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Resumo: Com os mercados mais competitivos, a busca pelo aprimoramento de processos se 

torna constante nas empresas, em todas as atividades envolvidas. Este projeto tem como 

objetivo reduzir processos otimizando o Lead Time de produção de materiais com baixo valor 

agregado. É uma pesquisa-ação com tendências quantitativas parametrizado às reuniões entre 

os entes envolvidos nas etapas produtivas. Nas discussões dos resultados, o comparativo através 

de históricos de produção permeara as contribuições de melhoria do projeto. 
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Abstract: With the most competitive markets, the search for process improvement becomes 

constant in companies, in all activities involved. This project aims to reduce processes by 

optimizing the lead time of producing low value parts. It is an action research with quantitative 

trends parameterized to the meetings between the entities involved in the productive stages. In 

the discussion of the results, the comparison through production histories had permeated the 

project improvement contributions.  
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1. INTRODUÇÃO 

Uma empresa em atividade econômica precisa de matérias para que seu produto seja 

feito, produtos complementares que agregam valores ao mesmo e dos produtos acabados para 

a efetiva venda. Estes são denominados estoques, que empenham diversas utilidades dentro das 

etapas de produção da organização, tais como, a prevenção de incertezas no atendimento de sua 

demanda, para um nível de atendimento elevado. (MAGEE, 1956) 

Entretanto, os estoques são estabelecidos de diversos tipos de materiais trabalhados. 

Por exemplo, uma indústria automotiva que tem no seu maior ativo, um caminhão, constituído 

de inúmeras partes, desde simples arruelas e parafusos, aos densos chassis, que são interligados 

nas linhas de montagens. Leve em conta o valor de prejuízo à empresa, visto que esteja faltando 

componentes no produto, para que seja liberado para efetiva venda. (SZABO, 2015) 

Embora, o número de produtos a serem controlados seja elevado, a tendência do gestor 

atual é obter a minimização desse estoque para que não exceda o ponto de equilíbrio na 

quantidade de produtos armazenados, visto que, os estoques são investimentos não tão 

lucrativos, pois se não tiverem saídas, geram uma serie de prejuízos, como impostos incidentes, 

tanto como riscos de avarias, pela mercadoria estar por muito tempo obsoleta. (SZABO, 2015) 

Na busca da reorganização operacional, as montadoras instaladas no Brasil utilizam o 

método de exportação de completamente desmontado (CKD), ou o método de semi-

desmontados (SKD), com objetivo de diminuição fiscal ou variações que ocorrem na prestação 

da exportação. (Ribeiro et.al., 2011)  

Entretanto, o método aplicado aos sistemas de armazenagem desses materiais, em sua 

grande parte, encontra-se enfraquecendo a sinergia da operação. Ou seja, enfraquece-se os elos 

envolvidos dentro da cadeia produtiva, pois a falha na comunicação dos mesmos, afetando o 

Lead time e descumprindo o estabelecido para a satisfação do cliente final.  

Esse viés, dá-se ao fato, de uma má organização dos estoques e a pouca distribuição 

dos sistemas de armazenagens envolvidos - levando em consideração suas variâncias, visto que 

é um estoque com mais de cento e vinte mil Skus (Stock keep units).  

Doravante, os sistemas de armazenagens influenciam diretamente no cálculo de 

capacidade dos estoques, parametrizando a efetiva estocagem e acomodação dos itens 

trabalhados. 

Este artigo descreve a forma do sistema de armazenagem de uma montadora, que 

terceirizou os serviços logísticos, analisando os itens atribuídos à curva ABC, na classe de itens 

C – com menor valor agregado, porém com maior frequência de solicitações de itens para 

exportação, no setor CKD – Completely Knocked Down, ou seja, completamente desmontados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ARMAZENAGEM 

Segundo Lambert, Stock e Vantine (1998), a armazenagem contempla todas os entes 

de efetiva operação, desde o recebimento dos materiais, a descarga, o carregamento, 

condicionamento e conservação dos produtos trabalhados. Sendo eles, as matérias primas, os 

semiacabados ou acabados. 

