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RESUMO 

 

 

As embalagens são excelentes exemplos de como é possível caracterizar o produto embalado, 

e como ele se comporta nos modos de uso que exigem de seus consumidores e usuários. Uma 

boa embalagem é visualizada, aos olhos do consumidor, como um diferencial atrativo e 

decisivo em sua compra. Matérias-primas com alto valor agregado são usadas para a 

confecção da embalagem. Para satisfazer às necessidades do consumidor e concorrer no 

mercado, os fabricantes investem em tecnologia, design e redução de custos. O importante é 

estar sempre inovando. Visando acompanhar esse crescimento, foi analisado como as 

diferentes quantidades de material mantido em estoque, numa empresa industrial produtora de 

embalagens, devem ser armazenadas de forma a minimizar seus custos de estocagem. Mapas 

de Fluxo de valor foram usados para visualizar o fluxo de material e informação dentro de 

uma organização. Kanbans são métodos visuais destinados a informar quando uma atividade 

ou etapa deve funcionar. Este trabalho é um estudo de caso, em uma indústria de embalagens, 

sobre a análise e gestão do estoque de matéria-prima, inicialmente identificada como 

necessário, por uma equipe multidisciplinar, através do mapa de fluxo de valor (MFV). De 

forma sucessiva o estoque foi dimensionado, visualizado através de cores e controlado por um 

Kanban Eletrônico. Desta maneira qualquer membro da empresa tem as informações, da 

matéria-prima, com fácil acesso, podendo assim gerir sua quantidade sem a necessidade de 

realização de cálculos e presença na área. 

 

 

Palavras-chave: MFV; Estoque; Kanban eletrônico. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Pakagings are excellent examples of how you can characterize the packed product, and how it 

behaves in ways that require usage of their consumers and users. A good packaging is viewed 

by the consumer as an attractive differential and decisive during the purchase. Raw materials 

with high added value are used for the manufacture of packaging. To meet consumers’ needs 

and compete on the market, manufacturers are investing in technology, design and cost 

reduction. The important thing is to be always innovating. In order to keep up with this 

growth, was analyzed the different amounts of material kept in stock in a packaging industry, 

must be stored in such a way as to minimize storage costs. Value stream maps are used to 

show the flow of material and information within an organization. Kanbans are visuals 

methods used to inform when an activity or milestone should work. This paper refers to a case 

study, in a packaging industry, on the analysis and management of the stock of raw material, 

initially identified as necessary by a multidisciplinary team, through the value stream map 

(VSM). Successive for the stock has been scaled, viewed through color and controlled by an 

Electronic Kanban. This way any member of the company has the information, raw materials, 

with easy access, managing the amount without the perform calculations and presence in the 

area. 

 

 

Keywords: MFV; Stock; Kanban. 
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1  Introdução 

Devido às constantes necessidades de redução de custos industriais no mercado de 

embalagens é necessário que as organizações procurem otimizar seus estoques de forma a ter 

somente a quantidade necessária para a produção do bem.  

A atividade controle de material existe há muito tempo, desde a época das trocas de 

caças e de utensílios até os dias atuais, passando pela Revolução Industrial. Produzir, estocar, 

trocar objetos e mercadorias é algo tão remoto quanto a existência do ser humano. Por volta 

dos séculos XVIII e XIX a Revolução Industrial incitou a concorrência de mercado e 

modernizou as operações de comercialização dos produtos, fazendo com que “compras” e 

“estoques” ganhassem maior importância. Este período foi marcado por profundas mudanças 

nos métodos do sistema de fabricação e estocagem em grandes volumes. 

Devido às constantes mudanças na economia e muitas oportunidades de negócios, é 

necessário que as empresas se adaptem rapidamente a este novo cenário de forma a ampliar 

suas vendas, diminuir os seus custos e aumentar a eficiência e lucratividade. 

Fazendo parte desse contexto, a competição tende a ficar cada vez mais evidente, e 

isso vem provocando profundas transformações nos sistemas produtivos das empresas, os 

quais necessitam de uma gestão mais eficaz de sua matéria-prima, fugindo assim dos sistemas 

de controle de estoque tradicionais. 

Segundo Porter (1990) “[...] a sincronização na gestão da cadeia de abastecimento tem 

atraído à atenção de acadêmicos e profissionais”. As empresas têm investido na implantação 

deste conceito, na teoria e na prática, na busca por vantagem competitiva. Daí a sofisticação 

da cadeia de abastecimento é vital, pois não existe uma fórmula única para tornar mais ágeis a 

produção e as linhas de distribuição de uma empresa, mas o coração do sucesso da empresa é 

sua capacidade de despachar seus produtos. Isso envolve fatores como estratégia empresarial, 

administração da produção, gestão de fornecedores e controle de estoques. Sua importância na 

última década tornou-se vital para a produtividade, a eficiência e a rentabilidade dos negócios.  

A este respeito, Segalla e Caíres (2006, p. 4) afirmam que: 

Com o aumento brutal da circulação de mercadorias e a pressão incessante 

por reduzir custos e aumentar as vendas, as empresas voltaram os olhos para 

a importância de desenvolver uma cadeia de abastecimento eficiente. Isso 

implica a coordenação das diversas partes envolvidas num processo 

produtivo do fornecedor da matéria-prima aos parceiros responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto, passando pela operação de frotas de transporte, 

pelo recebimento de encomendas e até pelo recolhimento de pagamento, 
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exigindo das empresas uma rápida adaptação para atender a um mercado em 

permanente mudança. 
 

A evolução desse gerenciamento de mudanças visa um propósito único: garantir 

lucratividade, e por consequência, a sobrevivência delas. 

Para enfrentar esta situação que se apresenta, é necessário que os sistemas de gestão 

(planejamento) e de informações gerenciais (controle e avaliação) adaptem-se ao novo 

ambiente, desenvolvendo novos princípios e métodos apropriados ao novo contexto. Os 

sistemas de gestão desenvolveram-se acentuadamente já há algum tempo, com novos 

princípios (JIT - Just in time, TPM – Manutenção produtiva total, etc.), métodos (Kanban e 

MRP - Planejamento de requisitos de materiais) e estão praticamente consolidados na maior 

parte das empresas. 

Reis (2008) afirma que o Kanban – é na verdade uma ferramenta gerencial de controle 

de puxar a produção de apoio ao JIT, e corresponde a uma ferramenta manual de informações 

desenvolvido pela Toyota Motor Company, como parte fundamental desenvolvida para 

combater o desperdício na filosofia japonesa de produção. 

Segundo Brown (1959), “[...] a necessidade de se conhecer a demanda é a primeira 

referência para uma gestão de estoque mais eficiente”. Estoques são depósitos de matérias 

primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem 

em numerosos pontos do canal de produção e logística da empresa.   

Apesar da grande magnitude dessas mudanças, não houve resposta à altura por parte 

dos sistemas de informações e controles gerenciais uma vez que existe uma grande 

oportunidade na redução de seus estoques intermediários, que refletem particularmente em 

custos menores, adaptando-se assim a necessidade do cenário atual de controle de custos. 

Entre as informações necessárias para o efetivo auxílio ao controle e avaliação da 

empresa moderna, sem dúvida a identificação inicial das perdas, como por exemplo, estoque 

em excesso, que não agregam valor aos produtos, causando por consequência aumento do 

custo ou despesa que são desnecessários a organização. 

Com tal informação, é possível visualizar a parcela de contribuição das unidades 

mantidas em estoque, ou Stoks Keep Unities (SKUs), frente ao resultado total do negócio e 

dessa priorizar e dirigir esforços de melhoria aos itens onde existe maior potencial de lucro. 

Todas as empresas que fabricam produtos ou prestam serviços estão sendo obrigadas a 

se adaptar à nova realidade do mercado e a se aperfeiçoar de forma contínua e eficiente. Uma 

das principais tarefas da gerência da empresa moderna é então a detecção e eliminação dos 
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gastos e perdas ocorridos durante suas atividades, já que a concorrência exige especialização e 

competência nas atividades da empresa, se esta quiser manter-se no mercado.  

Utiliza-se um sistema de informação comum entre as atividades da cadeia de 

abastecimento nas empresas, como medida para a redução de estoques e aumento do nível de 

serviço. É importante utilizar as previsões de compra por parte de clientes para programar a 

produção e para comprar os materiais necessários.  

Neste sentido, um sistema que permita a sistemática identificação, quantificação e 

controle dos estoques, como o proposto neste trabalho, é sem dúvida útil para auxiliar o 

processo de análise e visualização das estratégias que melhor direcionam ao lucro, tornando-

se poderosa ferramenta de apoio gerencial. 

O objetivo central deste trabalho é demonstrar a relevância da implantação de um 

sistema de gestão de materiais que proporcione ao gestor de uma organização o controle mais 

eficaz das compras, recebimento e estoque de mercadorias. Para organizações que trabalham 

com grande variedade SKUs, o controle de estoque é um fator relevante para redução de 

custos e, auxiliado por uma ferramenta de controle de estoques, este processo pode ser 

maximizado. 

1.1 Caracterização da empresa / Problematização 

Com a diminuição das barreiras alfandegárias e, consequentemente, com o aumento da 

competitividade, o ambiente de mercado em que as empresas estão inseridas alterou-se 

profundamente. A formação de grandes blocos econômicos evidencia que esta concorrência é 

de caráter nacional e internacional. Dentro desse novo conceito, agora sem a proteção 

governamental, tem-se buscado cada vez mais a redução dos desperdícios.  

Inventários são uma das formas de desperdícios (TIMWOOD). Os estoques sem 

controle são desperdícios. O Kanban Eletrônico (KE), ou método eletrônico visual de controle 

de estoques, pode contribuir de forma vantajosa nessa nova condição de mercado. Este por 

sua vez deve ser diferenciado do Just in time (JIT- apenas a tempo) que é utilizado para que 

as quantidades em estoque sejam enviadas no momento e na quantidade necessárias para 

utilização. 

Sabe-se que o novo ambiente de competitividade, ocasionado pela globalização da 

economia, impõe agora que as empresas tenham um compromisso ainda maior com o 

contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, processos e eliminação dos desperdícios. As 
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ineficiências não podem mais ser repassadas ao cliente, pois este possui agora opção de oferta 

proporcionada pela queda das barreiras alfandegárias e pela consequente abertura de 

mercados. 

Nesta busca de visualização de fluxo de material e informações, para possível 

identificação e redução dos desperdícios, o Value Stream Map (VSM) ou Mapa de Fluxo de 

Valor (MFV) é bastante conhecido. Porém, para a eliminação de desperdícios, pode se lançar 

mão de uma filosofia bastante específica para este caso, que é o Just in time (JIT). Ohno 

(1997, p. 26), em sua obra, Sistema Toyota de Produção, explica que: 

O Just in time significa, em um processo de fluxo, as partes corretas 

necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento em que 

são necessárias e somente na quantidade necessária. Uma empresa que 

estabeleça este fluxo pode chegar ao estoque zero. Para produzir usando o 

Just in time de forma que cada processo receba o item exato necessário, 

quando ele for necessário, e na quantidade necessária, os métodos 

convencionais de gestão não funcionam bem. 
 

