e não mais em áreas isoladas ou unidades de negócios distintas. Hoje em dia 



66 

 

as empresas que detém o controle total da cadeia de suprimento, tem mais chances 

de serem empresas de destaque, independente do mercado que atuam. 

 

Estas reduções de custos podem ser obtidas através de redução dos custos 

de transação de informações e papéis, redução da variabilidade na demanda e 

custos de transporte e armazenagem. Valor pode ser adicionado aos produtos 

através da criação de bens e serviços customizados, desenvolvimento de 

competências distintas através da cadeia produtiva e ajudando tanto fornecedores 

como clientes aumentarem a lucratividade mutuamente.  

 

Prova disto é que as empresas estão voltadas para a aplicação de 

ferramentas que gerenciem a cadeia de suprimentos, e que buscam relações de 

parcerias com seus fornecedores e de proximidade com os clientes 

 

Chopra e Meindl (2003) chamam atenção para um detalhe que é de extrema 

relevância em uma cadeia de suprimentos, a troca de informações entre fabricantes 

e fornecedores, principalmente no tocante a troca de informações sobre os níveis de 

demanda, pois desta forma é possível para o fabricante trabalhar com estoques 

reduzidos ou próximos a zero. Trocando informações com seus fornecedores em 

tempo real sobre as possíveis alterações de demanda, é possível um atendimento 

mais ágil nos pedidos de matéria prima ou componentes, sem nenhum atraso na 

produção e sem oscilações nos níveis de estoques. 

 

4.3 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA  

 

Com base na configuração da cadeia de suprimentos da indústria automotiva 

como mostra a figura 4.2, podemos observar que a grande complexidade de seus 

produtos traz consigo um número grande de fornecedores diretos, e com isto deve 

ocorrer um controle mais pontual da cadeia de suprimentos, pois se o gerenciamento 

não for bem feito, o risco de parada de produção é grande, trazendo altos prejuízos 

para a indústria. Todos na empresa, sejam funcionários de chão de fábrica ou de 

hierarquia maior, estão voltado a busca constante de otimizar a cadeia de 

suprimentos. 
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Fonte: Bedê (1996) apud Scavarda e Hamacher (2001) 

 

A cadeia de suprimentos da indústria automobilística tem comportamento 

similar com o de outros segmentos, ou seja, um fornecedor de matéria-prima que 

fornece tanto para a indústria principal como para a indústria de componentes (que 

por sua vez também fornece os componentes para a indústria principal). A indústria 

principal pode fornecer tanto para o atacadista ou revendedores (que fornece ao 

varejista) como pode fornecer diretamente ao varejista e este direto ao consumidor 

final. O esquema analítico pode ser conferido na figura 4.1. 

 

Aparentemente é o mesmo processo que uma indústria que possua produtos 

menos complexos, contudo devido a complexidade de componentes que existe em 

um automóvel, o gerenciamento desta cadeia de suprimentos é feito por um número 

Figura 4.2 - Configuração da cadeia de suprimentos da indústria automotiva

Indústria de insumos básicos
- Metais ferrosos (bobinas, chapas, perfis, tubos, etc)
- Metais não ferrosos ( cobre, alumínio, zinco, estanho, chumbo, etc)
- Não metálicos (cortiça, madeira, borracha, papelão, polímeros, amianto, etc)
- Outros (vidros, eletrodomésticos, tintas, resinas, produtos químicos, etc)

Indústria de autopeças
- Motores e complementos
- Peças para câmbio
- Peças para suspensão
- Peças para sistema elétrico
- Peças para carrocaria
- Peças para acabamento e acessórios

Indústria de montadora de veículos
- Automóveis
- Comerciais leves
- Ônibus
- Caminhões
- Máquinas agrícolas

Revendedores e distribuidores autorizados de veículos

Cliente final
Fluxo de materiais
Fluxo de Demanda
Fluxo de Informação
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maior de pessoas e conta com sistemas de informações baseados em tecnologia de 

informação. 

 

Vale destacar que nem sempre a cadeia de suprimentos teve esta 

configuração. No começo das operações das indústrias automotivas no Brasil, entre 

80% e 90% da matéria-prima e componentes era importado. Naquela época os 

veículos eram importados por um sistema chamado CKD (completely knocked 

down), ou seja, completamente desmontado (FENABRAVE, 2008). Com o 

crescimento das vendas, as montadoras passaram a se instalar no país e 

começaram a desenhar os primeiros traços da cadeia de suprimentos entre estes e 

seus fornecedores. 

 

Com o surgimento das redes de concessionárias autorizadas, a distribuição 

de veículo intensificou-se, aumentando o número de agentes da cadeia e criando 

uma sinergia entre estes, pois os revendedores autorizados são aqueles que têm o 

contato direto com o consumidor final e representam a marca, portanto os 

revendedores recebiam os pedidos ou vendiam os veículos em estoque, forçando as 

montadoras a produzirem mais. Com este crescimento, produtores de autopeças 

começaram a se instalar no país, bem como cresceu o número de empresas de 

capital nacional. Isto deu inicio chamado de SKD (semi knocked down), ou semi 

desmontado, já que vários subconjuntos começaram a ser montados por estas 

empresas fornecedoras instaladas no país. 

 

Com o passar dos anos houve uma tendência grande de nacionalização de 

produtos, seja com a instalação de matrizes de empresas estrangeiras em solo 

brasileiro, seja através de desenvolvimento de produtos importados por empresas 

nacionais. 

 

Isto atrelado ao nível crescente de produção de veículos no país proporcionou 

uma explosão nas dimensões da cadeia de suprimentos. Só de veículos exportados, 

para se ter uma idéia, em 1969 foram exportados 25 unidades e em 1975 foram 

exportados 73.101 unidades e que foi definido por primeiro estágio da globalização 

(SCAVARDA, HAMACHER, 2001 apud ANFAVEA, 1999).  O segundo estágio da 

globalização se deu a partir da década de 90 com a abertura de importações, 
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forçando desta forma a adequação das indústrias nacionais para disputar os 

mercados competitivos globalizados e que proporcionou a fase de desenvolvimento 

tecnológico com a busca por parceiros e fornecedores externos. 

 

As relações entre fornecedores e indústria automotiva têm como base o 

desenvolvimento de uma excelência operacional onde todos os agentes tendem a 

ganhar desde que tudo corra bem. No agitado cotidiano das montadoras, contudo 

não é isto que se observa. O clima tenso que o próprio mercado proporciona, a 

possibilidade de uma fornecedor deixar de entregar determinada peça ou uma 

simples quebra de máquina, podem trazer a cadeia de suprimentos surpresas 

desagradáveis que abalem as condições de fornecimento. Como vimos um 

automóvel é um produto extremamente complexo, e basta a falta de um único 

parafuso que custa centavos de reais, para que um produto de milhares de reais 

deixe de ser vendido. 

 

Para minimizar esta situação, as empresas buscam trabalhar com programas 

de produção confiáveis, porém como mesmo que haja uma tecnologia de informação 

avançada, continua nas mãos do ser humano a alimentação destas informações e 

basta um simples descuido de errar um algarismo na inserção de um dado, que toda 

a cadeia de suprimentos pode entrar em colapso. Além das tecnologias de 

informação existentes e desenvolvidas, muitas ferramentas de análise e 

fornecimento são utilizadas pela empresas. Todo cuidado é pouco para que não haja 

oscilações de demanda ou oferta. Por este motivo que além de haver sistemas de 

informação que passam as necessidades aos fornecedores, é comum encontrarmos 

neste segmento, mão de obra que cuide do acompanhamento das entregas de 

produtos pelos fornecedores. 

 

Cada vez mais as empresas, tanto fornecedores quanto clientes, investem 

pesado no desenvolvimento de sistemas (WMS, EDI, ERP,etc) e treinamento de 

pessoas que acompanham diretamente a produção (just-in-time, kanban, 

fornecimento enxuto). 
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5 Pensamento Enxuto 

  

5.1 CONCEITO 

 

O termo Lean Thinking, surgiu na literatura através dos estudos do TPS 

(Toyota Production System) proposto pelo trabalho coordenado pelo MIT e 

conduzido por James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Ross denominado 

International Motor Vehicle Program (IMPV), e que teve como resultado o livro The 

Machine that Changed the World (1991). O trabalho teve como base a avaliação de 

empresas automobilísticas, revelando que a Toyota já sinalizava um destaque 

devido à sua forma de trabalhar, eliminado desperdícios e identificando o que é valor 

para o cliente segundo sua óptica,  e pode ser traduzido como Pensamento Enxuto. 

Tal sistema é enxuto por diversas razões (WOMACK; JONES; ROSS, 1992), como: 

 

- Requer menos esforço humano para projetar e produzir os veículos; 

- Necessita menos investimento por unidade de capacidade de produção; 

- Trabalha com menor número de fornecedores; 

- Opera com uma quantidade menor de peças em estoque em cada etapa do 

processo produtivo; 

- Registra um número menor de defeitos; 

- O número de acidentes de trabalho é menor; 

- Demonstra significativas reduções de tempo entre o conceito de produto e 

seu lançamento em escala comercial 

- Redução de tempo  entre o pedido feito pelo cliente e a entrega 

- Imediata identificação de problemas e a resolução dos mesmos. 