Esse conceito de armazenagem influi diretamente nos processos produtivos, visto que 

há uma necessidade de locais para efetuar a guarda dos materiais, pois as empresas têm a 

utilização de estoque a médio e longo prazos, para facilitar o atendimento aos consumidores, 

ainda que os estoques não agreguem valores ao produto. Tudo isso, visando obter melhor nível 

de serviço, redução de fretes e otimizar os gastos com a produção. (Russo, 2014)  



 

Segundo Luchezzi (2015), a armazenagem estabelece os processos de estocagem 

ordenados, e da mesma forma, os produtos acabados dentro da fábrica e em espaços 

delimitados.  

Entretanto, devido a variações na demanda, visto que nenhuma empresa tem controle 

total sobre a procura do produto ou serviço prestado, se cria a necessidade de armazenagem, 

tendo em sua maioria, a limitação de eliminar a estocagem. O ideal é que o estoque seja enxuto 

e, que tenha menos frequência de processos de estocagem, em menos volumes, de acordo com 

a demanda, mais assertivo, pois dessa forma aumenta a eficiência dos processos e evita 

causalidades de avarias. (Russo, 2014) 

 

2.2 ESTOCAGEM 

De acordo com Chiavenato (2008), os estoque são mercadorias que são guardados para 

que seja utilizada futuramente, entretanto, se o uso for demorado, os custos influenciados pela 

estocagem são elevados, pois precisa de mão de obra para guarda-los; locação ou compra de 

local definido para a guarda do material; e até mesmo o seguro  por situações de incêndio ou 

roubos.   

Segundo Chopra e Meindl (2011), há necessidade de se ter um estoque é devido à 

variância entre o oferecido e a procura. Exemplo disso, uma empresa metalúrgica, que produz 

aço em grande escala para vendas posteriores. Ou, até mesmo o comercio, que solicitam 

estoques antecipados para facilitar seus processos de vendas. 

Luchezzi (2015), ressalta: “Representa a proteção segura e organizada de todos os 

materiais em um armazém, segue uma ordem de prioridade de uso que está inserida nas 

operações de produção e de peças que serão despachadas para a montagem”. 

E, Segundo Chiavenato (2008), os estoques se diferenciam entre o de matéria prima 

(MP); Matéria em processamento; de produtos semi-acabados – que serão de alguma forma 

adicionados a algum processo produtivo; de materiais componentes, que serão resultados de 

submontagens; e de produtos acabados. 

 

A figura a seguir, formula os tipos de estoques: 

 

 
Figura 1: Tipos de Estoque – Adaptado de (Chiavenato, 2008) 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada a este artigo remete à pesquisa-ação, devido a pesquisas de 

melhorias já efetuadas no setor de uma empresa automobilística, que delegou a expertise a um 

operador logístico de referência. 

O caminho adotado influi à modelagem do projeto, por meio de etapas: Determinação 

de processos – Momento em que se define quais são os processos; coletas de dados das 

atividades – levantamento de indicadores que norteiem a definição do projeto; Modelagem e 

mapeamento – Momento em são percebidos as diferenças em meio aos processo; seleção e 

validação -  investiga se naquele processo necessita de melhoria; implementação – fase em que 

concretiza e estabelece o que foi definido; e apoio ao desenvolvimento de formas de controle.  

O método aplicado identifica por meio de dados quantitativos e de indicadores que 

demonstram a performance da operação; por meio de pesquisas com os próprios colaboradores 

envolvidos diretamente no fluxo das etapas de trabalho; através de ciclos de melhoria continua 

implementadas no setor; baseadas num cronograma periódico para a contemplação dos 

fenômenos de mudanças para controle. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA OBJETO DE ESTUDO 