Um conceito que precisa ficar claro é que o Just in time não tem como consequencia o 

estoque zero, mas a eliminação dos desperdícios. A redução dos estoques ao nível “zero” é 

consequência do tratamento da eliminação dos desperdícios. Dentro desse contexto, a empresa 

de embalagens, localizada em Suape, também está enquadrada, e visualiza que o controle de 

tintas, explicitado pelo MFV, por seu alto valor agregado, tem uma oportunidade de controle e 

por consequência uma economia de capital.  

Atualmente, na unidade fabril em análise, alguns estoques não eram visualizados no 

MFV e se observou um descontrole na gestão do estoque de matérias primas, mas 

especificamente o estoque de tintas. Essa preocupação constitui o limite de definição da 

presente proposta de estudo, cujo problema a ser pesquisado pode ser definido como segue. 

1.2 Justificativa da pesquisa 

As unidades empresariais, dentro de suas atribuições administrativas, precisam obter e 

coordenar informações sobre estimativas de vendas, capacidade financeira, estoques, prazos 

de entrega e consequentemente custos e despesas organizacionais. 

A crescente competitividade, reflexo de uma economia globalizada, e a necessidade de 

otimizar resultados demandam procedimentos de controles de estoque de forma que eles 

sejam uma ferramenta utilizada para tomada de decisão dentro de uma unidade fabril.   
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Foi identificado, através do MFV, que existia um estoque bastante alto e a este, 

agregado ao alto valor, propiciava uma ótima oportunidade de ganho de dinheiro (saving). 

Este trabalho propõe uma análise nos consumos de um tipo de matéria-prima e com 

isso seu estoque seja controlado e dimensionado de forma a refletir em um supermercado 

controlado por um Kanban Eletrônico. 

1.3 Objetivos da pesquisa 

O presente trabalho visa identificar matérias primas que necessitam de controle através 

de um mapeamento do fluxo de materiais e informações (MFV). 

1.3.1   Objetivo geral 

Controlar os estoques de materiais através de um Kanban Eletrônico numa fábrica de 

embalagens de creme dental. 

1.3.2   Objetivos específicos 

OE1: Construir o MFV da fábrica, mapeando as atividades relevantes no processo de 

produção de embalagem de creme dental. 

OE2: Utilizar o Mapa de Fluxo de Valor para identificar oportunidades de melhorias, 

explicitando-as através de matriz de plano de ação. 

OE3:  Identificar um tipo de matéria-prima e controlar o estoque. 

OE4: Dimensionar o consumo da matéria-prima e propor controle através de Kanban 

Eletrônico. 

1.4 Estrutura do trabalho 

A dissertação foi estruturada em seis capítulos. O Capítulo 1 aborda a introdução do 

trabalho, caracterizando o problema de investigação e os objetivos da pesquisa. 
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No Capítulo 2 está o referencial teórico que fundamenta os conceitos utilizados nesta 

dissertação. 

O Capítulo 3 aborda o setor de creme dental no Brasil. 

O Capítulo 4 apresenta a metodologia do trabalho. 

O Capítulo 5 identifica através do VSM, oportunidades de melhorias na fábrica e 

dimensiona um Kanban Eletrônico para o estoque mais irregular. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões e às recomendações para trabalhos futuros. 
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2  Fundamentação teórica 

Sempre que as pessoas utilizam o sistema de trocas há a necessidade de registrar 

informações sobre transações comerciais. Evidenciam-se registros contábeis há milhares de 

anos que remontam a antigas civilizações. As transações eram feitas no mercado e indicadores 

de sucesso eram facilmente conseguidos.  O empresário deveria ganhar mais dinheiro com as 

vendas do que com os valores que pagava aos fornecedores. 

Alencar (2007) traz à discussão outra face dos estoques, ao afirmar que: 

Para alcançar sucesso no comércio, é necessário possuir um bom ponto de 

venda, um excelente atendimento, produtos diversificados e de alta 

qualidade. No entanto, se uma empresa possuir tudo isso e, ainda assim, 

apresentar resultados financeiros insatisfatórios, provavelmente, é porque 

boa parte de seu capital está repousando no estoque. Desta forma, talvez 

sejam as atividades ligadas aos estoques, as que mais atormentam os 

empresários do comércio. 
 

Botter e Moura (2002) corroboram a visão de Alencar (2007) ao afirmarem que, “[...] 

a empresa inserida em um mercado competitivo sofrerá uma pressão enorme de seus 

concorrentes, caso não concentre esforços em minimizar os custos com estoque, uma vez que 

eles oferecerão produtos com preços inferiores”. 

A falta de variedade pode ser a diferença entre atrair ou perder os clientes. Ter 

produtos em excesso pode, também, ser a diferença entre estar saudável financeiramente ou 

quebrar (TERRA, 2007). 

Antes da Revolução Industrial (século XVIII), a contabilidade financeira desenvolvida 

na era mercantilista, estava predominantemente voltada às empresas comerciais. De acordo 

com Martins (2000), “[...] o controle dos custos consistia apenas em fazer um levantamento 

dos estoques do início do período, adicionando-se as compras efetuadas num mesmo período 

e deduzir deste total as mercadorias que restavam para vender”. 

Acontece que, devido ao alto volume e diversificação dos SKUs, tais controles, nos 

dias atuais, são impraticável e impreciso não garantindo assim o controle e a acuracidade das 

informações. 

Sucupira (2006) relata que: 

Durante muito tempo a administração de estoques foi desprezada a um 

segundo plano nas preocupações dos administradores das empresas 

varejistas. Antes da época inflacionária, em virtude da falta de grandes redes 

varejistas e, portanto, pouquíssima competição, grande parte das lojas era 

administrada por seus próprios donos, que executavam a gestão de seus 

negócios utilizando sua experiência prática. Faziam reposição de 
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mercadorias ou compravam novos itens quando visitados por representantes 

comerciais, determinando quantidades a comprar de maneira empírica. 
 

Os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos de pessoas que poucas 

vezes constituíam entidades jurídicas. Atualmente o nível de exigência do mercado está 

bastante apurado, porém a indústria ainda continua sendo um forte potencial de investimento. 

Segundo Ballou (2006, p. 29) “[...] cadeia de abastecimento é um conjunto de 

atividades funcionais que é repetido muitas vezes ao longo do canal de suprimentos, através 

dos quais as matérias-primas são convertidas em produtos acabados e o valor é adicionado aos 

olhos dos consumidores”. 

Com o advento das indústrias, fica mais complexa a função de controlar os estoques e 

devido ao crescimento industrial, é necessária uma ferramenta capaz de controlar problemas 

de flutuações de estoques diretamente ligados à flutuação de demanda. 

De acordo com Dias (1993) “[...] a grande diferença está em minimizar o capital total 

investido em estoque, pois, ele é caro e aumenta continuamente”. O estoque numa 

organização funciona como um amortecedor entre os estágios de produção, até a venda final 

do produto. Em alguns ramos de comércio é impossível trabalhar sem estoque. Algumas 

funções são necessárias para organizar e controlar os estoques de uma empresa como: 

determinar o número de itens a permanecer no estoque; determinar o período de 

reabastecimento dos estoques; determinar a quantidade necessária para um período 

predeterminado; providenciar a aquisição de estoque; receber e armazenar os materiais em 

locais adequados; monitorar os estoques em termos de quantidades e valor fornecendo 

informações sobre sua localização; manter relatórios de estoques; detectar e remover itens 

estagnados e danificados. 

O controle dos estoques recebeu uma maior atenção inicial durante a revolução 

industrial, a ponto de gerar um novo campo de aplicação conhecido como a gestão de 

estoques. A partir desse evento, a precisão ou acuracidade passou de seu foco principal que 

era o controle primário de estoques, para as diferentes técnicas de controle e gerenciamento. 

A busca da vantagem competitiva em custo leva a empresa a reduzir continuamente o 

tempo de preparação, denominado “Set up das Máquinas e Equipamentos”, para a produção 

de lotes pequenos, em resposta às exigências do mercado. As soluções dos problemas 

normalmente devem surgir do trabalho de equipe, e de pessoas motivadas. Cada uma 

consciente da importância da sua contribuição no aprimoramento dos processos. O sistema de 

programação de produção Kanban usa o método do pedido de controle de estoque para 

determinar as quantidades-padrão de produção/compras e envolve custos muitos baixos de 
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preparação e tempos de reabastecimentos muito curtos. Com o objetivo de minimizar os 

estoques dos materiais em processo, somente são produzidas peças necessárias, com 

qualidade, produtividade e no tempo certo, ou seja, somente se produz em cada uma das 

etapas do processo, aquilo que foi vendido, no tempo e no momento exato (ALVES, 2000). 

O propósito da gestão de estoques é permitir que a empresa consiga produzir e 

negociar seus produtos de maneira eficiente e com o menor uso do capital de giro (PAES, 

2006). 

Ballou (1993) afirma que: 

É de suma importância a prática gerencial do gestor ao sistema 

informatizado, pois nenhum sistema é tão eficiente para dispensá-lo. Desta 

forma, o controle acurável do estoque vem criando sistemas de informações 

que permitem melhor gerenciamento dos custos e técnicas recentes como 

Kanban Eletrônico. 

2.1 O sistema de produção em massa 

A revolução industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com 

profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra 

em meados do século XVIII se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. 

Ao longo do processo, a era agrícola foi superada. A máquina foi suplantando o 

trabalho humano. Uma nova relação entre capital e trabalho se impôs. Novas relações entre 

nações se estabeleceram e surgiu o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. 

Essas transformações foram possíveis devido a uma combinação de fatores, como o 

liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções. O capitalismo 

tornou-se o sistema econômico vigente. 

O advento da revolução industrial trouxe sobre a contabilidade efeitos tantos diretos 

quanto indiretos. À medida que aumentava a necessidade de informação gerencial sobre os 

custos de produção e dos estoques, o mesmo acontecia com relação a um sistema de 

contabilidade de custos. A exigência de grandes volumes de capital, demandando a separação 

entre investidor e administrador, significou que um dos principais objetivos da contabilidade 

passou a ser a elaboração de relatórios a proprietários ausentes (GRUPO EMPRESARIAL, 

2010). 

Produção em massa é o termo que designa a produção em larga escala de produtos 

padronizados através de linhas de montagem. Este modo de produção foi popularizado por 

Henry Ford, no início do século XX, particularmente na produção do modelo Ford T. A 
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produção em massa se tornou um modo de produção muito difundido, pois permite altas taxas 

de produção por trabalhador, e ao mesmo tempo, disponibiliza produtos a preços baixos. 

A produção em massa faz uso intensivo de capital, ou seja, utiliza uma alta proporção 

de máquinas em relação ao número de trabalhadores. Com o custo do trabalho mais baixo e 

alta taxa de produção, a proporção de capital aumenta enquanto as despesas correntes 

diminuem, em comparação com outros modos de produção. Porém, o montante de capital 

necessário para montar o parque de máquinas de uma fábrica é tão alto, que é necessário certo 

grau de segurança, ou seja, é preciso que o retorno do investimento seja garantido, para que o 

risco seja assumido pelo capitalista. 

A partir da década de 80, constatou-se que o Japão produzia automóveis melhores, 

mais baratos e com uma produtividade superior à dos países desenvolvidos ocidentais. Assim 

começou a sair de cena a produção em massa e a entrar a produção enxuta. 