 

Contudo o conceito original do pensamento enxuto foi desenvolvido pela 

Toyota nas décadas de 40 e 50, e teve como principal percussor Taiichi Ohno, 

executivo da Toyota na época. Ohno identificou que a produção de veículos continha 

uma série de atividades desnecessárias e que não agregavam valor ao cliente, 

consumindo boa parte dos recursos da empresa. Com base em suas observações 

Ohno elencou sete formas de desperdícios na empresa (WOMACK; JONES; ROSS, 
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1992), que são: Excesso de Produção; Espera; Transporte; Processamento 

Desnecessário; Estoque; Movimento e Defeitos. 

  

Ainda segundo Womack; Jones e Ross (1992), a produção é enxuta por 

utilizar menores quantidades de tudo em comparação com a produção em massa: 

metade do espaço para fabricação, metade do esforço dos operários na fábrica, 

metade do investimento em ferramentas e metade do lead-time para lançamento de 

novos produtos. Requer também bem menos da metade dos estoques atuais no 

local de fabricação, além de resultar em menos defeitos e produzir uma maior e 

sempre crescente variedade de produtos. 

 

Talvez a mais impressionante diferença entre a produção em massa e a 

produção enxuta resida em seus objetivos finais. Os produtores em massa 

estabelecem para si mesmos uma meta limitada, ou seja, bom o suficiente, que 

redunda numa quantidade tolerável de defeitos, num nível máximo de estoques 

aceitáveis e numa limitada variedade de produtos padronizados.  

 

Os produtos enxutos, por sua vez, almejam abertamente a perfeição: custos 

sempre declinantes, ausência de itens defeituosos, pouco ou nenhum estoque e 

grande quantidade de novos produtos. 

 

As origens do pensamento enxuto estão relacionadas diretamente com a 

transição entre as eras artesanal e industrial. Na era artesanal os produtos eram 

individualizados e os produtos feitos por encomenda, utilizando ferramentas flexíveis 

que atendessem vários estágios do processo de fabricação, conseqüentemente a 

qualidade era conseguida a todo custo. Já na entrada da era da produção em 

massa, podemos caracterizá-la como um período onde não havia variabilidade de 

ofertas, as ferramentas eram dedicadas. No tocante ao suprimento das empresas 

havia a característica de grandes volumes de estoque com devido aos longos 

períodos de processamento da matéria prima, ocasionando por sua vez longos 

períodos de previsão. Os custos também começaram a diminuir significativamente 

com o volume de produção.  
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A Toyota por sua vez começou fazendo uma identificação das necessidades 

de mercado e pôde concluir como as mais significantes: a ampla variedade de 

produtos que os clientes requerem, qualidade assegurada desde o início do 

processo de fabricação, produtos com vida útil curta devido ao fato de que os 

clientes estão sempre ansiosos por novos produtos, o trabalho de acordo com a 

demanda e conseqüentemente custos menores (WOMACK; JONES; ROSS, 1992). 

 

Com base nestas necessidades adotou-se que a melhor alternativa para o 

momento seria a de criar uma produção que fosse em fluxo e a prova de erros, 

organizando a produção por famílias de produtos. 

 

Resumidamente podemos descrever o Pensamento Enxuto como sendo uma 

filosofia gerencial baseada nas práticas e resultados do TPS (Toyota Production 

System), e que procura especificar valor a partir da ótica do cliente, alinhar na 

melhor seqüência as atividades que criam valor, realizar essas atividades sem 

interrupção sempre que alguém as solicita de forma cada vez mais eficaz. 

 

Segundo Womack; Jones e Ross (1992),  para que se possa obter resultados 

satisfatórios com a implementação  desta filosofia, deve-se seguir uma linha com 

cinco princípios básicos: 

1) Especifique valor sob a ótica do cliente final, já que é o cliente quem define 

o que é valor e não a empresa, cabe a empresa identificar o que é este valor e 

cobrar por ele. Uma maneira simples e prática de identificar é perguntar-se de que 

forma nossos produtos desapontam os clientes, seja pelo preço cobrado, pela 

qualidade apresentada, pela confiabilidade que os produtos representam ou pela 

agilidade de mudanças. 

 

2) Identifique o fluxo de valor para cada família de produtos através da 

seqüência dos passos do produto, do pedido a entrega, perguntando a cada passo 

se realmente ele é necessário e o que o consumidor acharia se ele fosse eliminado. 

Paralelo a isto se deve identificar nos processos o que gera valor, e mantê-lo; o que 

não gera valor, mas é necessário, e otimizá-lo; e o que não gera valor, e eliminá-lo. 

Este ponto deve considerar a cadeia toda, do fornecedor até o revendedor. 
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3) Estabeleça fluxo contínuo através das etapas necessárias, com uma 

análise de fluidez do processo, e perguntar se a deparmentalização é a melhor 

solução. Também deve ser certificado que o processo seja capaz, confiável e 

adequado. 

 

4) Implementação da lógica da “puxada”, onde é o cliente que puxa 

exatamente o que quer, quando quer e como quer. Isto acaba trazendo uma série de 

benefícios para os agentes, já que no curto prazo reduz os inventários; no médio 

prazo reduz os lead times e no longo prazo reduz as surpresas tanto para os clientes 

como para os fornecedores. E procure melhorar sempre, buscando a perfeição 

através de formas de como os processos podem ser melhorados continuamente. 

 

5.2 FERRAMENTAS DO PENSAMENTO ENXUTO 

 

As ferramentas do pensamento enxuto devem ser aplicadas de acordo com a 

necessidade, contudo algumas são utilizadas na maioria das análises, visto o grau 

de flexibilidade que possuem. 

 

As principais ferramentas utilizadas são o mapeamento do fluxo de valor, o 

Just-in-time (JIT), o sistema de coletas programadas Milk-run, o sistema de 

abastecimento por kanban e o kaizen.  

 

Existem ferramentas mais específicas como heijunka (nivelamento da 

produção), poka –yoke (dispositivos a prova de erro) e jidoka (autonomação) que é a 

automação com um toque humano. Contudo estas ferramentas são específicas para 

processo produtivos e não serão estudadas em profundidade neste trabalho, visto 

que o enfoque é na aplicação do pensamento enxuto na logística (LÉXICO LEAN, 

2007). 

 

A seguir, analisaremos cada ferramenta do pensamento enxuto, com o 

objetivo de definir quais são seus conceitos e sua aplicabilidade para utilização na 

preparação do modelo conceitual de pesquisa. 
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5.2.1 Just-in-Time como ferramenta para o fornecimento enxuto 

 

O termo "just-in-time" realmente deve ser interpretado como "no instante”. 

Just-in-time, ou JIT, como é comumente chamado, significa fornecer exatamente a 

quantidade necessária de determinado produto ou matéria-prima no momento  exato 

em que é exigido. Embora esta interpretação esclarece que a produção e a efetiva 

entrega podem ser consideradas just-in-time, existem pontos que devem ser 

observados para que os resultados satisfatórios sejam alcançados. 

 

Na visão do criador o sistema JIT significa “que em um processo de fluxo, as 

partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no 

momento em que são necessários e somente na quantidade necessária” (OHNO, 

1997. p.26).  

 

Após a Primeira Guerra Mundial, Alfred Sloan, da General Motors, e Henry 

Ford conduziram a fabricação mundial de séculos de produção artesanal - liderada 

pelas empresas européias - para a era da produção em massa (Womack; Jones e 

Ross, 1992). Resultou daí, em grande parte, terem os Estados Unidos logo 

dominado a economia do global. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, Eiji Toyoda e Talichi Ohno, da Toyota 

japonesa, começaram a introduzir o conceito da produção enxuta. O salto japonês 

para sua atual proeminência logo se seguiu, na medida em que outras companhias e 

indústrias japonesas copiaram este notável sistema (SANTOS, 1999). 

 

O sistema que Ohno começou a pesquisar foi o dos supermercados, onde o 

consumidor compra a quantidade e o tipo de produto considerando o tamanho do 

seu meio de transporte (carro, sacola...), seu espaço disponível em casa 

(refrigerador, dispensa...), o número de dias de suprimento, seu dinheiro, etc. 

 

A primeira vista, o sistema de produção JIT parece bem simples. Entretanto 

podemos nos surpreender com as dificuldades aparentes e compreendê-lo, se 

procurarmos assimilá-lo sem fazer testes e experiências práticas. 
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Devemos, então, introduzir alguns tipos de melhorias que devem ser feitas no 

chão de fábrica para levar a termo o programa Just-In-Time. São elas: a produção 

puxada, onde a fábrica deve começar a puxar os materiais de um processo para o 

outro, ao invés de empurrá-los. O KANBAN é uma ferramenta eficaz para fazê-los. 