O desenvolvimento deste trabalho foi submetido dentro de uma empresa de logística 

que presta serviços para uma montadora, atendendo suas demandas internas e externas. A 

mesma tem sua operacionalização em um armazém de aproximadamente quarenta e dois mil 

metros quadrados, divididos em: Expedição: são enviados os materiais para a efetiva produção 

nacional; Recebimento: Responsáveis por avaliarem os produtos que serão estocados no 

armazém, efetuam a conferencia e qualidade dos materiais de entrada; Inventario: Atuam para 

acurácia do estoque, realizando contagens cíclicas dos SKUs; Áreas administrativas: área de 

gestão de pessoas, engenharias e afins; KD – Knocked Down, setor que realiza o preparo de 

mercadoria que serão expedidas ao exterior, e o mesmo foi o objeto de estudo, tendo em vista 

que, o mesmo possui para operação 94 entes em todos os processos dividido em dois turnos, 

mas no caso à aplicação desse projeto, a mão de obra em operação são constituídas por oito 

ajudantes, que efetuam as separações dos itens, tres conferentes que fazem a inspeção, embalo 

e etiquetagem das caixas, organização dos estoques, sobras e outras atividades referente ao 

setor. 

 

4.1 ETAPAS DA PESQUISA 

Em orientação ao trabalho proposto, utilizando a pesquisa-ação no modelo adaptado 

de Costa et al (2014). 



 

 
Figura 2: Modelo proposto – Adaptado de Costa et al (2014). 

 

4.1.1 ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Em primeiro momento, reuniões com os gestores da área: Coordenador, Lideres de 

operação, analistas da qualidade, analista administrativos e o pesquisador, que efetuaram o 

levantamento das possíveis causas do gargalo na operação. Tópicos como tratativas de causas 

raiz e mapeamento da área a ser melhorada foram designadas, usando caminhos literários para 

a solução da problemática a seguir. 

De acordo com Martelli e Dandaro (2015), a gestão dos estoques atendem uma série 

de requisitos internos da empresa e da cadeia de valor, de acordo com a dinâmica provocada 

pela demanda dos clientes. 

Um dos gargalhos no controle de estoque é a falta de padronização e definição de áreas 

correlatas para a operação. Doravante, o objeto de estudo está em volta da organização e 

padronização dos estoques por meio de sistemas de armazenagens. 

 

4.1.2 ETAPA 2 – RECONHECIMENTO FATOS SOBRE O PROBLEMA 

Neste momento, visitas foram feitas nos setores que são responsáveis pela gestão 

destes estoques de exportação, a saber: Recebimento e o KD, com o objetivo de entender o 

funcionamento dos abastecimentos dos estoques, considerando que relatórios e indicadores 

foram consultados para obtenção de informações sobre a operação. Foram estabelecidos 

fluxogramas simples para identificar o fluxo da produção. 

O sistema de abastecimento dos itens de baixo valor agregado é definido pelo banco 

de dados que foi possível obtê-lo por intermédio de históricos gerados pelos sistemas de gestão 

de armazéns, entretanto esse ressuprimento dos estoques são gerados automaticamente, 

baseando-se no estoques mínimos, que quando se atinge a quantidade do ponto do pedido, o 

modulo de gestão de estoque solicita o atendimento interno. 

Depois de gerados os suprimentos, cada um deles possuem um número que protocola 

cada abastecimento, então são impressas as requisições denominadas como requests, para que 

sejam separadas e conferidas, e assim, estocadas corretamente para a utilização de 

atendimentos. São monitoradas através de dados sistêmicos emitidos pelos modulo de sistemas 



 

de gestão de estoque, sendo efetuadas as exportações para o programa de aplicações do office 

em Excel, onde são identificados as pendencias dos mesmos e impressões.  

Os abastecimentos são efetuados de forma que se retiram uma caixa por solicitação. 

Por exemplo: O palete padronizado fechado e completo do fornecedor está na alocação com 

mil unidades, com dez caixas com cem unidades. O sistema de abastecimento efetua a 

solicitação de uma caixa com cem unidades para o atendimento da exportação. Visto que, por 

meio do banco de dados sistêmico foram relacionados novecentos e doze SKUs trabalhados no 

setor de exportação, ou seja, a preparação e separação dos itens tem alta rotatividade de 

suprimento, obtendo em até quinhentos e trinta e seis itens de abastecimento por dia, e, por 

conseguinte, um percentual de abastecimento de 59% de toda a gama de itens trabalhados no 

setor. Sendo assim, o processo se torna inviável para uma operação de alta frequência de saída 

de itens. 