A produção em massa prosperou principalmente nos Estados Unidos, porque havia 

abundância de recursos e um mercado pouco competitivo e inexplorado. Com o acirramento 

da concorrência japonesa, os fabricantes americanos e mais tarde o mundo inteiro, passaram a 

adotar as técnicas da produção enxuta ou “Sistema Toyota de Produção”. 

2.2 A manufatura enxuta 

O Sistema Toyota de Produção, também chamado de produção enxuta e Lean 

Manufacturing, surgiu no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, logo após a Segunda 

Guerra Mundial. Nessa época a indústria japonesa tinha uma produtividade muito baixa e uma 

enorme falta de recursos, o que naturalmente a impedia adotar o modelo da produção em 

massa (GEORGE GROUP, 2003). 

A criação do sistema se deve a três pessoas: o fundador da Toyota e mestre de 

invenções, Toyoda Sakichi, seu filho Toyoda Kiichiro e o principal executivo, o engenheiro 

Taiichi Ohno. O sistema objetiva aumentar a eficiência da produção pela eliminação contínua 

de desperdícios (GEORGE GROUP, 2003). 

O sistema de produção em massa desenvolvido por Frederick Taylor e Henry Ford no 

início do século XX predominou no mundo até a década de 90. Procurava reduzir os custos 

unitários dos produtos através da produção em larga escala, especialização e divisão do 

trabalho. Entretanto este sistema tinha que operar com estoques e lotes de produção elevados. 

No início não havia grande preocupação com a qualidade do produto. 
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Já no Sistema Toyota de Produção, os lotes de produção são pequenos, permitindo 

uma maior variedade de produtos. Exemplo: em vez de produzir um lote de 50 sedans 

brancos, produz-se 10 lotes com cinco veículos cada, com cores e modelos variados. Os 

trabalhadores são multifuncionais, ou seja, conhecem outras tarefas além de sua própria e 

sabem operar mais que uma única máquina. No Sistema Toyota de Produção a preocupação 

com a qualidade do produto é extrema. Foram desenvolvidas diversas técnicas simples, mas 

extremamente eficientes para proporcionar os resultados esperados, como o Kanban e o Poka-

Yoke. 

De acordo com Ohno (1997, p. 10): 

Os valores sociais mudaram. Agora, não podemos vender nossos produtos a 

não ser que nos coloquemos dentro dos corações de nossos consumidores, 

cada um dos quais tem conceitos e gostos diferentes. Hoje, o mundo 

industrial foi forçado a dominar de verdade o sistema de produção múltiplo, 

em pequenas quantidades. 
 

No passado as empresas acreditavam que um ganho numa área de desempenho 

requeria uma troca numa ou mais dimensões. Para diminuir o tempo de entrega as firmas 

contratavam mais expedições, o que fazia subir os custos, enquanto a qualidade do produto 

sofria na pressa de expedi-lo (GEORGE GROUP, 2003).  

Atualmente o paradigma diz que um benefício de desempenho numa área requer ou irá 

resultar em ganhos de desempenho nas outras dimensões. Alcançar um decréscimo 

sustentável no tempo de entrega exige que o retrabalho, o desperdício e outras ineficiências 

sejam eliminados do processo de produção, resultando num produto de qualidade superior e 

de custos mais baixos de produção (GEORGE GROUP, 2003). 

Para implementar o novo paradigma, as empresas adotaram uma estratégia principal 

de melhoramento do processo, a Manufatura Enxuta ou Lean Manufacturing. 

A Figura 1 mostra, de forma simplificada, a história da manufatura ao longo dos anos 

desde ofício, com visões sendo melhoradas através do sistema de produção em massa, até a 

customização em massa com lotes pequenos sendo fabricados, fazendo com que todos os 

defeitos pegos gerem mais ações, menor impacto para o negócio e por consequência excelente 

qualidade. 
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Figura 1 - História da manufatura ao longo dos anos. 

 

Fonte: (GEORGE GROUP, 2003). 

 

O conceito da manufatura enxuta foi introduzido pela Toyota, logo após a segunda 

guerra mundial, e adotado por outros fabricantes japoneses em meados dos anos 70 e mais 

tarde por fabricantes ocidentais. No Brasil este conceito foi adotado somente no final dos anos 

80.  A manufatura enxuta foca a redução do tempo de execução. A redução de custos acontece 

devido ao foco na redução dos desperdícios. 

Inicialmente, nos anos 80 até a atualidade, era comum entender a manufatura enxuta 

como: 

• STP - Sistema Toyota de Produção; 

• Just in time; 

• Produção enxuta; 

• Sistema Puxado; 

• Lean Manufacturing. 

No decorrer desse capítulo considerou-se o Just in time como um subconjunto da 

manufatura enxuta. 

Os pontos-chave do Lean Manufacturing são (GEORGE GROUP, 2003): 
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• Qualidade total imediata - ir em busca do "zero defeito" - e detecção e solução dos 

problemas em sua origem. 

• Minimização do desperdício - eliminação de todas as atividades que não têm valor 

agregado e otimização do uso dos recursos escassos (capital, pessoas e espaço). 

• Melhoria contínua - redução de custos, melhoria da qualidade, aumento da 

produtividade e compartilhamento da informação. 

• Processos "pull" - os produtos são retirados pelo cliente final, e não empurrados para 

o fim da cadeia de produção. 

• Flexibilidade - produzir rapidamente diferentes lotes de grande variedade de 

produtos, sem comprometer a eficiência devido a volumes menores de produção. 

• Construção e manutenção de uma relação em longo prazo com os fornecedores 

tomando acordos para compartilhar o risco, os custos e a informação. 

Num sistema tradicional, a produção é empurrada, ou seja, primeiro se produz para 

depois tentar vender o produto. Na filosofia JIT, acontece o contrário. A produção é puxada a 

partir do pedido do cliente. Na quantidade e na hora certas, utilizando o princípio Kanban 

como uma ferramenta do JIT (CORRÊA e GIANESI, 1993). 

2.2.1  Entendimento e classificação das perdas 

As perdas dentro das organizações, de uma maneira geral, são entendidas somente 

como o produto não conforme de uma linha de produção. Com o passar dos anos e a constante 

necessidade de redução dos custos, esse entendimento foi ampliado para todo e qualquer 

desperdício gerado dentro da organização, seja ela produzindo bens físicos ou serviços. 

Dentro do ambiente de produção entendemos valor como qualquer esforço realizado 

para a produção do bem ou serviço que faça com que o cliente enxergue um diferencial e o 

adquira. 

Perdas ou desperdícios podem ser entendidos como sendo como etapas ou atividades 

que não agregam valor. 

O desperdício de tempo – compreende o tempo exagerado para preparação e troca de 

ferramentas de máquinas, grande movimentação de material, produção de peças defeituosas 

que necessitam de retrabalho, ou manutenção de grandes estoques de produtos acabados 

(RITZMAN, 2004).  
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As principais fontes de desperdícios são: 

 

• Desperdício em transporte; 

• Desperdício de inventário (estoque excessivo); 

• Desperdício de movimento (movimento excessivo de trabalhadores); 

• Desperdício de espera (tempo inativo); 

• Desperdício de superprodução (estoque atualmente desnecessário); 

• Desperdício de superprocessamento (capacidade mal usada); 

• Desperdício de produtos defeituosos. 

Outras duas fontes, comumente não explicitada nos livros e visualizada em nosso dia-

a-dia são: 

• Desperdício de pessoas; 

• Desperdício de comunicação. 

 

Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de produção 

diminuem. As ferramentas "lean" incluem processos contínuos de análise (Kaizen), produção 

"pull" (no sentido de Kanban) e elementos/processos à prova de falhas (Poka-Yoke). 

Essas nove fontes de desperdícios citadas acima (os TIMWOOD) são inerentes a todos 

os processos e a metodologia da manufatura enxuta fornece ferramentas e técnicas para poder 

eliminá-los. 

2.3 O mapa de processo 

O mapa do processo é uma representação gráfica do fluxo de um processo, 

identificando os passos e relacionando as variáveis de entrada (x), ou inputs, com variáveis de 

saída (y), ou outputs, dos passos do processo. Este mapa proporciona a capacidade de 

visualizar o processo e ajuda a identificar oportunidades de melhoria. Na Figura 2 pode-se 

visualizar um mapa de processo para um tipo de peça de uma indústria automobilística. A 

informação em papel é indicada pelas setas retas. Os passos do processo total são mapeados, 

célula a célula na seguinte sequência: célula 01 (carregamento de peças), célula 02 

(montagem de peças), célula 03 (início do ciclo), célula 04 (corte). Caso não esteja conforme 

segue para célula 07 (Verificar ajustar definições) ou 08 (verificar arco elétrico). E caso esteja 

conforme, segue para a sequência da célula 05 (remover umidade), e por último, a célula 06 
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(descarregar peça) para ser entregue ao cliente. É um mapa que facilmente pode ser 

construído sem a necessidade de detalhes de processo (inputs e outputs). Pode-se dizer que 

este é um MFV sob uma visão simplificada.  

 

Figura 2 - Mapa de processos formulado para um tipo de peça por uma indústria automobilística. 

 

Fonte: O autor. 

2.4 O mapa de fluxo de valor 

O mapa de fluxo de valor é uma ferramenta que ajuda a identificar o fluxo de material 

e informação dentro de uma organização. Para elaborá-lo deve-se apenas seguir a trilha da 

fabricação de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e cuidadosamente desenha-se 

uma representação visual de cada processo no fluxo de material e informação. Algumas vezes 

detalham-se mais um determinado processo para um objetivo específico na eliminação de 

desperdícios. Entretanto, normalmente o mapa de fluxo de valor é feito em uma única página 

e mostra desde a o recebimento da ordem de serviço até a entrega do produto final. 
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2.4.1   Simbologia do mapa de fluxo de valor 

Um mapeamento bem detalhado dos fluxos dentro da empresa utiliza símbolos 

padronizados, conforme a Figura 3. Os símbolos são usados no mapa de fluxo de valor para 

representar informações e recursos. Geralmente os mais utilizados para o fluxo de informação 

são as setas, onde as “retas” evidenciam uma informação manual, e as com formato de “raio”, 

evidenciam uma informação eletrônica. 

 

Figura 3 - Simbologia MFV. 

 

Fonte: O autor. 

2.4.2   A importância do fluxo de valor 

A ferramenta do mapa de fluxo de valor é importante, pois proporciona uma visão 

sistêmica do processo, fazendo com que se consiga enxergar o fluxo. Mapear auxilia a 

identificar as fontes de desperdícios no fluxo de valor. Além disso, o mapeamento mostra a 
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relação entre os conceitos e técnicas enxutas, o que impede que elas sejam implementadas 

isoladamente.  

Mapas dos fluxos de valor são os direcionadores da transformação Lean. Conforme 

abordado anteriormente, um mapa do fluxo de valor é uma representação visual dos fluxos de 

materiais e informações para uma família de produtos. Serve para analisar o funcionamento 

sistêmico de um fluxo de valor e esboçar melhores estados futuros.  

Mapear é uma etapa inicial crítica, pois é a partir dela que se desenvolve a aplicação 

das técnicas Lean. Assim, o mapeamento ajuda a evitar o erro comum de selecionar 

ferramentas isoladas, que podem criar "ilhas de eficiência" e benefícios limitados.  