Estabelecer a prática de controle visual como a chave para se fazer melhorias 

consistentes é tornar suficientemente visíveis os problemas da produção, de forma 

que todos fiquem informados, garantindo rápidas providências. O KANBAN e o 

ANDON são duas ferramentas de controle visual. Criar uma sistemática de fluidez da 

produção eliminando os estoques em processo e correntes transportadoras para 

garantir que cada peça que se mova pelo processo produtivo tenha seu ciclo 

cumprido corretamente, bem como proporcionar uma produção balanceada 

distribuindo  homogeneamente a produção de vários produtos fabricados, garantindo 

fluidez e flexibilidade a produção, com mão de obra flexível proporcionada por 

operários que devem estar capacitados para operar máquinas diferentes e em 

processos diferentes organizados através de uma produção seguindo um layout por 

produto organizando as máquinas responsáveis e criar uma seqüência completa de 

processos agrupadas em células de maneira que a peça esteja terminada ao sair 

das mesmas. 

 

Também deve estabelecer mecanismos que proporcionem uma qualidade 

assegurada obtida através de um perfeito entendimento de todos os fatores que 

influenciam a produção, incluindo as pessoas, os materiais, os equipamentos e os 

processos, organizando uma troca de ferramentas rápida e eficaz aprimorando os 

processos de troca de ferramentas e materiais em processo para permitir que a 

fábrica atenda prontamente as mudanças de modelos, prevenindo a ocorrência de 

quebras de máquina através de manutenções preventivas. 

 

Tudo isto só pode ser alcançado se tivermos as operações padronizadas e 

estabelecidas após certificação de máquinas e ferramentas, qualidade assegurada 

da matéria-prima e principalmente treinamento dos operadores. É registrada através 

do tempo de ciclo e deve ser revisada com certa freqüência. E a autonomação, ou  

JIDOKA, que é a automação com toque humano. Traz o homem para o processo 

automatizado para garantir confiabilidade, flexibilidade e precisão. 
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De acordo com Schonberger e Gilbert (1983), o JIT proporciona ganhos tanto 

para os compradores como para os fornecedores, pois como um dos princípios do 

fornecimento enxuto é a redução de estoques o JIT é uma ferramenta importante 

para a obtenção deste ganho, pois com uma redução do número de fontes de 

fornecimento a tendência é de que haja um maior controle nos níveis de estoque.  

 

Conforme a tabela 5.1 abaixo, podemos observar que existe um grande 

número de vantagens para os agentes da cadeia, melhorando significativamente os 

processos logísticos com um aumento do fluxo de materiais e informações, 

proporcionando meios de se atingir os padrões estabelecidos  pela empresa de nível 

de atendimento aos clientes  e custos. 

 

Outros benefícios que a aplicação do sistema JIT pode trazer para as 

empresas e a redução de custos ocasionada pela diminuição dos custos atribuídos a 

sucateamento de matérias danificados na movimentação e dos custos de retrabalho 

de matérias. De acordo com Arkarder (1999) um estudo realizado com clientes e 

fornecedores que aplicam o JIT mostra que os clientes estão satisfeitos com esta 

ferramenta, já que diminui os custos de estoque, contudo os fornecedores se 

queixam justamente disto, pois para eles, os clientes tendem a transferir suas 

ineficiências de controle de produção aos fornecedores. 

 

A adoção do JIT terá impacto diretamente nas áreas e processos 

improdutivos, que foram desenvolvidos justamente para atender problemas gerados 

pelas ineficiências do sistema e não agregam valor ao produto. A racionalização dos 

setores improdutivos, identificando-se e removendo-se as incapacidades dos 

sistemas, irá, com baixos custos, melhorar a lucratividade em um curto prazo. 

 

O sistema JIT foi desenvolvido para trabalhar continuamente pelas metas de 

melhoria de desempenho. Integrar e otimizar o sistema de manufatura e a cadeia de 

suprimentos deve ser um processo constante em uma empresa que adota o JIT, a 

medida que ele evolui com o desenvolvimento de novos mercados, novos produtos e 

processos mais eficientes. 
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Tabela 5.1: Vantagens para Compradores e Fornecedores no Fornecimento JIT 
 

 
Fonte : Schonberger e Gilbert (1983) 
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5.2.2 O Sistema de Coleta Programada Milk-Run 

 

Outra ferramenta muito usada para a logística enxuta é o sistema de coleta 

programada Milk-Run, que possui também uma atuação muito importante no 

controle dos níveis de inventário e nos custos logísticos globais. Como mostra a 

figura 5.1, este sistema basicamente consiste em retirar nos fornecedores os 

materiais ou produtos necessários para a produção de um determinado período. No 

esquema abaixo podemos ter uma noção abrangente deste sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ballou (1993) 

 

No sistema de coleta programada Milk-Run , os equipamentos que executam 

as coletas devem ser dimensionados para que tenha uma otimização da sua 

ocupação e de das rotas estabelecidas. Estas otimizações podem ser feitas pela 

indústria automobilística, pelo transportador contratado ou pelo operador logístico. 

Estes pormenores são vistos como potencias na redução dos custos com transporte, 

bem como a criação de um fluxo logístico mais eficiente, proporcionando a 

disponibilização dos materiais e produtos de forma coerente.  Este sistema tem 

como um dos maiores desafios o fato de agregar valor à cadeia de suprimentos e 

reduzir os desperdícios de tempo e dinheiro, base da logística enxuta. Este feito é 

alcançado reduzindo-se as quantidades dos lotes e por conseqüência, os ciclos de 

Figura 5.1 - Descrição dos sistemas convencional e milk-run

Figura 1 - convencional Figura 2 – milk-run
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produção, fazendo com que seja produzida somente a demanda real (SHINGO, 

1996). 

 

Podemos elencar algumas vantagens para a busca e aperfeiçoamento do 

sistema Milk-Run como a redução dos custos de transporte envolvidos e da 

operação necessária para a condição de entregas no sistema convencional; 

aumento do giro de estoques, redução da frota de caminhões circulando 

internamente nas indústrias, redução dos desperdícios de tempo na descarga dos 

caminhões, maior controle das embalagens que giram no ciclo produtivo, 

balanceamento e nivelamento das entregas realizadas, etc. 

 

O sistema Milk-Run busca todas as vantagens acima citadas, contudo a base 

é um nível de inventário menor que o praticado com um sistema de abastecimento 

convencional, e isto é facilmente identificado através quando comparamos os 

respectivos sistemas, pois no sistema convencional as freqüências de entrega 

tendem a ser mais distantes e conseqüentemente em quantidades maiores do que 

quando se pratica o sistema Milk-Run 

 

Existem alguns requisitos que devem ser observados para o sucesso na 

implantação do sistema Milk-Run como: aumentar o número de componentes que 

são coletados em forma de kits ou de conjuntos, proporcionando ganhos na 

velocidade de disponibilização. Existir confiabilidade das informações trocadas entre 

fornecedor e comprador, que pode ser obtida através de um sistema de informação 

estruturado e confiável que dê condições para que não haja discrepâncias nas 

quantidades confirmadas e efetivamente coletadas. O fluxo de embalagens deve ser 

constante, pois caso contrário pode-se ocasionar paradas ou perdas de produção 

por falta de materiais que não possuem embalagem disponível, ocasionando atrasos 

nas janelas de retirada e entrega, pois devem ser obrigatoriamente respeitados para 

não causar atraso nos outros fornecimentos. 

 

Para o sucesso deste sistema também é necessário que os padrões de 

qualidade dos materiais devam estar dentro das especificações, já que o Milk-Run é 

uma ferramenta de fluxo e eficiência da produção e uma quebra de qualidade pode 

acarretar perdas. 
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O sistema Milk-run pode ser operado de diversas formas dependendo das 

necessidades e das distâncias. Pode ser feito diretamente em forma de coleta 

simples, onde o veículo da montadora ou do operador logístico responsável passa 

nos fornecedores constantes na rota estabelecida e efetua o carregamento. Pode 

ser feito também na forma de consolidação, com o veículo coletor efetuando as 

retiradas e as levando à um armazém ou outro ponto para então serem transferidas 

a outro veículo e encaminhadas ao destinatário. E uma forma menos praticada, mas 

também viável é através da montagem de conjuntos em fornecedores específicos, e 

graças à este processo não existe o trabalho interno da montadora de realizar esta 

montagem. Este processo é chamado de industrialização ou consignação. 

 

5.2.3 Kanban 

 

Uma das principais ferramentas utilizadas no processo da mentalidade enxuta 

e que esta ligada diretamente ao sucesso do JIT é o sistema kanban. 

 

Para se produzir produtos de forma mais eficaz, é necessário responder às 

demandas com rapidez e precisão. Estocando mais produtos ou mais materiais para 

satisfazer a procura não é algo desejável, pois ele adiciona custo de manutenção de 

estoques. Para responder às demandas e reduzir os estoques, o just-in-time (JIT) de 

produção, onde apenas o item necessário, na quantidade necessária, em seu tempo 

justo de produção, tem sido aplicado em diversas empresas. O sistema de controle 

kanban, surgiu para viabilizar esta necessidade.  