Outra coisa relevante, que observa são a falta de padronização na estocagem dos 

produtos, devido à grande quantidade de abastecimentos e os planos diferente de embalagens, 

em que são estocados juntos, acima, plano sobre plano, criando um mix de itens em somente 

um palete, obtendo até o máximo de vinte itens por palete, sem nenhuma divisão de espaço para 

a guarda. 

Em termos de atendimento de remessa, em média, conforme programação da empresa 

automobilística, são solicitados cerca de cinquenta mil peças para este método – Itens de baixo 

valor agregado. Ou seja, com uma mão de obra de quatro ajudantes, tínhamos aproximadamente 

três mil quinhentos e setenta e duas peças produzidas por hora, totalizando por recurso 

operacional oitocentos e noventa e três peças. Atendimento este, que perdura um Lead Time de 

processo de quatorze horas, finalizando o atendimento da remessa dentro de dois períodos de 

trabalho.  

O gráfico 1, informa a quantidade média de produção em 8 horas, devido a paradas 

programadas. 

 
Gráfico 1 – Produtividade media dos recursos da operação. 

 

No gráfico 2, informa a produtividade individual média em oito horas, devido a 

paradas programadas. 



 

 
Gráfico 2 – Produtividade média individual. 

 

A figura 3 demonstra o processo efetuado atualmente por um transpaleteiro. 

 

 
Figura 3 - Processo de abastecimento. 

 

De modo geral, o processo é efetuado por ambos os setores anteriormente 

mencionados. Contudo, o KD é o responsável por estas tarefas, tanto das separações, quanto 

controles de banco de dados que possibilitam a melhor gestão deste processo. 

Ainda nesta etapa, foi feita a busca na literatura para que se encontrasse soluções para 

este estudo. Não foram encontradas bases que apoiassem o estudo vigente, entretanto, algumas 

referências nortearam o presente trabalho proposto. 

 

4.1.3 ETAPA 3 – PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES   

Em parte da literatura, utilizamos o método do caminho crítico para que 

compreendesse, em qual parte do processo que se obtinha o maior gargalo, dificultando a 

finalização e atendimento da remessa. 



 

Segundo Franck (2007), com esta técnica há a possibilidade de determinar o tempo do 

projeto, verificando os processos que não podem ter prejuízos de atrasos, e, cria métodos mais 

simples para o projeto num todo facilitando a execução e controles. 

O exemplo anteriormente citado, demonstra a situação de separação de um item. Pelos 

dados informados e pelo controle de análise de processo, na separação do abastecimento, o 

operador de transpaleteira, no período de um mês teve de efetuar o abastecimento do mesmo 

item, quarenta e duas vezes, num trajeto diferente em todas as vezes, pois os itens estavam em 

diferentes posições pelo armazém, criando extensos tempos de suprimentos. Pela apuração dos 

dados, uma média de cento e vinte abastecimentos são realizados por o transpaleteiro num turno 

de nove horas trabalhadas. 

A figura 4, denota a situação ideal de abastecimento investigada pelos métodos de 

produção. Em que as tratativas dos suprimentos de estoques são efetuadas via controle de 

necessidades de atendimentos das remessas, por meio de um agente de planejamento e controle 

de produção. 

 
Figura 4: Processo de atendimento ideal 

 

O processo é estabelecido por meio do abastecimento do palete completo que vem 

diretamente do fornecedor. Ou seja, o número de requisições solicitadas por meio do sistema 

diminui. Como no exemplo outrora citado, tem-se um palete com mil peças, sendo que, cada 

um tem dez caixas de cem unidades, não é retirado somente uma caixa para o atendimento em 

um momento, mas, é efetuado por meio da quantidade total aumentando assim a cobertura de 

estoque para os itens que obtém maior frequência de saída.  

A sequência das macros tarefas que possibilitam a modelagem deste processo, está 

composta da seguinte forma: 

No primeiro ponto, em determinação de processos e atividades são contempladas 

entrevistas com os profissionais envolvidos diretamente na operação, as lideranças, para que 

obtenha o registro dos controles existentes. No tópico 2, são vistos os controles já produzidos 

através de planilhas e, também, por meio de observações locais. No terceiro, são efetuados o 

mapeamento do processo e sua integração em todos os entes da cadeia, definindo técnicas 

utilizadas no projeto. No quarto, é a decisão conjunta entre o pesquisador os entes da 

organização, definindo padrões. No quinto tópico, apoia a implementação das mudanças 

acomodando aos requisitos precisos. No 6 tópico, fornece conhecimento aos responsáveis da 

área, dando suporte de informações.  