O ciclo de mapeamento inicia-se com o levantamento do estado atual. Então, 

rapidamente, um estado futuro é projetado, tendo como essência os princípios Lean. O passo 

seguinte é elaborar um plano de implementação para alcançar o estado futuro.  

2.4.3   O que é mapa de fluxo de valor? 

O mapeamento do fluxo de valor (MFV) explicita o fluxo de informação e materiais 

dentro do processo e faz com que a empresa seja enxergada como um todo através de um 

mapa ou diagrama de fluxo. Pode-se enxergar toda a cadeia de suprimentos, desde a entrada 

até a saída, através de uma simples folha de papel. O MFV foca nas etapas que agregam valor. 

O especialista enxuto ou o responsável pela elaboração do mapa do fluxo de valor – 

normalmente alguém que conheça muito bem o processo – inicia a visita ao contrário, 

começando pela porta de saída do produto (a expedição), pois esse é o ponto de vista do 

cliente. O fluxo deve ser construído “porta a porta”, ou seja, iniciando-se pela porta de saída 

(produto acabado) até a porta de entrada (matéria-prima).  

A Figura 4 apresenta o mapa de fluxo de valor formulado para um tipo de peça de uma 

indústria automobilística. A matéria-prima flui da esquerda para direita, iniciando pelo 

fornecedor, passando pelas diversas etapas do processo e finalizando no cliente. O Fluxo de 

informação, representado pelas setas, segue o sentido contrário. 
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Figura 4 - Mapa de fluxo de valor.  

 

Fonte: O autor. 

 

A linha abaixo do MFV é denominada Lead time do processo, ou somatório dos 

tempos das etapas para um dado material. Esta é responsável por indicar as etapas que 

agregam e as que não agregam valor ao processo. Na linha inferior ao mapa de fluxo de valor 

encontra-se o lead time do produto estudado. Seguindo a linha os valores no nível superior 

representam os tempos para atividades que não agregam valor, como estoques intermediários. 

Na parte inferior da linha podem-se ver os tempos de processamento, em cada célula ou 

unidade, das etapas que agregam valor. O somatório dos tempos que agregam e que não 

agregam valor é chamado de process lead time (PLT). De forma geral são os somatórios dos 

tempos no qual o produto espera para ser processado, estocado ou transportado. 

Um mapa do fluxo de valor amplia a utilidade de mapas de processos, adicionando 

mais dados (para além de y e x ou variáveis de saída e entrada), como: fluxo de material e de 
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informação, parâmetros operadores, duração de processos e tempos de execução, eficiência, 

perda; etc. 

2.4.4   Os passos para o mapeamento do fluxo de valor 

O MFV de uma forma geral é o mapa de processo, normalmente conhecido pelas 

empresas. Explicitando detalhes de inputs (entradas) e outputs (saídas) do processo e 

estoques e fluxo de informação. Ele faz uso da simbologia adequada listada inicialmente neste 

trabalho. 

Os passos descritos abaixo não são necessariamente os mesmos de empresa para 

empresa, porém, de uma forma geral são os seguintes: 

 

Passo 1: Criar um mapa do processo; 

Passo 2: Fazer o mapa do estado atual com um fluxograma "Top Down"; 

Passo 3: Determinar a família de produtos/processos para mapa do fluxo de valor; 

Passo 4: Fazer o mapa do fluxo do processo; 

Passo 5: Acrescentar o fluxo do material; 

Passo 6: Acrescentar o fluxo de informação; 

Passo 7: Acrescentar caixas de coleta de dados do processo; 

Passo 8: Acrescentar dados do processo e do lead time; 

Passo 9: Verificar o mapa de estado atual. 

2.4.5   Os benefícios do MFV 

Através de preleções, discussões, exercícios e aplicação prática, essa ferramenta 

possibilita enxergar os fluxos de valor. Identificar as causas dos desperdícios e esboçar e 

planejar a aplicação das técnicas Lean. 

O mapeamento do fluxo de valor ajuda a: 

 

• Compreender objetivos estratégicos da atividade; 

• Criar mapa de fluxo de valor de alto nível; 

• Incluir processos de atividade variáveis de alto nível; 
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• Colher métricas adicionais, se garantidas; 

• Analisar falhas na estratégia da atividade e na voz do cliente;  

• Escolher áreas de enfoque; 

• Criar Project Charters; 

• Atribuir projetos estrategicamente a BBS / GBs. 

• Estabelecer uma linguagem comum e uma direção para os esforços de melhoria; 

• Focar ações para resultados maiores e mais sustentáveis; 

• Compreender melhor a relação entre os fluxos de materiais e informações; 

• Criar as bases para um plano de implementação efetiva, ou seja, garantir que a ação 

surtiu efeito. 

2.5 O just in time 

Corrêa e Gianesi (1993, p. 57) afirmam que o JIT vai muito, além disso: 

Por se tratar não somente de uma técnica, ou conjunto de técnicas de 

administração da produção, mas uma completa ‘filosofia de trabalho’. Essa 

filosofia inclui aspectos ligados: administração de materiais, gestão da 

qualidade, arranjo físico, projeto de produto, organização do trabalho e 

gestão de pessoas. 
 

Vidossich (1999, p. 132) afirma que “JIT é uma expressão inglesa, que significa ‘no 

momento preciso’, ‘no momento exato’, correspondendo ao processo de fabricação dos 

produtos na qualidade adequada, na quantidade certa, no momento oportuno e com o menor 

custo possível”. 

Alvarez-Ballesteros (2001, p. 320) ressalta que “o JIT é uma filosofia racional com o 

intuito de eliminar todas as formas de desperdícios, visando aumentar a competitividade”. 

Esses desperdícios geralmente camuflados aparecem sob a forma de perdas sutis como altos 

estoques, baixa qualidade, tempo de fabricação demorados, excesso de movimentação, dentre 

outros. 

Slack et al. (2002, p. 482) afirmam que “JIT significa produzir bens e serviços 

exatamente no momento em que são necessários. Portanto, o JIT visa atender a demanda 

instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios”. 

Pozo (2004, p. 131) define o JIT como “[...] uma filosofia que se aplicada 

adequadamente pode reduzir ou eliminar desperdícios que acontecem nas compras, durante o 

processo produtivo, na logística e nas atividades de apoio”. Entretanto o autor ressalta que 
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devem ser levados em consideração três elementos básicos, indispensáveis, são eles: o fluxo, 

a qualidade e o envolvimento dos colaboradores. Para ele, o JIT é o resultado do emprego de 

conceitos simples para eliminar perdas e elevar a moral e a dignidade dos colaboradores. 

Existe uma tendência internacional por otimização de processos produtivos com vistas 

à redução de custos de produção e aumento na capacidade competitiva. Muitos destes 

conceitos têm origem no Sistema Toyota de Produção, que possui como premissas a produção 

abastecida no momento certo, com a quantidade necessária de recursos e sem geração de 

estoque (SHINGO, 1996). Como exemplo, tem-se a produção de embalagens para creme 

dental, que utilizam diferentes matérias-primas em diferentes etapas e lead-times. Seria ideal 

produzir somente a quantidade necessária para o mês, intercalando-se com a produção de 

outros SKUs de produto acabado, conforme a necessidade do cliente. Este cliente pode ser 

tanto as etapas de processamento seguinte (o cliente interno), quanto os clientes da empresa 

(cliente externo). Deve-se entender cliente como toda etapa posterior do processo, ou da 

cadeia. Dentro do STP, para o nivelamento e ritmo de produção, o cliente deve disparar a 

informação que deseja da etapa anterior para que ela inicie a produzir. Portanto, o JIT é um 

elemento essencial dentro do sistema puxado.  

O Kanban, em muitos desses casos, é a ferramenta utilizada para transmitir a 

informação da necessidade do cliente, favorecendo desta forma o gerenciamento e o controle 

do estoque dentro do JIT.  

2.6 O Kanban 

Pode ser definido como uma ferramenta para redução do tempo de espera, reduzindo 

estoques, melhorando a produtividade e interligando as operações em um fluxo uniforme 

ininterrupto. É um dispositivo de controle concebido para operar no chão de fábrica, 

utilizando um sistema de realimentação visual por cartões de demanda circulantes, os quais 

são denominados Kanban. A premissa básica do Sistema Kanban está na possibilidade de 

puxar os itens da linha de produção a partir da demanda final de um produto, por meio de 

cartões indicativos que fornecem informações a respeito do produto ou item em questão 

(SHINGO, 1996). 

De acordo com Alves (2000) “a ferramenta Kanban Tradicional emprega o uso de 

painéis ou quadros de sinalização junto aos pontos de armazenagem espalhados pela 

produção, com a finalidade de sinalizar o fluxo de movimentação e consumo dos itens a partir 
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da fixação dos Cartões Kanban nestes quadros”. A Figura 5 mostra o painel Porta-Kanban ou 

quadro Kanban. 

As definições de Kanban descritas por Shingo, (1996) e por Alves (2000) podem ser 

melhor explicitadas na atualidade de forma mais simples e resumida. Kanban é qualquer 

método visual utilizado para fazer com que uma determinada etapa ou atividade posterior ou 

anterior aconteça. Ele serve para que uma etapa somente aconteça quando necessário e desta 

maneira minimiza a produção de estoques intermediários. Os estoques devem ser 

dimensionados de forma adequada a cada processo para que não exista falta de material para a 

etapa posterior. Quando os estoques são dimensionados de forma adequada deixamos de 

chamar estoques e chamamos de supermercados. 

 

Figura 5 - Painel Porta-Kanban. 

 

Fonte: (LEAN SOFTWARE ENGINEERING, 2007). 

 

De acordo com Alves (2000) “a ferramenta Kanban foi criada para funcionar baseado 

no uso de sinalizações para ativar a produção e movimentação dos itens pelas células de 

trabalho e/ou montagens”. Estas sinalizações são convencionalmente realizadas com base nos 

Cartões Kanban, porém, pode utilizar-se de outros meios para passar estas informações, por 

exemplo, “Kanban Contenedor” (Carrinho Kanban), “Painel Eletrônico”, ou através do uso de 

terminais de microcomputadores, denominado “Kanban Informatizado” ou “Kanban 

Eletrônico”. 

O Kanban permite agilizar a entrega e a produção de peças. Pode ser empregado em 

indústrias montadoras, desde que o nível de produção não oscile em demasia. Os Kanbans 

físicos (cartões ou caixas) podem ser Kanbans de Produção ou de Movimentação, e transitam 

entre os locais de armazenagem e produção substituindo formulários e outras formas de 
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solicitar peças, permitindo enfim que a produção se realize Just in time – filosofia e técnica 

desenvolvida e aperfeiçoada por Taiichi Ohno e Toyoda Sakichi que faz parde do Sistema 

Toyota de Produção. 

Os Kanbans podem ser representados de diversas maneiras. De uma maneira geral é 

entendido como cartão. Na Figura 6 visualizamos alguns exemplos de Kanbans comumente 

usados. 

 

Figura 6 - Exemplos de Kanbans. 

 

Fonte: O autor. 