 

Derivado das palavras japonesas kan (cartão) e ban (sinal), o kanban é uma 

ferramenta de comunicação para o JIT que acompanha as peças na linha de 

produção ou no recebimento dos materiais. Quando todas as peças foram utilizadas 

em determinado processo produtivo, é enviado um sinal (seja o cartão ou luminoso) 

ou a embalagem vazia para o ponto inicial de abastecimento, que caracteriza uma 

ordem para um novo suprimento (GROSS, 2005). 

 

Ainda de acordo com Purdum (2007), a implementação do sistema kanban 

em fornecedores auxilia as indústrias na redução dos estoques médios, bem como  
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as protege da falta de produtos e materiais, ou como relata Shingo (1996) apud 

Moura e Botter (2002), a ferramenta kanban de controle de estoque, é parte 

integrante do Sistema Toyota de Produção e faz parte da abordagem sistêmica de 

trabalho Just-in-Time, visando otimizar o abastecimento das fábricas com os 

materiais necessários, nas respectivas quantidades necessárias, no momento 

necessário, com a qualidade necessária para suprir a linha de montagem final sem 

perdas e geração de estoques excessivos. Tem ainda a finalidade de realizar este 

suprimento de forma contínua e segura, para o atendimento das necessidades dos 

clientes ao longo da cadeia. 

 

As 6 funções do Kanban que são vistas e analisadas por Ohno (1997) são: 

fornecer informação sobre o que deve ser apanhado ou transportado, fornecer as 

informações necessárias sobre a produção, coibir a superprodução e o transporte 

em excesso, caracterizar-se como uma ordem de fabricação que acompanha as 

mercadorias, não permitir que produtos defeituosos sejam encaminhados aos 

clientes e mostrar os problemas que existem mantendo o controle dos estoques 

disponíveis. 

 

As aplicações do kanban, além de trazerem benefícios operacionais para a 

produção, também constitui em um sistema comprovado de redução dos níveis de 

inventário e da redução dos custos que envolvem a manutenção dos estoques. De 

acordo com um estudo realizado, foi constatado que as empresas que utilizam o 

sistema kanban em suas operações obtiveram um aumento do giro de estoque de 

28% bem como reduziram os níveis de inventário em 43% (Industry Week, 2006 

apud PURDUM, 2007). 

 

Segundo Gross (2005), para que as empresas eliminem o medo de iniciar um 

processo de mudança para o sistema kanban, alguns pontos devem ser levados em 

consideração para o sucesso da implementação: o tamanho do kanban deve ser de 

acordo com as condições de operacionalidade; o tamanho dos contentores que 

serão utilizados deve permitir o melhor controle possível do kanban; faça o kanban 

através de sinais visuais simples e entendíveis por todos; desenvolva regras que 

forneçam pontos de checagem e balanceamento das necessidades; treine os 

operadores do kanban; substitua os planos de auditoria rígida por atualizações das 
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necessidades e a manutenção do sistema de disciplina; e desenvolva um plano de 

aprimoramento para a redução das quantidades do kanban. 

 

Depois que um processo kanban é iniciado, sempre realize atualizações e 

auditorias de adequação para um melhor aproveitamento do sistema em suas 

atualizações e apuração dos resultados. Isto irá servir para controlar o sistema e 

realizar checagens sistemáticas de melhorias, bem como diminuir os níveis de 

dimensionamento das necessidades. 

 

Os resultados dependem das condições numéricas de tempo de 

processamento, taxa de procura, parâmetros e os custos, no entanto, os resultados 

qualitativos obtidos neste sistema são valiosos sob as diferentes condições, 

especialmente se realizados através de análises comparativas de acompanhamento. 

(TAKAHASHI; MORIKAWA; CHEN, 2007). 

 

5.2.4 Mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Maping) 

 

Uma das ferramentas mais importantes usadas na análise da cadeia de valor 

e ligadas diretamente no desenvolvimento do sistema de mentalidade enxuta é o 

Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) introduzido por Rother e Shook (2003). 

Basicamente é uma ferramenta que desenha o fluxo de uma manufatura ou outro 

cenário que envolve etapas de um processo que contenham ações que agregam ou 

não valor ao cliente. 

 

O MFV foi construído e baseado no sistema Toyota de produção, e foi 

desenhado para acompanhar o fluxo eficiente de uma empresa em uma operação 

porta-a-porta do cliente ao fornecedor. É utilizado para como prática de ações de 

melhoria contínua nas empresas, pois identifica o que é valor, pela ótica do cliente e 

maximiza, bem como quando identifica passos ou ações que não agregam valor ao 

cliente, ajuda a eliminá-los. 

 

Vale ressaltar que valor é tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar, 

quando adquire um produto ou serviço, por isto, para efeito de mapeamento, cada 
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produto ou serviço pode ter conotações de valores diferenciados dependendo do 

tipo de cliente que está submetido (WOMACK; JONES, 2004). 

 

Após especificar-se o que é valor para o cliente, o próximo passo é definir 

qual o fluxo do valor do produto, e é ai que o MFV se torna uma ferramenta que 

proporciona  enxergar que é este fluxo. 

 

Rother e Shook (2003) demonstram uma série de afirmações de como o MFV 

é importante, como por exemplo: ajuda a visualizar o processo como um todo e não 

somente os processos individuais; torna as decisões sobre o fluxo visíveis, fazendo 

que sejam feitas as discussões necessárias mais fáceis; demonstra a relação entre 

os fluxos de produtos e materiais com o fluxo de informações e identifica não 

somente os desperdícios, mas também a fonte destes.  

 

Como podemos observar na figura 5.2 o mapeamento do fluxo de valor 

envolve uma visão de todo o ciclo produtivo, objeto de análise. Este ciclo representa 

todas as etapas e agentes envolvidos no estudo, ou seja, desde o fornecedor até o 

cliente final. 

 

Também são analisados os tempos totais, e separados os tempos que 

efetivamente agregam valor ao cliente ou não. Para isto as pessoas que estão 

executando o mapeamento devem ter domínio das etapas. 

 

O segredo é realizar o mapeamento através de famílias de produtos. Família 

de produtos são produtos que possuem uma similaridade no seu processo de 

criação, ou seja, que possuem processos de fabricação semelhantes. 
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Fonte: Rother e Shook  (2003) 

 

Após o desenho do estado atual, ou seja, de como está o processo 

atualmente, os especialistas partem para a segunda etapa, que é o desenho do 

estado futuro. 

 

O desenho do estado futuro pode ser feito respondendo perguntas como:  

Qual o tempo de Takt ( tempo líquido de trabalho dividido pela quantidade pedida 

pelo cliente)? 

Produzir para a expedição ou para o supermercado (somente quando o cliente 

consome)? 

Onde se pode usar o fluxo contínuo ( sem estoques)? 

Onde usar o sistema puxado (fazer somente o cliente pede)? 

Onde se deve programar a produção? 

Onde é possível implementar gerenciamento visual? 

Quais as demais melhorias necessárias para estabelecer o fluxo? (manutenção, 

trocas, treinamento...) 

 

Figura 5.2 -  Mapeamento de fluxo de valor 
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Com estas perguntas respondidas, pode-se realizar um desenho do estado 

futuro com maior fidelidade de atendimento das necessidades. 

 

5.2.5 Kaizen e a filosofia da melhoria contínua 

 
No mundo industrial atual a competitividade se torna cada vez maior, o que 

gera uma busca, para todas as empresas, da obtenção de vantagens que lhes 

proporcionem a chegada aos melhores resultados de forma mais rápida que a 

concorrência. Baseado nas técnicas de produção japonesas e atrelada às 

necessidades surge a filosofia de melhoria contínua (SHINGO, 1996). 

 

A produção enxuta busca identificar e eliminar sistematicamente desperdícios 

na cadeia produtiva, sendo desperdício definido como qualquer atividade que 

absorve recursos e não cria valor. Dentre os principais tipos de desperdícios, 

podemos destacar: superprodução, tempos de espera (de pessoas e/ou 

equipamentos), transporte excessivo de materiais, processos inadequados, erros 

que exijam retificação, inventário desnecessário, movimentação de pessoas, etc 

(WOMACK & JONES, 1998 apud ARAUJO e RENTES, 2006). 

 

A busca por melhoria contínua é o fator preponderante atualmente e separa 

as empresas modernas das antiquadas. Como a melhoria contínua é vista muitas 

vezes como uma técnica ou ferramenta, embora existam várias delas para utilização 

no meio industrial, o deve estar dentro da cabeça de cada funcionário e operador da 

indústria, é que muito mais que uma filosofia, a melhoria contínua se trata de uma 

cultura a qual deve ser empregada não só no chão de fábrica de uma empresa, mas 

sim em todas as áreas em que se realizem atividades profissionais (SHINGO, 1996). 