Respectivamente, a imagem a seguir demonstra o fluxo das atividades. 



 

 
Figura 5: Macro tarefas da mudança de processo – Adaptado Costa et al (2014). 

 

4.1.4 ETAPA 4 – IMPLEMENTAÇÃO  

Neste momento, a sequência dos processos delimitado foi anteriormente 

implementado. Visto que, esta fase compôs de reuniões com o Coordenador da operação, líderes 

de produção, analista de qualidade e administrativos, conferentes, separadores, transpaleteiro e 

rebocadores, todos os entes envolvidos ao processo, para a clareza das mudanças e planos de 

ações para melhorias. Alguns tópicos foram relevantes e expostos em pauta: 

• Redefinição de layout; 

• Demarcação da área trabalhada; 

• Consolidar todos os planos de embalagem, de forma padronizada, cada uma com suas 

características. 

Neste primeiro ciclo, percebeu que todos os entes estavam de acordo com os tópicos a 

serem trabalhados, obtendo-se um fator importante na modelagem do processo. 

 

4.1.5 ETAPA 5 – MONITORAMENTO 

Nesta fase, demandou atuação permanente do pesquisador para que fosse 

implementado a mudança dos processos, com reformulação de sugestões e assertividade na 

validação das tarefas. A etapa cinco foi fundamental para que percebesse, se os métodos 

anteriormente relacionados estavam sendo efetivos para a adequação dos objetivos iniciais. 

Contudo, sempre discutidos com os membros envolvidas na operação.  

 

4.1.6 ETAPA 6 – AVALIAÇÕES DOS EFEITOS DAS AÇÕES 

Em conformidade às operações, reuniões feitas para perceber quais impactos eram 

gerados na operação e os problemas encontrados na mudança. 



 

Doravante, foi detectado um problema no momento da consolidação das mercadorias 

por planos de embalagem. Devido ao grande número de abastecimentos, caixas em suas 

embalagens individuais eram postas uma sobre a outra, gerando mais um gargalo na separação 

dos itens, pois os paletes acomodavam pilhas de mercadorias de diferentes tipos. 

Essa ação, adicionou etapas no processo de separação, pelo fato de terem que retirar, 

em muitos casos, os itens na parte inferior do palete, efetuando movimentações indesejáveis e 

que desperdiçavam o tempo, necessitando de melhorias. 

Após esse intervalo, no segundo ciclo, permaneceu o objetivo de unir todos os planos 

de embalagens em blocados, entretanto, a percepção sobre a necessidades de outros sistemas 

para o armazenamento dos itens foi eminente, que a empresa disponibilizou estruturas de 

armazenagem que estavam inativas para o uso e melhor desempenho da operação. E, ao invés 

desses itens permanecerem em blocados, foi implementado que os destinassem às estruturas 

porta-palete de modo padronizado, cada um conforme sua embalagem, e utilizasse o espaço 

que supostamente ficaria vazio, devido a movimentação dos estoques aos racks, e 

implementasse, a estocagem de itens com maior frequência de saídas próximos aos pontos de 

separação, levando em conta o peso, criando posições de armazenagem cativas para o 

reabastecimento.   

 

4.1.7 ETAPA 7 – APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 

Conforme a avaliação anterior, foi compreendido que havia a necessidade da 

instalação de estruturas de armazenagem para a readequação do processo, por quanto o 

pesquisador permanecia todos os dias na empresa. 

Então, a adição de mais um tópico na implementação foi posta: aquisição de sistemas 

de armazenagem para acomodação de estoques, utilizando as estruturas que a própria empresa 

dispunha, pois já tinham o equipamento. 

No monitoramento, em termos de eficácia, foi entendido em reuniões, que o processo 

estava em fluxo constante de abastecimento dos paletes completos, evitando movimentações 

indevidas que causavam péssimas condições ergométricas, segundo os próprios colaboradores 

envolvidos nos processos. Algumas ocorrências menores, eram ajustadas no decorrer da 

operação.  