 

Ribeiro (1999) diz que “Kanban, do ponto genérico, é um sistema de controle de 

produção”. 
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Fullmann (1989) afirma que “Kanban é um meio (instrumento, ferramenta) para a 

realização de operações JIT, isto é, uma das técnicas para atingir as metas do JIT sendo 

apenas uma parte deste sistema”.  

Corrêa e Gianesi (1993) ressaltam que “Kanban é um sistema de informações para 

controlar harmoniosamente as quantidades de produção em todos os processos”. 

Reis (2008) define o Kanban como uma ferramenta gerencial de controle de puxar a 

produção de apoio ao JIT, corresponde a uma ferramenta manual de informações 

desenvolvido pela Toyota Motor Company, como parte fundamental desenvolvida para 

combater o desperdício na filosofia japonesa de produção. 

Conforme abordado anteriormente o método de puxar se traduz em produzir apenas os 

materiais necessários, quando solicitados pelas atividades subsequentes, sendo o material 

retirado na quantidade demandada. Assim, a linha de montagem tem informações sobre as 

peças necessárias e quando serão enviadas do processo precedente, para então obter estas 

peças na quantidade, tempo e qualidade demandada. Isto feito com a produção sendo puxada 

pelo mercado (cliente), ou seja, apenas quando um produto (no caso da Toyota, veículos) é 

comprado, desencadeando a produção a partir do final da linha.  

Cabe ressaltar que a utilização do Sistema Kanban como um método de controle tem 

sua utilidade em sistemas de produção seriada, mas pode não ser indicado para sistemas de 

produção do tipo Made-to-Order ou fabricação através de pedidos. Neste pode-se não utilizar 

o sistema por não ser um método produtivo que utiliza estoques. Outra característica relevante 

neste trabalho seria o fato de ser mais difícil a documentação eletrônica dos resultados de 

processos produtivos em sistemas Made-to-Order. 

A partir destes dados, podem ser estabelecidos resultados e regras provenientes do 

Sistema Kanban, tais como:  

- O processo subsequente retira do processo precedente as peças e materiais necessários 

nas quantidades necessárias;  

- O processo precedente produz itens na quantidade e na sequência indicadas pelo 

Kanban;  

- Evita-se a superprodução e transporte excessivo;  

- Possibilita que o Kanban funcione como uma ordem de fabricação afixada diretamente 

nos itens;  

- Evita que produtos com defeitos sejam enviados ao processo seguinte;  
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- Possibilita que o número de Kanbans seja continuamente reduzido para aumentar a 

sensibilidade aos problemas existentes, uma vez que cada processo passa a ser visto de 

forma enfocada e passa-se a otimizá-los (ANTUNES, 1999).  

De acordo com Alves (2000) os tipos de cartões usados na ferramenta Kanban, 

classificam-se em: 

1.Cartão Kanban de Produção – dispara a produção de um pequeno lote de peças, em 

determinado tipo e setor de produção. Não existe um modelo padronizado de cartão, mas, em 

geral, contém as seguintes informações: código da peça, descrição da peça, quantidade de 

peças, tamanho do lote a ser produzido, centro de produção responsável e local de 

armazenagem. A Figura 7a mostra um modelo de cartão Kanban de produção; 

2.Cartão Kanban de Transporte – autoriza a movimentação do material entre os 

setores de produção que consome este componente. Este cartão contém em geral as mesmas 

informações do Kanban de Produção, acrescentado da indicação do centro de produção de 

destino. A Figura 7b mostra um modelo de cartão Kanban de produção e de transporte. Os 

cartões possuem identificação que informam tipo de Kanban, código do produto, descrição, 

quantidade por lote, célula de produção e célula de destino. 

 

Figura 7 - a) Modelo de cartão Kanban de produção; Figura 7 - b) Modelo de cartão Kanban de 

transporte. 

 

Fonte: (ALVES, 2000). 

 

Os cartões são confeccionados de material durável para suportar o manuseio 

decorrente do giro constante entre os estoques do cliente e do fornecedor do item. Cada 

empresa confecciona seus próprios cartões de acordo com suas necessidades de informações 

(ALVES, 2000).  

Existem empresas que utilizam cartão Kanban de fornecedor para executa as funções 

de uma ordem de compra convencional, ou seja, autoriza o fornecedor externo da empresa a 

fazer uma entrega de um lote pequeno de itens, especificado no cartão, diretamente ao seu 
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usuário interno, desde que o mesmo tenha consumido o lote de itens correspondente ao cartão 

(PACE, 2003). 

2.6.1   Os objetivos do Kanban 

De acordo com Pace (2003) “o objetivo central da ferramenta Kanban é minimizar os 

estoques de matéria-prima em processos, produzindo em pequenos lotes somente o 

necessário, com qualidade, produtividade e no tempo certo”. A ferramenta Kanban por si 

própria é um sistema de controle baseado em dois modelos de Kanban utilizados para 

autorizar e movimentar a produção ao longo do processo produtivo. 

Este auxilia na identificação de problemas em processos de produção, tais como: 

tempo de “setup”, gargalos, qualidade, manutenção efetuada em maquinário e leiaute 

impróprio para produção desejada. Para conseguir isto, o sistema busca eliminar estoques 

entre os sucessivos processos e minimizar equipamentos, instalações ou mão de obra ociosa. 

O sistema pode também ser visto como uma estratégia para possibilitar melhorias na 

produtividade e na qualidade dos produtos e processos produtivos (SHINGO, 1996). 

O Kanban funciona baseado no uso de sinalizações para ativar a produção e 

movimentação dos itens pelos setores de produção. Estas sinalizações são convencionalmente 

feitas com base nos cartões Kanban nos painéis porta-Kanban, porém pode utilizar-se de 

outros meios, que não seja cartões, para passar estas informações. Coloca-se um Kanban em 

peças ou partes específicas de uma linha de produção, para indicar a entrega de uma 

determinada quantidade. Quando se esgotarem todas as peças, o mesmo aviso é levado ao seu 

ponto de partida, onde se converte num novo pedido para mais peças. Quando for recebido o 

cartão ou quando não há nenhuma peça na caixa ou no local definido, então se deve: 

movimentar, produzir ou solicitar a produção da peça (RITZMAN, 2004). 

2.6.2   O Kanban e o JIT 

O "Sistema Kanban de Manufatura" foi desenvolvido na Toyota Motors, no Japão e, 

mais tarde, divulgado para seus fornecedores e a indústria em geral. Ele é acima de tudo uma 

ferramenta de programação de compras e produção e de controle de estoques, que auxilia a 

implantação do "Just-in-time" (JIT) de produção "apenas no momento", sem estoques. 
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A filosofia JIT prevê uma drástica redução dos prazos de produção e de entrega pela 

eliminação dos tempos em que os materiais e produtos ficam parados nos estoques, aliada a 

uma substancial melhoria da qualidade e da produtividade pela detecção mais fácil e precoce 

dos problemas. 

O Kanban operacionaliza o JIT e com isto a empresa obtém: 

1. Sincronização e alinhamento da produção e abastecimento entre os diversos 

departamentos; 

2. Flexibilidade de programação; 

3. Aumento da capacidade produtiva; 

4. Controle visual, em "tempo real" da situação de demanda e estoques de cada área e 

cada material ou produto; 

5. Redução de inutilizados e outras perdas; 

6. Detecção imediata de gargalos de produção ou abastecimento; 

7. Detecção precoce de problemas de qualidade pois não existe a necessidade de 

aguardar um lote grande para se fazer a análise e liberação. 

O Kanban opera através do sistema de "puxar" a produção ao invés de uma 

programação de produção que "empurra" as matérias primas e produtos pela fábrica até a 

expedição. No Kanban é a expedição (ou o cliente) quem "puxa" os produtos do setor de 

embalagem, e este da montagem, etc., de trás para frente. 

A empresa deve ser visualizada como uma corrente, cujos elos são os departamentos 

por onde os materiais passam durante o processo: almoxarifado, beneficiamento, 

submontagem, montagem, embalagem, expedição. Em um sistema tradicional de 

programação de produção, os materiais são "empurrados" pela corrente. Então visualizando 

uma corrente sendo empurrada, muitos elos se movem e nada acontece na outra ponta e a 

corrente se desvia para um lado ou para outro, fora do rumo. 

A outra ponta da corrente é quem "puxa" os demais elos. O movimento se transfere 

suave e rapidamente até o outro extremo, como numa engrenagem, onde todos os dentes 

rodam sincronizadamente, sem desvios. 

Isto é o que o Kanban lhe proporciona: sincronização e alinhamento entre todos os 

seus departamentos, comandados pela expedição de produtos – ou mais à frente, pelo próprio 

cliente. 

Nas organizações que não sejam de manufatura, da mesma forma, o Kanban "enxuga" 

os estoques de materiais e regulariza o seu fluxo, facilitando o controle e reduzindo as faltas 

de materiais. 
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O Kanban operacionaliza isto com cartões que funcionam como "ordens de produção" 

ou como "ordens de compra" permanentes. Cada cartão vale um lote mínimo do produto, um 

contendedor ou mesmo uma só unidade, que circula entre o setor consumidor e o fornecedor.  

O cartão é enviado ao setor fornecedor como uma requisição, ao se consumir o 

pequeno lote de produto a que estava vinculado. E volta para o consumidor acompanhando o 

novo lote do produto quando este é fornecido. 

Mecanismos simples de gestão à vista dos cartões permitem ao setor fornecedor 

priorizar as suas atividades em função das necessidades do setor cliente, garantindo a 

sincronização e o alinhamento que foi visualizada na descrição da corrente, acima. Tal gestão 

à vista possibilita à visualização da carga de trabalho de cada setor e consequentemente a 

presença de atrasos ou gargalos na produção, favorecendo a tomada antecipada de 

providências corretivas. Permitem ainda a percepção de folgas, criando oportunidades de 

parada para correções de problemas ou implantação de melhorias, impossíveis com uma 

programação fixa de trabalho do sistema de "empurrar" a produção. 

A redução dos estoques permite o uso mais rápido dos produtos e, caso estes 

contenham falhas, o volume produzido com falhas é menor, permitindo correções mais 

rápidas e menos rejeições e perdas. 

2.6.3   As dificuldades do Kanban tradicional 

Apesar de ser bastante utilizado nas organizações, o Kanban tradicional oferece uma 

série de dificuldades: 

- Riscos para acionamento do Kanban em grandes distâncias e leiautes; 

- Depois dos cálculos de necessidade de aumento ou redução dos Kanbans era feita, 

através do planejamento e controle da produção (PCP), uma análise manual item a 

item no sistema corporativo da empresa (ERP); 

- Devido ao controle de custos, a reposição dos itens é feita num só momento, inclusive 

para os itens que não tinham demanda. 

- A operacionalização através de cartão está fortemente associada à disciplina das 

pessoas em atualizar o quadro; 

- Morosidade na comunicação com os fornecedores; 

- Excesso de estoques causados pela formula de cálculo inadequada; 
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- Constantes recálculos para atualização da quantidade de cartões (flutuação da 

demanda); 

- Paradas de linha mesmo com estoques altos; 

- Excesso de trabalho (análise) manual pelo operador.  

2.7 O Kanban Eletrônico 

O Kanban Eletrônico é uma evolução natural do pensamento administrativo da 

ferramenta Kanban (ALVES, 2000). 