 

Esta cultura é o reflexo de uma sociedade altamente competitiva e capitalista, 

onde quem detém a informação de forma privilegiada possui maior poder e 

lucratividade diante de seus competidores. A melhoria contínua vem corroborar com 

a necessidade de busca ininterrupta de uma melhor metodologia de trabalho, seja 

ela em um meio industrial ou não. O importante é que a preocupação e a verdadeira 

insatisfação com sistemas de produção utilizados geram um senso crítico em 

relação ao que pode ser melhorado, criando em cada funcionário, uma mentalidade 
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de mudança e aperfeiçoamento contínuo de suas atividades, sejam elas pela 

inovação de ferramentas, de mudança do processo, de aquisição de base ou 

suporte, ou outras medidas capazes de serem implementadas com baixo ou nenhum 

custo envolvido e um resultado melhor que o modelo atual utilizado (SLACK, 2002). 

 

A preocupação com a melhoria vem crescendo ainda mais, o que gera a 

criação de novos conceitos geralmente atrelados ao aspecto de criação de modelos 

de melhoramento e a conservação e geração de conhecimento dentro do âmbito 

industrial e empresarial como um todo. A ferramenta mais utilizada para a conquista 

de melhorias contínuas no sistema industrial nasceu no sistema de produção da 

indústria automobilística japonesa e se chama Kaizen. 

 

O Kaizen é a técnica que representa literalmente esta cultura organizacional, 

e tem como premissa básica o melhoramento contínuo em qualquer atividade que 

está sendo realizada, sejam elas industriais profissionais ou até mesmo particulares. 

Esta ferramenta de qualidade aplica de forma clara conceitos envolvendo o 

melhoramento contínuo das atividades, a fim de chegar a um único objetivo: facilitar 

o trabalho gerando valor agregado. Isto quer dizer que o Kaizen tem como foco a 

implementação sempre contínua de novas metodologias de trabalho, buscando a 

obtenção de redução de desperdícios no sistema de produção, aumentando a 

satisfação do funcionário (pois o mesmo vai ter uma carga menor e mais fácil de 

trabalho) (SLACK, 2002). 

 

Algumas indústrias têm dificuldades em implementar esta técnica e inserir o 

modelo em sua rotina de trabalho devido a existirem paradigmas na cultura 

organizacional que dificultam a mudança de processo já estabelecida dentro das 

atividades realizadas. Porém, quando se realiza uma melhoria dentro destas 

indústrias, as inovações devem ser expandidas mediante a divulgação de suas 

vantagens para os funcionários e também para a empresa. 

 

Geralmente, a cultura deve ser liderada e implementada a partir das 

hierarquias gerenciais, pois são elas que possuem a autoridade de alterar os 

processos do sistema de produção. É importante ocorrer um processo de 

disseminação para todos os colaboradores da indústria, que devem passar a se 
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preocupar em criar soluções para os problemas e rotinas diárias, bem como a 

criação de novos métodos de trabalho. As implementações de melhorias nas 

atividades realizadas podem também reduzir os desperdícios, sejam eles de tempo, 

dinheiro, materiais, entre outros. A disseminação desta cultura garante à empresa 

uma maior lucratividade e redução de ciclos de produção, além de dar aos 

colaboradores uma menor carga de trabalho e esforço para realizar as operações, 

pois são geralmente eles, os profissionais de cada área, que idealizam e 

implementam as alterações no processo e criações das melhorias (SLACK, 2002). 

 

Dentro desta técnica Kaizen surgiu uma metodologia que veio a facilitar e 

planificar o sistema de melhoria contínua; o PDCA. O PDCA significa quatro coisas 

básicas (DEMING,1990) : 1) Planificar: Antes de realizar a melhoria deve-se 

planificar e planejar as mudanças, analisar e coletar os dados. 2) Fazer (To Do): 

Implementar o processo de melhoria. 3) Checar: Verificar se os processos 

implementados realmente surtiram o efeito esperado, deve-se então realizar um 

Check dos resultados. 4) Agir: Padronizar o processo novo (desde que tenha sido 

verificada a melhoria) e garantir a conservação do conhecimento adquirido. 

 

As estratégias de disseminação de melhores práticas após a realização da 

técnica denominada Kaizen é fundamental para o sucesso das inovações. 

 

5.3 INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO ENXUTO NO RESULTADO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

A influência do pensamento enxuto nos resultados da empresa está 

diretamente ligada com as estratégias competitivas do negócio, como: custo, 

qualidade, tecnologia e tempo. 

 

A introdução de metodologias capazes de maximizar resultados é uma 

necessidade imposta pelo mercado. Toda base de aplicação do pensamento enxuto 

só tem sentido se a empresa obtiver resultados positivos com sua prática. Os 

resultados podem ser relacionados de acordo com o que se busca de melhoria em 

determinado processo, sejam eles financeiros ou não, ou seja, qualitativos ou 

quantitativos. 
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De acordo com a tabela 5.2, observamos os resultados obtidos pela aplicação 

do pensamento enxuto em um processo de produção, onde foram comparados os 

resultados auferidos pelo conceito da Produção Enxuta. Estes resultados foram 

obtidos através da pesquisa realizada pelo MIT – Massachusetts Institute of 

Technology em 1987 quando pôde-se comparar a fábrica da montadora General 

Motors de Framingham, Massachusetts – EUA, com a Toyota em Takaoka, na 

Toyota City – Japão. Ambas as plantas, na época da pesquisa, eram consideradas 

como empresas consolidadas: sendo a fábrica da GM construída em 1948 e a 

fábrica da Toyota em 1966 (WOMACK, 1992). 

 

Tabela 5.2: Produção em Massa versus Produção Enxuta 

 
Fonte: Womack; Jones; Ross (1992) 

 

Observamos que o modelo de produção enxuta é significativamente menor 

que o modelo tradicional de produção em massa com redução de tempo de 

montagem  e número de unidades defeituosas, bem como o espaço disponibilizado. 

 

Existe ainda uma relação de resultados que não são contabilizados 

financeiramente, mas que com o sistema de pensamento enxuto são observados. 

Por exemplo, a ergonomia é levada em consideração quando o fator humano 

também é avaliado. Situações ergonômicas favoráveis proporcionam um aumento 

de produtividade e uma redução dos tempos consumidos nos processos. 

 

Quando relacionamos como resultados financeiros, significa dizer que estes 

estão diretamente ligados com redução de custos alocados para determinada 

operação, sejam os custos de estoque ou de movimentação/transporte, pois o 
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pensamento enxuto atua diretamente na eliminação dos desperdícios (WOMACK; 

JONES; ROSS, 1992).  

 

Alguns resultados também podem ser considerados como resultados 

financeiros, como os resultados obtidos com fidelização de clientes, um aumento de 

qualidade, a melhoria de lucratividade e aumento de valor da empresa (WERKEMA, 

2002). Esta categoria de resultados no pensamento enxuto é observada com uma 

maior observação nas receitas da empresa, seja pelo aumento de participação e 

vendas do produto, seja pelo aumento na margem de lucro. 
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6 Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual utilizado neste trabalho partiu de uma análise dos 

sistemas tradicionais de Administração da Produção e Operações e sua relação com 

o conceito de Pensamento Enxuto proposto pelo sistema Toyota de Produção, 

através de uma revisão teórica, onde identificou-se quais são as principais 

ferramentas adotadas e sua aplicação para a eliminação ou redução dos 

desperdícios. 

 

Além disto, avaliou-se se os fatores que influenciam a adoção deste conceito 

e se suas ferramentas podem gerar resultados, sejam financeiros ou de ordem 

pessoal, como, aumento de produtividade, bem estar no trabalho, ergonômicos, etc. 

valores estes que podem ser tangíveis ou intangíveis, mas que podem interferir 

diretamente nos índices de competitividade das organizações. 

 

A tabela 6.1 pode orientar de que forma deve ser feita uma análise dos 

pontos críticos e quais ferramentas do pensamento enxuto podem ser aplicadas 

objetivando a geração de resultados positivos. 

 

Tabela 6.1:  Análise de ponto crítico e aplicação de ferramenta lean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Pontos críticos de avaliação Ferramentas Lean Aplicabilidade Resultado esperado
Desperdício de recursos Mapeamento de fluxo de valor No fluxo dos processos Identificação dos desperdícios

Kaizen No fluxo dos processos Eliminação dos desperdícios

Excesso de Produção Fluxo contínuo Fornecimento Produzir somente o que o cliente deseja
Tempo Redução do tempo

Disponibilidade Pontualidade 
Kanban Disponibilidade Atendimento das necessidades do cliente

Espera Fluxo contínuo Atendimento Eliminação de ociosidade
Kanban Fluxo no processo Aumento da produtividade

Visibilidade dos processos 5 S Estoques e processos Aumento da visibilidade e organização

Estoque Disponibilidade Atendimento confiável
Redução dos lotes Redução do custo finenceiro

Supermercado Processos não dedicado Estabilidade nos lotes
Just-in-time Redução dos lotes Não ocorrência de faltas ou excessos

Movimento Célula Redução do movemento Aumento da produtividade

Produtos defeituosos Poka-yoke No processo Detecção de erro e eliminação retrabalho

Produção puxada

Kanban
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7 Metodologia 

 

Para uma pesquisa ter relevância, é necessário seguir padrões do método 

científico (COOPER e SCHINDLER, 2003 apud CASTILHO JUNIOR, 2005), o que 

significa afirmar que precisa estar calcado em um objetivo, claramente definido. Em 

uma boa pesquisa deve-se seguir padrões do método científico, ou seja, deve-se ter, 

claramente, definidos: propósito, planejamento e processo. Além disto, a pesquisa 

também deve ter bem definida qual será, ou quais serão as limitações. 