 

4.1.8 ETAPA 8 – CONCLUSÃO DOS CICLOS 

O projeto foi designado como concluído, no momento em que as implementações 

foram concretizadas. Sendo possível perceber claramente, o aumento de produtividade 

individual na operação que passa de seis mil peças por hora, e disposição de mão de obra que 

foi obtida devido à minimização das etapas dos processos operacionais diminuindo o Lead 

Time.  

O gráfico 3, informa a produção mediante a transformação dos processos em âmbito 

de produtividade de todos os recursos envolvidos. 



 

 
Gráfico 3 – Produtividade média dos recursos da operação após mudança no processo. 

 

No gráfico 4, informa a produtividade individual de cada recurso envolvido no 

processo, após a mudança do mesmo. 

 

 
Gráfico 4 – Produtividade média individual após mudança no processo. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

É de estrema importância informar que o autor buscou bases literárias para o 

desenvolvimento do trabalho, que o norteasse, para a busca de melhoria do processo de 

otimização e redução dos processos do Lead Time. E, mediante esta oportunidade o pesquisador 

compreendeu que a empresa não possuía uma definição e controle do fluxo de abastecimento; 



 

padronização nas etapas de estocagem; estruturas de armazenagem sem utilização; um processo 

com excesso de movimentações indevidas com possibilidades de serem tratadas. 

Entre as melhorias, a tratativa dos processos mediante a nova forma de realizar os 

abastecimentos através do operador de empilhadeira contribuiu para a não utilização de outros 

recursos, findando algumas etapas dentro do processo.  

O abastecimento feito com a quantidade do palete completo diretamente do 

fornecedor, cooperou com a redução das inúmeras movimentações dos itens para atendimentos 

das remessas, dispondo de mais mão de obra a outros setores da operação e separação de outros 

métodos. 

Em questões de padronização, os sistemas de armazenagens, tanto no blocado, quanto 

nos minis racks, definiram áreas que estabelecem os planos de embalagem, organização dos 

materiais facilitando a separação dos mesmos e a visualização para os possíveis 

reabastecimentos. 

E, nos quesitos de produtividade, levando em conta que as remessas possuem em 

média a quantidade solicitada de cinquenta mil unidades para este método, com a mesma 

quantidade de colaboradores que efetuam a separação das quantidades , numa  jornada de oito 

horas descontando as pausas programadas, se obteve um percentual aproximado de 41%, de 

aumento de produtividade num contexto geral da operação e individual, em comparativo aos 

dois cenários, após a implementação do método que está no segundo ciclo.  

No gráfico 5, informa o comparativo de produção média nos dois períodos vigentes à 

mudança 

 
Gráfico 5 – Média de Produção comparativa por hora. 

 

No gráfico 6, temos a comparação da produtividade por recurso dentro dos dois 

períodos. 

 



 

 
Gráfico 6 – Média de Produção individual comparativa por hora. 

 

Na proporção dos dados mensurados nos dois períodos, com a otimização do processo, 

compreende que por produtividade o setor passou a atender aproximadamente quarenta e oito 

mil peças numa jornada de oito horas. Tendo um aumento de atendimento de dezenove mil 

quatrocentos e vinte e quatro unidades, no contexto da produção com todos os recursos 

envolvidos. Em contrapartida, houve o aumento proporcional de produção individual no mesmo 

período de jornada, com quatro mil oitocentos e cinquenta e seis unidades a mais que no outro 

período. 

 

6. CRONOGRAMA 

Atividades para a nova adequação dos processos no setor de itens de baixo valor 

agregado está discriminado, a seguir: 

 

Cronograma das atividades realizadas 

Determinação de processos e atividades 15/Mar 

Coletas de dados 02/Abr 

Modelagem e mapeamento dos processos 15/Abr 

Seleção e validação das mudanças 01/Mai 

Reunião e entrevistas 16/Mai 

Rearranjo, modificação dos modelos 31/Mai 

Implementação 08/Jun 

Apoio ao desenvolvimento e formas de controle 30/Jun 

Finalização da Implementação 17/Jul 

 

Para finalização do projeto houve um período de quatro meses. 
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