A premissa básica é o controle dos cartões através de componentes eletrônicos, ou 

seja, o controle dos contendores passa a ser automatizado e não mais manual. Com isso, o 

controle visual, ou gerenciamento pelos olhos (CORIAT, 1994) ainda existe, mudando apenas 

a forma física de disponibilidade dos controles dos contendores.  

O controle eletrônico pode ser feito através de painéis de visualização e terminais, tais 

como dispositivos de entrada e saída de dados, interligados em um sistema de processamento 

de informações (TUBINO et al., 1994). Isto anexado a um software que habilita os processos 

a solicitar as partes necessitadas dos seus processos antecessores, com auxílio de um leitor de 

código de barras (SHAH, 2000). Estes leitores serão utilizados para registro de chegada e 

saída dos contendores de suas diversas unidades de trabalho, através de esteiras automatizadas 

para movimentação deles, quando estes dispositivos estão disponíveis (GYORKI, 2000). 

Nos painéis existem informações de onde a linha de produção se alimenta, como 

controle de vendas, dados de estoques, quantidades e tipos de produtos necessários, assim 

como a prioridade de fabricação. As unidades de trabalho alimentam o sistema com dados 

referentes à produção, indicando sua disponibilidade às demais (TUBINO et al., 1994). Este 

controle eletrônico permite ainda que seja informada a uma planta distante sobre a agenda de 

pedidos a ela destinada automaticamente, auxiliando na distribuição e logística do sistema 

(SHREFFLER, 1999). 

A conjugação do conceito de automação do fluxo de informações com o sistema 

Kanban tradicional pode ser realizada empregando painéis de visualização e/ou terminais 

(como dispositivos de entrada/saída de dados) interligados em um sistema integrado de 

processamento de informações. Para a visualização da informação, então, podem ser 

utilizados painéis eletrônicos mostrando os diferentes produtos elaborados nas células ou mini 

fábricas, os quais são alimentados com dados provenientes do sistema de controle de vendas e 



44 

 

estoque, indicando as necessidades, quantidades e tipos de produtos, assim como a prioridade 

com a qual estes têm que ser fabricados.  

Por sua vez, os diferentes centros de trabalho ingressam no sistema os dados referentes 

à produção através de terminais, teclados ou dispositivos de códigos de barras, informando ao 

sistema a produção realizada, e indicando aos demais centros produtivos sua disponibilidade. 

O computador permite uma rápida realimentação da informação, agilizando o processo de 

tomada de decisões.  

No contexto do Kanban interno, as mensagens de Kanbans eletrônicos podem ser 

empregadas para reposição dos estoques na medida em que os contêineres de peças vão-se 

esvaziando fisicamente. Dependendo da distância entre os centros de trabalho, o Kanban 

eletrônico pode ser empregado para diminuir o tempo de resposta no reabastecimento de 

peças.  

Com respeito ao Kanban do fornecedor, o conceito da transferência eletrônica de 

dados agiliza os pedidos de peças e materiais, além de simplificar procedimentos e 

processamentos de pedidos dos clientes. A implementação prática depende da distância física 

que separa cliente-fornecedor, podendo ser através de linha privada, linha telefônica ou enlace 

de rádio, dependendo de cada caso particular. O Kanban eletrônico pode ser útil também na 

gestão financeira da empresa, pois Kanbans com códigos de barras no ponto de recebimento 

de materiais provenientes de fornecedores externos simplificariam o processo de faturamento 

alimentando o sistema de contabilidade da empresa, e agilizando a emissão oportuna de 

faturas.  

A Figura 8 exemplifica um modelo de funcionamento do Kanban Eletrônico onde a 

informação é facilmente integrada com todos os setores da empresa em tempo real. 

 

Figura 8 - Controles administrativos pelo Kanban Eletrônico. 

 

Fonte: (LOPES, 2008). 

 

Outra característica associada ao uso do Kanban eletrônico é o constante 

monitoramento de estoques, podendo os pontos de pedidos serem diminuídos ou 



45 

 

reestruturados (momento em que disparam os pedidos para o processo anterior). Do ponto de 

vista de uma cadeia de suprimentos, o Kanban eletrônico pode levar as informações 

automaticamente aos fornecedores através da comunicação facilitada através do software 

compartilhado, levando a uma rápida tomada de decisões (SHAH, 2000), disparando pedidos 

diretamente na linha de produção. Permite também avaliar o impacto no setor financeiro da 

empresa, através da alimentação do faturamento diretamente para o sistema contábil da 

empresa, agilizando a emissão de faturas (TUBINO et al., 1994). 

Segundo Slack et al. (2002) os sistemas eletrônicos têm o objetivo de melhorar os 

serviços das empresas para os seus respectivos clientes, visando à minimização do 

investimento em estoque e a maximização da eficiência operacional, fundamentado nos 

seguintes benefícios, entre outros: 

1.Formação de preços competitivos;  

2.Nível de estoque mais baixo; 

3.Melhor serviço ao cliente; 

4.Respostas mais rápida às demandas de mercado; 

5.Maior flexibilidade para mudar o programa mestre de produção; 

6.Custos “Set up de máquinas e equipamentos”; 

7.Tempo ocioso reduzido. 

2.7.1   A influência da tecnologia da informação 

Leite (2006) afirma que no início dos anos 90, cada 1,0% de crescimento do PIB 

representava 1,0% de aumento de emprego. Hoje, se o PIB cresce 1,0%, o emprego aumenta 

só 0,2%, As empresas descobriram na tecnologia uma maneira de ganhar produtividade, sem 

depender de mais gente trabalhando. Os novos tempos trazem a necessidade de revisão de 

toda a estrutura de produção e negócio. É uma necessidade movida pelos avanços da 

tecnologia e pelas atuais demandas de um mercado consumidor cada vez mais exigente. 

A tecnologia da informação (TI) é, juntamente com a tecnologia de produtos e 

processos, uma das três áreas primárias da tecnologia. Estão apresentadas a seguir: (i) a 

tecnologia de produtos se faz presente dentro de um contexto de concepção de novos produtos 

e serviços; (ii) a tecnologia de processos está presente quando o trabalho é realizado por parte 

de seus funcionários; e (iii) a Tecnologia da Informação (TI) é a forma utilizada pelos 
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funcionários para adquirir, processar e comunicar a informação (KRAJEWSKI e RITZMAN, 

1999). 

A TI inclui formas de comunicação eletrônica, como: processadores de texto, tabelas, 

gráficos, e-mail, base de dados e Internet. Através destes recursos, gerentes utilizam as 

informações de maneira a serem tomadas as decisões mais efetivas (KRAJEWSKI e 

RITZMAN, 1999). 

Aplicações diretas da TI na engenharia de produção são essenciais para controle de 

máquinas, equipamentos e recursos em processos produtivos. Sua utilidade é infinita como a 

prática da produção, e como exemplos podem ser citados: a integração automática de 

movimentação de materiais, o sequenciamento de processos, a automação de processos e a 

inspeção eletrônica de qualidade dos produtos (ALTER, 1999). 

A TI é uma das quatro componentes básicas. São elas: software, hardware, bases de 

dados e telecomunicações (KRAJEWSKI e RITZMAN, 1999; LAUDON e LAUDON, 1997; 

MCLEOD JR, 1998; ALTER, 1999). Este trabalho contempla bases de dados empresariais, 

uma vez que é o meio tecnológico através do qual a empresa vai implementar e gerenciar o 

Sistema Kanban.  

2.7.2   Aplicação de sistemas de informação 

Dentro do conceito de cadeia de valores, cada atividade utiliza e cria informações, que 

são mais facilmente armazenadas e gerenciadas com uso de tecnologia e aplicações em 

processos empresariais. Sua rápida e constante evolução vem exercendo um papel cada vez 

mais importante na análise e controle de produtos e processos, resultando em vantagem 

competitiva (PORTER, 1990). Gerenciamento empresarial com utilização de recursos de TI 

tem sido apontado por Laudon e Laudon (1997), como vantagem competitiva, justificando 

investimentos em TI.  

A partir dos dados e informações gerados nas empresas é possível a utilização de 

Tecnologia de Planejamento de Recursos de Manufatura (Manufacturing Information Systems 

- MIS). Este tópico recebeu os nomes de suas aplicações práticas diretas, tais como: Material 

Requirements Planning (MRP), Just-in-time (JIT), ReOrder Point (ROP) e Manufacturing 

Resource Planning (MRP II). Estes são utilizados para fins de planejamento de recursos em 

processos produtivos diversos, conforme seus nomes pressupõem (MCLEOD JR, 1998).  
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Para o JIT, utiliza-se o Sistema de Informações gerenciando a troca eletrônica de 

dados com fornecedores sobre a necessidade de entrega de produtos. O resultado esperado é o 

desaparecimento dos almoxarifados da empresa e, no caso de ser implantado em uma cadeia 

de suprimentos, dos fornecedores também (LAUDON e LAUDON, 1997).  

A transmissão eletrônica de dados ajuda a detectar e prevenir erros, minimizando-os 

por conta da interpretação destes dados. Permite ainda o acesso a informações dos envolvidos 

no processo produtivo, ajudando a identificar problemas de equipamentos e processos. A 

função é disponibilizar, em tempo real, informações sobre a situação da produção, estoques e 

vendas da fábrica (TUBINO et al., 1994). 

2.7.3   As vantagens e as desvantagens 

A comparação do Kanban tradicional com o Eletrônico propicia as seguintes 

diferenciações: 

 

• Facilita comunicação em grandes distancias e leiautes; 

• Os cálculos são feitos automaticamente, com visualização, seguindo escalas de cor 

padronizadas; 

• A solicitação para compra é feita automaticamente através do padrão de cores 

desenvolvido, não sendo necessária a análise por item; 

• A sinalização independe da colocação do cartão que estaria fortemente associada à 

disciplina das pessoas; 

• Sem morosidade na comunicação com os fornecedores (on line); 

• Funciona como sinalizador para atividade anterior, sem gerar sobrecarga para o 

fornecedor. 

• Depende de energia elétrica para atualizar/rodar; 

• Pode perder informações devido a sistemas de proteção obsoletos. 
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3  O setor de embalagens de creme dental 

O desenvolvimento das pastas de dentes teve inicio por volta dos anos 300/500 AC, 

nas antigas China e Índia. De acordo com a história chinesa, um homem chamado Huang-ti 

foi o primeiro a estudar os cuidados com os dentes. 

Durante os anos 3000/500 AC, os povos egípcios elaboravam a pasta de dentes 

misturando cinzas de ossos de boi, pó de arroz e cascas de ovos queimados. Achados 

posteriores mostraram que todos esses ingredientes deveriam ser misturados em conjunto, 

porém não especificavam como deveria ser utilizado o pó obtido dessa mistura. Supõe-se que 

os antigos egípcios utilizavam seus dedos para esfregar esta mistura em seus dentes.    

Relatos da antiga Índia, China e Egito mostraram que os gregos e romanos foram os 

povos que desenvolveram e aperfeiçoaram o creme dental. Foram estas civilizações também 

quem desenvolveram os primeiros instrumentos para a extração de dentes, e foram também os 

primeiros a “amarrar” dentes perdidos juntamente aos dentes artificiais, através de fios de 

ouro.  