 

Uma metodologia precisa estar alinhada diretamente com os conhecimentos 

adquiridos e vistos na revisão teórica, para poderem corroborar com a validação 

desta, ou seja, a metodologia aplicada em uma pesquisa tem que estar alinhada 

com o referencial teórico, para que possamos atestar sua validade na aplicação do 

modelo nas práticas empresariais. 

 

7.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Os estudos de caso ainda são amplamente utilizados em pesquisas sociais, 

por trazer características próprias que o distinguem dos outros métodos, como a 

definição de um problema, a delimitação da pesquisa, a coleta dos dados 

relacionados e sua análise e ainda a apresentação dos resultados. 

 

De acordo com Yin (2005), os estudos de caso são considerados como a 

estratégia preferida quando abordam questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos relatados ou ainda quando 

o relato é sobre algum evento contemporâneo que faz parte de um contexto da vida 

real, ou seja, são utilizados para realizar uma investigação sobre o objeto de 

pesquisa. 

 

Yin (2005) explana que as finalidades das pesquisas podem ser classificadas 

em: exploratórias, descritivas e explanatórias. Quanto à escolha da estratégia de 

pesquisa, contudo, independentemente da finalidade, a escolha deve ser feita com 

base em três condições: o tipo de questão que motiva a pesquisa, o grau de controle 
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que o pesquisador exerce sobre os eventos comportamentais e se o foco recai sobre 

eventos contemporâneos ou históricos (YIN, 2005). 

 

A tabela 7.1, demonstrada por Yin (2005), expõe um método para a seleção 

do tipo de pesquisa, baseado nestas três condições: 

 

Tabela 7.1 – Tipos de questões de pesquisa 

 
Fonte: Yin (2005) 

  

De acordo com a tabela 7.1, quando possuímos questões de como? e por 

que? e que tratam de eventos contemporâneos, onde os comportamentos relevantes 

não podem ser controlados e em que fronteiras existentes entre fenômeno e 

contexto não estão, claramente, definidas, a pesquisa de campo e o estudo de 

casos devem ser preferidos. O estudo de casos avalia organização, processo e 

programas relativos à tomada de decisão e aos resultados obtidos. 

 

Como abordagem de pesquisa qualitativa, Mariotto (2003) lembra que o 

estudo de caso, como método de pesquisa, tem a sua aceitação sujeita a 

controvérsias, mas que, especialmente na ciência da administração, é amplamente 

aceito e empregado, e que os estudos de caso, diferentemente de outros métodos, 

enfocam a descrição e explicação da dinâmica presente em eventos únicos e são 

resultantes de aprofundamento no entendimento de situações complexas e ricas em 

detalhes, que são profundamente explorados.  
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Estes estudos evidenciam interpretações do caso em questão, à luz da 

abordagem teórica, fundamentadas em uma bibliografia relevante e claramente 

citada. Estudos de caso podem ser empregados com diversos objetivos, prover 

descrição, construir ou testar uma teoria. 

 

Portanto a metodologia aplicada nesta dissertação é exploratória através do 

estudo de caso, pois consistiu em efetuar desde um levantamento do referencial 

teórico disponível sobre Administração da Produção e Operações para entender 

como os processos produtivos fordistas, voltado para a deparmentalização e divisão 

das tarefas, podem estar ultrapassados em uma realidade de competitividade global, 

e onde os competidores buscam alternativas para destacar seus produtos e 

aumentar as margens de lucro com eliminação de desperdícios, como transporte, 

super produção, retrabalho, atividades desnecessárias, etc. Também foi feita uma 

exploração da literatura que envolve o Pensamento Enxuto (Lean Thinking) para 

mostrar como o modelo de desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção cria 

valor ao produto, reduzindo os custos da operação e criando o fluxo necessário na 

cadeia de suprimentos para que todos os participantes desta cadeia tenham as 

informações necessárias em tempo real para uma redução dos tempos de 

processamento 

 

Além disto, objetivou ir a campo para identificar quais aspectos são 

importantes para uma correta aplicação do conceito de pensamento enxuto. 

 

O estudo é feito em uma empresa automotiva que dispõe de um armazém no 

interior de SP para distribuição de peças à rede autorizada e que opera através de 

um prestador de serviços logísticos e este por sua vez, detém todas as funções 

operacionais da empresa, desde o recebimento dos materiais, sua armazenagem, 

pré-embalagem quando necessário, separação dos pedidos e expedição das peças. 

A parte administrativa está sob responsabilidade da montadora, e foi escolhida 

porque é uma empresa líder no mercado brasileiro em que atua. Pela condição e 

complexidade de suas operações de distribuição de peças e acessórios, podemos 

utilizar o modelo e aplicar em outras empresas de igual ou menos porte.  
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As ações propostas neste estudo de caso são observadas pelo autor deste 

trabalho enquanto este atua como interventor na reestruturação dos processos em 

um período de aproximadamente dezoito meses entre os anos de 2008 e 2009. 

 

Para tanto, este estudo é dividido em etapas. A etapa exploratória contempla 

a observação dos processos que envolvem a cadeia de suprimentos, e o 

desenvolvimento das atividades que este operador logístico pratica no armazém. 

 

Na seqüência há um direcionamento para o envolvimento de todos, através 

de apresentação dos conceitos lean, definição dos pontos a serem modificados, 

ações-piloto e acompanhamento destas ações, bem como a avaliação dos 

resultados. 

 

Por fim, na etapa de avaliação, é verificar se os resultados das ações no 

contexto organizacional da pesquisa e suas conseqüências a curto e médio prazo 

são úteis para continuar a experiência e aplicá-la em estudos futuros. 

 

Como o problema consiste basicamente nos processos realizados pelo 

operador logístico, que trabalhando de forma tradicional não atenta para os 

desperdícios dos processos, ocasionando custos de operação que em alguns casos 

são repassados ao cliente e em outros casos são absorvidos pelo próprio, será 

realizada uma tomada de tempos compreendida entre a entrada dos pedidos dos 

clientes e seu efetivo atendimento. 

 

Preservando a sigilo de ambos, tratamos nesta dissertação estes agentes 

como ABC Operador Logístico e Montadora W. 
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8 Estudo de caso 

 

8.1 A EMPRESA 

 

A empresa objeto deste trabalho trata-se de uma montadora de automóveis 

localizada no ABC paulista que será denominada W, e que opera com a distribuição 

de peças e acessórios de sua linha de produtos, através de um armazém central 

localizado no interior de São Paulo, sendo este armazém responsável pela 

distribuição tanto no âmbito nacional quanto para exportação. Também realiza a 

distribuição de peças de sua unidade fabril  de veículos pesados (caminhões), bem 

como de peças para veículos importados. 

 

A empresa montadora W é responsável pela compra das peças e acessórios, 

venda e planejamento da logística. Opera com um serviço de distribuição 

terceirizado, composto por cinco empresas transportadoras, que executam a 

distribuição no território nacional. A distribuição se divide em pedidos convencionais 

(para estoque do concessionário) e pedidos para carro parado na concessionária. 

Este último tem um tempo de atendimento de 24 horas, devido a criticidade. Os 

pedidos convencionais têm um tempo de atendimento de 96 horas. 

 

Para distribuição nacional, cada transportadora é responsável por uma região 

específica. Somente uma das transportadoras é responsável pela distribuição dos 

pedidos de carro parado em todo território nacional. Esta mesma transportadora 

também faz o atendimento dos pedidos convencionais em SP, Grande SP, Interior 

Paulista e região Sul. As outras transportadoras realizam a distribuição no restante 

do território nacional e a exportação é responsabilidade da empresa montadora. 

 

O faturamento médio da empresa montadora, em média, é de R$ 70 

milhões/mês. 

 

As operações internas do armazém, como recebimento de peças dos 

fornecedores, acondicionamento em embalagens da empresa montadora, 

movimentação, processamento dos pedidos, separação (picking) e expedição, são 

realizadas por um operado de serviços logísticos terceirizado. 
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Este operador tem sua remuneração vinculada à quantidade de peças 

embaladas e expedidas, e conta com um efetivo de aproximadamente quinhentos 

funcionários, divididos em três turnos de produção. 

 

As metas de embalamento de peças são de aproximadamente 110.000 

peças/dia. 

 

O processo de atendimento dos pedidos consiste em um determinado 

concessionário (DN) colocar o pedido no sistema da montadora W e este é enviado 

diretamente para um servidor que armazena estes pedidos. Em determinados 

horários um funcionário do operador coleta estes pedidos no sistema e repassa para 

a equipe que irá realizar a operação de separação das peças no armazém, 

obedecendo uma ordem de área, ou seja, existem equipes dedicadas por área de 

armazenagem, logo o pedido de um mesmo concessionário pode ser dividido em 

áreas distintas. 

 

Após esta etapa, os pedidos fracionados são consolidados em outro local, 

onde então, é feita a conferência do pedido total, sua embalagem final e posterior 

expedição. 

 

8.2 A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE TRADICIONAL PARA PENSAMENTO 

ENXUTO 

 

Este operador não estava conseguindo atingir o volume estipulado por 

diversos motivos, e entre estes, havia um desperdício de recursos utilizados, como 

excesso de movimentação e transporte, falta de embalagens adequadas, o que 

ocasionava atrasos e reembalamentos, identificação errônea nas embalagens, etc. 

 

A montadora W, por meio de sua presidência, solicitou a análise e correção 

dos problemas apontados, utilizando a metodologia do pensamento enxuto, e para 

isto foi encaminhado um profissional da montadora para esta verificação. 
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Após uma análise de aproximadamente um mês, foram identificados 

oportunidades de melhoria nos seguintes processos: almoxarifado de embalagens, 

área do acondicionamento de peças, processo de picking e dispositivos para envio 

de peças aos concessionários. 

 

Para tanto também forma traçadas metas para a aplicação do projeto, 

conforme tabela 8.1 abaixo: 

 

Tabela 8.1 – Metas de melhoria 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A verificação das metas deveria ser dada em reuniões mensais de 

acompanhamento do projeto, para a diretoria da área de Vendas & Marketing, 

responsável pelo serviço de pós-venda dos veículos. 

 

8.3 A APLICAÇÃO PRÁTICA DO PENSAMENTO ENXUTO 

 

Conforme abordado nas próximas três unidades de análise, será visto como a 

aplicação prática de ferramentas do pensamento enxuto pode auferir ganhos de 

produtividade, redução dos tempos de processamento e melhora nas condições de 

trabalho. 

 

Na primeira unidade, é relatado como a aplicação de um kanban para a 

retirada de embalagens no almoxarifado pode reduzir os tempos de processamento 

e de retrabalho. Na segunda, será abordado como a criação de células de 

embalamento de peças proporcionaram um aumento na produtividade e redução de 

retrabalho em uma das áreas mais críticas do armazém. E na terceira unidade, como 

a implantação de uma célula de extração dos pedidos aumentou a produtividade, 

Redução de estoque  10%
Aumento de produtividade  25%
Redução dos custos de frete  25%
Redução das despesas de embalagem 50%
Aumento de espaço  25%



98 

 

reduziu os tempos de separação e embalamento e melhorou a ergonomia dos 

funcionários. 

 

8.4 KANBAN DE EMBALAGENS NO ALMOXARIFADO 

 

A primeira oportunidade veio em decorrência da observação de trajeto e 

tempo que os funcionários do acondicionamento das peças em embalagens da 

montadora W, gastavam para requisitar e embalar as peças. 

 

Primeiramente os funcionários verificavam qual era o lote de peças que 

deveriam embalar. Em um documento que acompanha o lote, estes funcionários, 

requisitavam as embalagens cadastradas. Eles tinham que se deslocar, em média, 

de trinta a quarenta metros, até um balcão para requisitar as embalagens. Como 

havia um desbalanceamento entre os funcionários que embalavam e os que 

disponibilizavam as embalagens, não eram raras as vezes os embaladores 

aguardavam de cinco a dez minutos para serem atendidos.  

 

Na eventualidade de não haver em estoque a embalagem constante no 

documento, era feito um processo de verificação de qual embalagem poderia ser 

utilizada como substituta, e na maioria das vezes, a embalagem substituta era maior 

e mais cara do que a embalagem liberada. Além disto, o tempo para atendimento 

deste embalador subia substancialmente. 

 

Na observação, foi constatado que algumas embalagens, como pequenos 

sacos plástico e pequenas caixas de papelão, eram utilizadas em grande quantidade 

e na maioria dos casos. Como forma de minimizar o tempo gasto pelos 

embaladores, foi criado um kanban de embalagens, onde os próprios embaladores 

retiravam a quantidade necessária para atendimento do lote e as pessoas do 

almoxarifado faziam a reposição direta neste kanban. 

 

Conforme a figura 8.1 abaixo pode-se notar a expressiva melhora que houve, 

tanto em termos de organização, quanto de funcionalidade do kanban: 
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Figura 8.1 – Kanban de embalagens 

Fonte: Autor 

 

Além dos resultados mensuráveis, como a redução de tempo entre requisição 

e atendimento das embalagens em 80%, também verificou-se outros benefícios com 

a implantação deste sistema, como uma redução de embalagens faltantes, já que o 

controle visual dá o alerta de que em breve irá faltar embalagens. Outro benefício 

decorrente da aplicação do kanban foi a verificação de que poderia haver uma 

racionalização (redução de complexidade) das embalagens, reduzindo o trabalho 

para colocação de pedidos de compra e do acompanhamento das necessidades 

semanais, conforme podemos observar na tabela 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Depois
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Tabela 8.2 – Redução de complexidade de embalagens 

  

Fonte: Autor 

 

8.5 CRIAÇÃO DE CÉLULAS DE ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS 

 

O próximo ponto trata-se da área de acondicionamento de peças pelo 

operador logístico. Esta é uma das áreas mais criticas, pois como parte das peças 

vem em embalagens do fornecedor e necessitam de um acondicionamento em 

embalagens da montadora W, para posterior envio ao concessionário, não são raros 

os casos onde o não atendimento é devido à não disponibilização da peça na 

embalagem correta, ou seja, existe um gargalo neste departamento. Por 

conseqüência, horas extras são práticas comuns e são utilizadas para tentar reduzir 

este desbalanceamento entre necessidade e atendimento, assim como a criação de 

terceiro turno nos momentos mais críticos. 

 

Como situação inicial, havia uma organização nesta área de funcionários 

embalando, ou acondicionando, individualmente em mesas distintas. Isto gera 

gargalos consecutivos e que foram minimizados através do kanban de embalagens, 

contudo como cada funcionário é responsável por todo o processo de embalagem, 

como mostra a figura 8.2, os tempos são altos. 

 

 

Proposta de eliminação 
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Figura 8.2 – Processo de acondicionamento comum funcionário 

Fonte : Autor 

 

Como impactos diretos, havia o não atendimento dos volumes (metas) 

estabelecidos, processamentos desnecessários, movimentação e transporte de 

peças priorizadas que não estavam na seqüência, etc. Além disto, havia a queixa de 

funcionários, sobre o trabalho em si, que era monótono, ocasionando um baixo 

índice de entusiasmo e conseqüente queda de produção. Outro ponto observado foi 

a não padronização dos trabalhos, pois enquanto alguns funcionários tinham por 

sistemática primeiro desembalar todas as peças do fornecedor, depois abrir todas as 

embalagens da montadora W, depois embalar, depois etiqueta e depois fechar; 

outros procediam de forma aleatória, como primeiro abrir as embalagens da 

montadora W, retirar as etiquetas e colocar sobre a mesa, depois retirar as peças do 

fornecedor, depois embalar e fechar. 

 

Também um ponto que chamou atenção foi quanto a disponibilização de 

peças para os funcionários. Neste departamento, há uma predominância de mão-de-

obra feminina e por vezes foi observada a disponibilização de peças muito pesadas 

para mulheres, enquanto homens embalavam parafusos, por exemplo. 

 

Foi apresentada como alternativa, a criação de células de produção, onde ao 

invés de um único funcionário por mesa, seria criada uma célula com quantidade 

variável de funcionários, dependendo da peça, e uma padronização do trabalho, ou 

seja, enquanto um funcionário era responsável por retirar a peça da caixa do 

fornecedor, outro era responsável por abrir a embalagem da montadora W, outro por 

Pegar o lote à 
ser embalado

Verificar se a 
embalagem 
está correta

Retirar peças 
da embalagem 
do fornecedor

Acondicionar 
na embalagem 
da montadora

Colocar a 
etiqueta na 
embalagem

Fechar a 
embalagem

Colocar a peça no 
dispositivo para 
armazenagem

Verificar o 
próximo lote
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colocar a peça na embalagem, outro etiquetar e fechar e outro dispor na embalagem 

para envio ao estoque.  

 

Após o piloto, esta proposta foi estendida para o departamento todo e 

aprimorada com a divisão de acondicionamento de peças exclusivas de caminhões, 

que geralmente são mais pesadas que as de automóveis. Pela figura 8.3, pode-se 

ter uma visão de como foi a mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 – Mudança de sistema individual para celular 

Fonte: Autor 

 

Como benefício da implantação deste sistema celular fica claro o aumento de 

produtividade em relação ao sistema tradicional de uma pessoa por mesa, como 

podemos observar no gráfico 8.4., isto graças ao princípio de produção puxada, pois 

cada integrante da célula trabalha como se fosse cliente do anterior e chama a 

produção. 