Com a queda do império romano, a evolução e desenvolvimento do creme dental 

tornaram-se obscuro e pouco se conhece sobre as mudanças ocorridas após a chegada de 

Cristo, até o ano 1000 DC.    

Alguns achados mostram que a civilização persa também desenvolveu o creme dental. 

Outras receitas persas incluíam partes de animais secos (em pó), ervas, mel e minerais.    

A pasta de dentes ou dentifrício foi inicialmente desenvolvida na Inglaterra, no fim do 

século XVIII. Era apresentada em um pote de cerâmica, podendo vir em forma de pó ou em 

forma de pasta. Os ricos aplicavam na escova, enquanto a população pobre utilizava os dedos.    

Os pós foram desenvolvidos pelos doutores, dentistas e químicos, e frequentemente 

continham ingredientes que eram ligeiramente abrasivos e nocivos aos dentes, como por 

exemplo, pó de tijolo e porcelana.  

Para torná-la mais agradável, adicionava-se glicerina em sua composição. No início do 

século XIX, o ingrediente estrôncio foi introduzido. Foi utilizado inicialmente para fortalecer 

os dentes e diminuir a sensibilidade. Posteriormente, o pó de bórax foi usado para dar a 

consistência de gel.    
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Antes da segunda grande guerra, a maioria dos cremes dentais utilizavam sabões como 

agente emulsificante. Todavia, após a guerra, o desenvolvimento do lauril sulfato de sódio pôs 

fim ao uso dos saponáceos nos cremes dentais.  

3.1 A evolução das embalagens 

As embalagens nos acompanham desde o dia em que o ser humano descobriu a 

necessidade de transportar e proteger seus alimentos e mercadorias. E como a maioria das 

coisas que a humanidade descobre, foi na natureza que o homem começou a buscar suas 

embalagens. 

Os mais diversos tipos de distribuição de produtos exigiram meios específicos para 

embalá-los. Hoje, em muitos casos, a embalagem torna-se o “5º P” (Package) do mix de 

marketing, no entanto, isso não é ainda uma realidade na mente de muitos empresários 

brasileiros. 

A linguagem visual da embalagem deve respeitar uma construção específica, quase 

distinta para cada tipo de produto que irá conter. Nos primórdios da história, quando da 

necessidade de se conter um produto num tipo específico de embalagem, sua identificação era 

feita exclusivamente a partir de sua forma, já que naquela época as tecnologias ainda não 

poderiam prover meios para a inclusão de imagens ou para trabalhar a identidade visual de 

uma marca como se faz hoje (SANTOS, 2008). 

A linguagem visual da embalagem acabou criando a possibilidade de se ter um 

repertório iconográfico bastante extenso, onde as embalagens passaram a incorporar funções 

não somente de acondicionamento ou para transporte, mas também de comunicação, 

conformação e valoração do produto. Sua tradução em objetos trouxe ao mercado novas 

possibilidades, as quais antes não haviam por limitações técnicas da época. Não podendo 

identificar as variedades de produtos existentes, obrigando, dessa forma, a uma identificação 

precária dos conteúdos (SANTOS, 2008). 

Com isso, “conter” e “identificar” tornaram-se parceiras e suas implicações 

ampliaram-se de acordo com o crescimento do mercado, o qual fez surgir as primeiras 

empresas dedicadas ao comércio de mercadorias em escala mundial, dando assim um impulso 

considerável na construção da configuração da linguagem visual da embalagem, pois elas 

passaram a discriminar o conteúdo e a informar sobre sua origem (SANTOS, 2008). 
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3.2 A empresa de fabricação de embalagem de creme dental 

Localizada no complexo industrial de Suape PE, com matriz em São Paulo, a unidade 

possui três grandes clientes e uma variedade de mais de 40 unidades mantidas em estoque 

(SKUs). O departamento de vendas, situado em SP, responsável por receber as informações 

das necessidades do ciente, solicita por meio eletrônico, ao departamento de Planejamento e 

Controle de Produção (PCP), situado em Suape PE, para que as quantidades sejam fabricadas 

e entregues nas devidas datas. Em se tratando de novos produtos, antes de ser solicitada sua 

entrega, o departamento de novos produtos (SP) é acionado para que seja desenvolvida, 

juntamente com o cliente, toda arte do creme dental. O departamento de PCP calcula e 

informa as necessidades de compra de insumos para o departamento de compras bem como 

solicita ao departamento de produção o início do processamento do material. Estando o 

material pronto, o departamento de Logística, com o plano de entrega, envia a mercadoria ou 

produto acabado (PA) para o cliente na quantidade, datas e horários pré-estabelecidos. 

3.3 O fluxo de insumos e seu processamento 

Para a fabricação de embalagens de creme dental, as principais matérias primas são a 

Web (laminado que é impresso a arte), a tampa e o ombro. O Web é de uma lâmina composta 

por cinco camadas, sendo duas de polietileno, uma de alumínio e as outras duas de um 

adesivo. As camadas de polietileno estão na superfície e o alumínio no dentro da lâmina 

(web). O adesivo serve para unir as camadas de polietileno com o alumínio. A tampa é uma 

peça feita através de um processo de injeção e serve para vedar o creme dental no tubo, 

através de uma rosca. O ombro é outra peça, também fabricada pelo processo de injeção, que 

será soldada ao Web e rosqueado com a tampa. O Fluxo dos insumos segue o processo básico 

conforme Figura 9. 
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Figura 9 - Fluxo dos insumos. 

 

Fonte: O autor. 

3.4 O processo de impressão 

Na empresa analisada, têm-se dois principais processos ou células de produção: 

processo de impressão e processo de formatação. 

O processo de impressão registra no “Web” a arte desejada. Inicialmente a bobina de 

“Web” é abastecida na máquina e a folha do laminado passa, de forma contínua, pelos 

processos de tratamento corona, grupos impressores e estação de verniz. O tratamento corona 

serve para eletro estimular a superfície do material e torná-la apta a receber a tinta, sem riscos 

de desprendimento. Os grupos impressores são rolos com gravuras, nas quais a arte vai sendo 

impressa após a sobreposição dessas gravuras, nos seis possíveis rolos de impressão. Este 

conjunto alinhado de sobreposições gera uma arte. Cada grupo impressor possui uma unidade 

de lâmpadas ultravioleta capaz de realizar a secagem em poucos segundos. O grupo de verniz 

aplica uma fina camada de verniz na arte ou impressão de forma a conferir brilho e proteção 

desta contra o atrito. Deste conjunto sequenciado de ações, as bobinas de web consideradas 

virgens ou sem impressão dão origem as bobinas impressas ou web impresso como pode ser 

observado na Figura 10. 
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Figura 10 - Processo de impressão.  

   

Fonte: O autor. 

3.4.1   O processo de formatação 

O processo de formatação consiste no desbobinamento do Web impresso, corte e solda 

deste material no ombro e tampa. O Web impresso é alimentado manualmente através de 

bobinas nas máquinas de formatação, que inicialmente, através de uma solda longitudinal, 

forma um longo tubo, que passa por uma guilhotina, comandada eletronicamente, que corta e 

corrige seu comprimento, transformando-os em pequenos tubos chamados de corpos. Através 

de um sistema de sucção, os tubos são colocados para uma posição perpendicular onde são 

perfeitamente encaixados em eixos chamados de mandris, que servem de suporte para que os 

corpos possam ser soldados ao ombro, através de indução seguida de um resfriamento. A 

etapa posterior consiste em rosquear as tampas nos ombros com os corpos soldados, para que 

sejam colocados manualmente em caixas e depois em estruturas de madeira (paletes) (Figura 

11).  

 

Figura 11 - Processo de formatação 

 

Fonte: O autor. 
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3.4.2 O produto acabado e seus SKUs (Stock Keeping Unity – Unidade mantida 

em Estoque) 

Atualmente a empresa de embalagem em estudo apresenta seu produto acabado, 

dividido inicialmente por volume ou diâmetro do ombro. Ele pode apresentar-se nos 

diâmetros de 25 mm, que são capazes de armazenar 50 g de creme dental, no diâmetro 28 

mm, que armazenam 90 g e no diâmetro de 32 mm, 120 g. Os SKUs estão apresentados no 

Anexo A. 
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4  Metodologia 

De acordo com Baptista (apud BARROS e LEHFELD, 1986, p. 1): 

Metodologia é a operacionalização, sistematização e racionalização do 

método por processos e técnicas de que se vale o agente para realizar uma 

intervenção na realidade. O método é uma visão abstrata do agir. A 

metodologia é uma visão concreta da operacionalização. 
 

Sabe-se que a metodologia é definida como um conjunto de etapas organizadas a 

serem vencidas na investigação de um fenômeno. Definida a metodologia, há a necessidade 

de proceder à definição da pesquisa. 

Segundo Gil (1999) “a investigação científica depende de um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos, os 

denominados métodos científicos”. Convém salientar que na era do indeterminismo e da 

incerteza, a ciência não é fruto de um roteiro de criação totalmente previsível, não havendo, 

portanto uma única maneira de raciocínio capaz de dar conta do complexo mundo das 

investigações cientifica. Porém, é notório que todo trabalho cientifico deve pautar-se num 

procedimento metodológico. Assim, o trabalho retratou as relações entre o desenvolvimento 

tecnológico e às mudanças no padrão de produção, associados à aplicação de uma ferramenta 

eletrônica, tendo por objetivo explicar o conteúdo das premissas por intermédio de uma 

cadeia de raciocínio, partindo da análise do geral para o particular. 

4.1 A metodologia utilizada 

Com o objetivo de identificar e propor melhorias as empresas através da utilização do 

MFV da fábrica, foi realizada uma investigação com base nos dados atuais de fábrica, 

apurando os fluxos de materiais e informações mais relevantes à produção, visualizando a real 

necessidade do controle do estoque. Escolheu-se como empresa base uma unidade fabril, 

localizada na zona industrial de Suape, com área 5500 metros quadrados de área construída e 

com produção média de 27 milhões de unidades/mês. 

Para a realização deste trabalho obteve-se total apoio da diretoria e dos 08 

colaboradores envolvidos no processo, os quais se buscaram informações junto no chão de 

fábrica, ou seja, junto aos operadores, investigando seu funcionamento no que diz respeito ao 
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seu MFV. O fluxo de material desde a entrada, passa pelas unidades de processamento (WIP) 

até a saída (expedição), de modo que se pode comprovar a oportunidade de ganho de dinheiro. 

Escolhida a equipe multidisciplinar de oito pessoas sendo quatro grupos de duas 

pessoas das áreas de recebimento, produção, expedição e PCP, durante o horário das 9:30h às 

14:30h, do dia 04/11/10, cada grupo integrante foi responsável pela coleta das informações 

necessárias na área do recebimento, estoque de matéria-prima, produção, estoque de produto 

acabado.  

4.2 O plano de pesquisa e coleta 

Inicialmente o plano consistiu em coletar as informações do chão de fábrica como: 

leiaute do fluxo geral de insumos, etapas ou células de processamento, eficiência (OEE), 

disponibilidade (ID), performance (IP), qualidade (IQ) de cada máquina, volumes dos 

diferentes materiais distribuídos durante a cadeia e como o fluxo de informações é transmitido 

mediante os fornecedores e clientes do processo. As informações coletadas foram registradas 

numa planilha (Apêndice A), sendo definida uma área para cada participante. 