 

 

 

 

Antes Depois
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Figura 8.4 – Gráfico de produção média de acondicionamento 

 

 

 

Figura 8.4 – Gráfico de produção média de acondionamento 

Fonte: Autor 

 

Além deste aumento da produtividade, com sistema celular, os operadores 

afirmaram que o ambiente de trabalho ficou mais agradável e as pessoas 

trabalhavam mais dispostas. 

 

8.6 CRIAÇÃO DE CÉLULA DE EXTRAÇÃO (PICKING)  

 

O armazém é dividido por áreas de acordo com o tamanho das peças, tipos e 

valores. Uma destas áreas é a área D. Esta área tem como característica, a 

disponibilidade de peças de pequeno porte, como parafusos, relês elétricos, 

pequenas peças de borracha, etc, e está situada em uma estrutura de prateleiras. 

 

O processo de extração é semelhante ao do resto do armazém, ou seja, 

existe um time de funcionários (oito pessoas) e cada um deles é responsável por 

determinadas ruas desta estrutura. Na disponibilização dos pedidos dos 

concessionários, cada funcionário irá providenciar a extração das peças de sua 

responsabilidade. Ao final desta extração eles se reúnem em volta de uma mesa 

para executar a consolidação dos pedidos e a respectiva embalagem para envio ao 

cliente. 

 

Como pontos negativos, foi observado que enquanto todos os funcionários 

não se reunissem para a consolidação do pedido, este não poderia ser expedido, e 
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isto causa uma grande concentração de pessoas e peças nas mesas,dificultando o 

trabalho uns dos outros e em muitos casos o envio errôneo de peças aos 

concessionários, tanto que existe um departamento do operador logístico, 

responsável pela verificação de pedidos consolidados através de inspeção por 

amostragem em torno de 40% dos pedidos expedidos nesta área, ou seja, 

aproximadamente 20 a 30 caixas por dia. 

 

Após uma análise mais detalhada, foi implementada uma alteração no layout 

da área e uma divisão das tarefas e da atividade. O líder da área ficou responsável 

por disponibilizar os pedidos ao time, pois antes era feito por um dos integrantes, e 2 

pessoas forma realocadas  para fora desta estrutura e responsáveis pela 

embalagem final das peças. Também foi realizada a mudança do layout interno e 

implementado a locação fixa, ou seja, as peças de maior saída ficam em locações 

fixas, minimizando a busca e o movimento dos funcionários. Com isto crio-se um 

fluxo contínuo entre realizar a extração das peças e sua embalagem, sem precisar 

trabalhar com lotes. Ainda existem casos, onde é necessário aguardar algum item 

faltante, mas a grande carga de trabalho foi otimizada. 

 

Apurou-se também uma melhor qualidade ergonômica, sem investimentos, 

pois como existiam mesas para embalagens, as pessoas que realizam esta tarefa 

são as que mais se adaptam ergonomicamente, contudo rodízios são permitidos, e a 

utilização de uma esteira desativada para levar as embalagens até a área de 

expedição. 

 

Como podemos observar na figura 8.5, com a mudança de layout e aplicação 

de um fluxo contínuo, houve uma melhora nas atividades desta área, bem como 

também proporcionou um ambiente de trabalho mais agradável. 
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Figura 8.5 – Alteração de layout da área D 

Fonte: Autor 

 

As mudanças aplicadas somente têm sucesso devido ao empenho de todos 

os envolvidos, sejam os funcionários de chão de fábrica, que são os verdadeiros 

responsáveis pela aplicação e desenvolvimento, bem como os encarregados e 

supervisores, que proporcionam os meios necessários para aplicação das melhorias. 

 

Convém destacar que as mudanças são desenvolvidas e implementadas com 

uma análise envolvendo todos os funcionários dos departamentos, e que são estes 

que direcionam os pontos que podem ser melhorados. 

 

A tabela 8.3 demonstra de que forma a aplicação de algumas ferramentas do 

pensamento enxuto trouxeram resultados positivos para os pontos críticos 

observados. 

 

 
 

Antes Depois
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Tabela 8.3:  Resultados na aplicação de ferramentas Lean nos casos avaliados 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando a tabela 8.3, podemos notar que a aplicação das ferramentas nas 

situações estudadas trouxe resultados positivos para a empresa. 

 

Com a utilização do kanban, forma reduzidos os tempos de movimentação 

dos operadores, bem como o tempo de atendimento para a retirada das embalagens 

utilizadas no processo de acondicionamento, e que trouxe também uma redução nos 

índices de retrabalho observados. 

 

A criação das células de acondicionamento trouxe maior produtividade na 

embalagem dos produtos destinados aos concessionários, e que podemos notar a 

relação com a aplicação do kanban citado anteriormente. 

 

E por último com a criação da célula de extração, também houve ganhos em 

relação aos tempos de atendimento dos pedidos, com redução do retrabalho e uma 

melhor condição ergonômica aos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas Lean Pontos Críticos Aplicabilidade Resultado
Kanban Trajeto não padronizado Movimentação Redução de Movimento

Tempo excessivo de atendimento

Falta da embalagem requisitada

Susbstituição não autorizada

Retrabalho no preenchimento da requisição

Células de acondicionamento Baixa produtividade Fluxo no processo Aumento da produtividade

Células de extração Acumulo de pessoas no mesmo local

Demora na embalagem dos pedidos

Pedidos embalados de forma incorreta Retrabalho Redução do retrabalho

Ergonomia desfavorável Ergonomia Melhora da ergonomia

Redução do retrabalho

Redução do tempo

Redução do tempo

Tempo

Retrabalho

Tempo
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9 Conclusão e recomendações 

 

9.1 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo, trazer aos meios acadêmicos e 

empresariais uma base de como a aplicação dos conceitos de mentalidade enxuta 

podem agregar valor ao produto, sendo desenvolvidas através de uma parceria 

entre o cliente e o fornecedor de serviços logísticos, bem como mostrar as 

possibilidades de ganho onde não foi implementado. 

 

Os projetos foram realizados e concluídos graças a análise de todo processo, 

feito através de mapeamentos nas diversas áreas, sempre levando em consideração 

a eliminação dos desperdícios e quais etapas agregam valor ao cliente, seja interno 

ou externo. Deixa de lado o modelo tradicional de operação logística, onde são 

analisadas as operações específicas de armazenagem, movimentação e transporte, 

e parte para um modelo de pensamento enxuto, através da aplicação de 

ferramentas específicas para cada necessidade, mas com uma visão sistêmica. 

 

Como pode ser observado, o estudo de caso retratado aqui abrange não 

somente uma única operação no armazém, mas sim a seqüência de operações e 

processos necessários para que o produto chegue de forma correta e barata aos 

clientes finais. 

 

No mercado de operações logística, ainda existe uma carência nas técnicas 

de aumento de produtividade e redução de custo. 

 

Com isto, pode-se notar que as ferramentas do pensamento enxuto, quando 

aplicadas, tendem a aumentar a produtividade e criam uma relação de bem estar no 

trabalho. Apesar de grande parte dos executivos e responsáveis pelas empresas 

estarem mais voltados ao controle e a redução dos custos, são os operadores 

logísticos que tem a difícil tarefa de elaborar projetos customizados e com custos 

reduzidos, sem interferir nos níveis de atendimento do cliente. 
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9.2 RESULTADO 

 

Com base na aplicação dos conceitos de mentalidade enxuta, desenvolvidas 

neste estudo de caso, podemos elencar os principais ganhos financeiros e não 

financeiros decorrentes deste projeto: 

Financeiros: 

- Redução do espaço utilizado no almoxarifado de embalagens em 33%, ou 

seja, de 768 m2 para 512 m2 , com isto foram desligadas alguma luzes. 

- Aumento de produtividade com a criação de células na área de 

acondicionamento em 33%, ou seja, de 95.000 peças/dia para 170.000 peças/dia; 

- Aumento de produtividade na área D de separação em 30%, pois antes era 

de 5.000 peças/dia e agora passou para 6.500 peças/dia; 

- Redução de tempo para requisição de embalagens no acondicionamento, 

bem como redução de peças que eram reembaladas, ou seja, impacto direto na 

produtividade; 

 

Não financeiros: 

- Aumento da interação entre os funcionários, devido a criação de células de 

trabalho; 

- Redução de faltas de funcionários, por motivo de afastamentos causados 

por problemas de ergonomia. 

 

9.3 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

O modelo desenvolvido e demonstrado neste trabalho deve ser utilizado para 

novos estudos de aplicação de conceito de mentalidade enxuta e que podem ser 

utilizados como base para o desenvolvimento de novos estudos em outros tipos de 

operação diferenciados, como processo de transporte, armazenagem e distribuição, 

para a apuração de ganhos aqui mostrada, ou ainda outros não encontrados. 

 

Aplicação dos conceitos de pensamento enxuto em linha de produção que 

tenham similaridade com operações logísticas, e não somente produtos que não 

sofram transformações, bem como modelos de mensuração de ganhos. 
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