Após a comprovação da oportunidade de trabalho, no mesmo dia, uma nova coleta no 

ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema de Gestão Empresarial), atualmente 

Microsiga, foi necessária. Dois integrantes da equipe foram responsáveis por coletar as 

informações para futura análise.  

4.3 A coleta de dados 

Na concepção de Stoner e Freeman (1999, p. 488), “[...] enquanto dados são números 

e atos brutos não analisados, informações são dados que foram organizados ou analisados de 

algum modo significativo”. Nesta linha, os dados coletados para a realização desta pesquisa 

são considerados primários, pois representam informações importantes no tratamento do 

fenômeno a ser investigado e que não foram analisados. Foram utilizados como principais 

instrumentos de coleta: a tabela do Apêndice A; a entrevista estruturada e a observação 

sistemática, um instrumento chave no processo de pesquisa. Pois, alguns dados ou 

informações que não estão registrados pela unidade em questão, foram levantados e 

analisados durante o processo de investigação da pesquisa. 
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Os quatro grupos, de dois integrantes, foram divididos nas áreas do recebimento, 

produção e expedição. 

Outras duas pessoas ficaram responsáveis por receber as informações e montar o Mapa 

de Fluxo de valor (MFV), bem como de retirar os dados do sistema (Microsiga) de forma a 

identificar as oportunidades em redução de estoques. 

4.4 O plano de análise 

Depois de elaborado o MFV, e analisados os fatores de restrição de fluxo e altos lead 

times, juntamente com a equipe multifuncional, de todas as áreas, foi formulado um plano de 

ação. 

A análise dos dados foi realizada em duas etapas. Na primeira, foi construído o plano, 

com base nas restrições de fluxo mostradas no MFV. Como estoques excessivos, altos tempos 

de troca, baixas eficiências, baixos índices de qualidade e baixa disponibilidade, onde as 

ações prioritárias fazem uso de um método quali-quantitativo de análise. A parte quantitativa 

equivale à análise dos valores registrados conforme Apêndice A e registrados no MFV. A 

parte quali-qualitativa consistiu em transformar, através de um Brainstorming com toda 

equipe, as diferentes visões subjetivas de oportunidades listadas em valores. Cada integrante 

pode pontuar item a item (oportunidade a oportunidade), e elas são tabeladas conforme as 

prioridades definidas pelo grupo. 

Comprovada a importância do controle do estoque, na segunda etapa, as informações 

de consumo mensal, por item mantido em estoque, ou SKUs, coletadas no sistema (ERP), 

transformado em médias de consumo mensal para que os possíveis erros (picos e vales de 

consumo) fossem diluídos e não influenciassem no resultado. Após a coleta das médias de 

consumo, mediante a quantidade física contabilizada em estoque por SKU, o cálculo de dias 

de estoque foi estabelecido para cada item, de forma a analisar a real necessidade do estoque 

por SKU. No final foi elaborada uma tabela eletrônica (Kanban Eletrônico – Figura 8), com 

células formatadas e condicionadas, a expressar, através de cores vermelha (estoque de 

segurança), amarela (estoque suficiente para pedir e receber) e verde (quantidade máxima), os 

níveis de estoque de cada matéria-prima analisada. 
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5  Apresentação e análise dos dados 

A unidade fabril estudada está localizada no complexo Industrial de Suape em uma 

área de 5500 m², a uma distância de 5 km do seu principal cliente. Esta unidade fabrica 27 

milhões de tubos de creme dental por mês. As suas principais matérias-primas, do tubo do 

creme dental e seus fornecedores são: 

 Tampas – O fornecedor está em SP, e a carga demora 5 dias para o transporte 

terrestre, porém o pedido de compra deve ser colocado com antecedência de 2 

meses. 

 Web – O fornecedor está em RN, e a carga demora 6 horas para o transporte 

por via terrestre, porém o pedido de compra deve ser colocado com 

antecedência de 3 meses devido ao fato do fornecedor comprar  a matéria-

prima importada (resina) para dar início à produção. 

 Ombros – O fornecedor está em SP, e a carga demora 5 dias para o transporte 

terrestre, porém o pedido de compra deve ser colocado com antecedência de 2 

meses. 

 Tintas - O fornecedor está em SP e a carga demora 15 dias para o transporte. 

A Figura 12 mostra os componentes da embalagem do creme dental. 

 

Figura 12 - Componentes da embalagem do creme dental. 

 

Fonte: O autor. 
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5.1 O mapa do fluxo de valor da fábrica de embalagem 

Dentro do ambiente de pesquisa verificou-se a existência de metodologias detalhadas 

de implantação do MFV, a fim de analisar e determinar qual a melhor estratégia para realizá-

la. 

Conforme abordado no capítulo anterior, a aplicação do MFV é necessária para 

comprovar e verificar a real necessidade do controle e dimensionamento do estoque de tintas.  

Depois de realizado o preenchimento da tabela para coleta de informações do MFV, 

conforme Apêndice A, foi construído o MFV (Figura 13). Da esquerda para direita entende-se 

que o produto sai do fornecedor via marítima ou rodoviária, é entregue para o armazém de 

recebimento onde é estocado (triângulo vermelho) e direcionado para as linhas de produção. 

Logo em seguida é armazenado e entregue par o Cliente final. Nas caixas de cada célula 

existem informações importantes relativas aos índices de eficiência, desempenho de 

máquinas, tempo de troca, disponibilidade. O segredo do MFV está em identificar pontos de 

restrição do fluxo de matéria-prima. Esta de uma forma geral tem restrições devido a grandes 

estoques ou mau desempenho dos equipamentos. A linha inferior, saindo da caixa azul 

(inferior esquerda), expressa o tempo de atravessamento da matéria-prima em todo o 

processo, ou o lead time do processo (LTP). 
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Figura 13 - Mapa do fluxo de valor. 

 

Fonte: O autor. 

 

Depois de preenchido o MFV fez-se uma reunião com uma equipe multidisciplinar, 

composta de 08 integrantes. Uma matriz ou plano de ação foi gerado para cada oportunidade 

de melhoria e tem-se como exemplo a ação nº 2, redução do estoque de tintas. Para as 

restrições do processo, depois de listadas, são atribuídas notas por cada indivíduo do grupo, as 

quais são somadas e as ações são priorizadas por ordem de pontuação. Essa técnica, chamada 

de Brainstorming, ajudou a identificar e comprovar a necessidade do controle do estoque de 

tintas. A lista de prioridades está apresentada na Figura 14. 
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Figura 14 - Matriz de priorização das ações obtidas do MFV.  

 

Fonte: O autor. 

 

Conforme observado no MFV e priorizado conforme a matriz, pode-se comprovar a 

necessidade de controle da quantidade de tintas, uma vez que o estoque no armazém de 

matéria-prima equivale a mais de 106 dias, ou seja, o volume de tintas equivalente a 

aproximadamente 1.500 kg é suficiente para fazer com que a fábrica funcione durante 106 

dias, sem a necessidade de compra. Existe a oportunidade de redução do estoque, pois o lead-

time entre pedir e entregar é de 15 dias. Esse estoque encontrado reflete em mais de R$ 

150.000,00 parados e sem utilização. 

No. Sit. Local

W O A E R C I

1 Resgatar 5S LOGÍSTICA x x x x x x x VSM 3 10 5

2 Reduzir estoque tintas x VSM 2 10 5

3 Realizar melhorias nos clichês (artes) x x x x VSM 3 8 6

4 Realização projeto para reduzir perdas% x x x x x VSM 2 10 8

5

Vistoriar os veículos da empresa 

transportadora na portaria visando os 

seguintes pontos: assoalho, iluminação, 

pneus, fumaça preta e possíveis 

vazamentos

VSM 4 6 8

6
Realizar Kaizen Ko-Packs retorno 

bobinas da Aisa
IMPRESSÃO x x x x x x x VSM 2 10 5

7

Resgatar o livro nas Ko-Packs para 

registro dos principais problemas 

ocorridos no turno

VSM 3 5 5

8 Aprimorar SMED Aisa 2000 x x x VSM 3 9 6

9 Resgatar TPM x x x VSM 3 9 6

10 Aumentar REE das Aisas 1000 x x x 1 10 10

11 Reduzir pallets rejeitados e segregados x x x x x x x VSM 1 10 10

12
Reduzir rejeição de 20m de web a cada 

troca de bobinas x x x x x x x VSM 2 10 2

13
Aumentar passo de impressão de novos 

produtos x x x x x x x VSM 3 10 5

14

Regularizar peças de reposição 

(colocador de tampas, ferramenta fria, 

cerâmica das bobinas  cabeça de 

mandril)

x x x x VSM 2 10 5

15 Reduzir custo de manutenção x x x x x x x VSM 1 9 10

16
Programar Ops com tolerância de 5% 

para a linha Triple x x x x x x x VSM 1 10 5

17 Tratar estoque de ombro 25 signal x x x x x x x VSM 3 10 7

18 Padronizar os SMED da Ko-Pack 1 e 2 x x x x x x x VSM 3 10 7

19

Padronizar linhas de Aisa 5 e 7 para 

diam. Específicos (Aisa 05 - 25/35, Aisa 

07 32)
x x x x x x x VSM 3 10 7

20
Definir metas para um programa de 

Cargos e Salários x VSM 1 8 3

FORMATAÇÃO

Benefício  

(Staf)

Esforço  

(Staf)
Ações CI VSM

KPI Afetado Ação de Melhoria 

identificada por:

Prioridade (P) 

(Staf)

Diário
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5.2 O levantamento do estoque de tintas 

Atualmente tintas e outros insumos são controlados pelo sistema integrado de gestão 

empresarial (SIGE ou ERP). Acontece que, conforme explicitado anteriormente, eles 

dependem de rigorosas atualizações e monitoramento item a item, dificultando a análise. 

Inicialmente essa etapa do trabalho consistiu em levantar quais os SKUs de tintas são 

necessárias à confecção dos tubos de creme dental, e quais são seus respectivos consumos. 

Extraindo do ERP, durante o período de 12 meses, listam-se os devidos SKUs e seus 

respectivos consumos médios.  

Verificou-se com o levantamento do estoque de tintas que dos 88 SKUs de tinta, 31 

são itens que não se usa no período de um ano. Ou seja, itens totalmente descontinuados, que 

eram mantidas em estoque e geravam custos desnecessários. Dos 57 SKUs de tintas restantes, 

5 delas, mesmo tendo em estoque o equivalente a 85 kg, também já não eram usadas. Com 

esse breve levantamento, constata-se que 41% dos itens mantidos em estoque eram obsoletos 

e geravam esforços desnecessários em seu controle. Os 1550 kg mantidos em estoque, após 

levantamento e compartilhamento das informações com outra unidade em SP, foram 

reduzidas para 899 kg, pois a diferença foi enviada e aproveitada em outra unidade do grupo. 

Desta maneira, restaram somente 52 SKUs de tinta para serem controlados, ou seja, 59% do 

valor inicialmente levantado realmente agregavam valor quando impressos. 

Alguns itens apresentam seus consumos médios zerados, pois são tintas base e durante 

o ano não foi necessária sua compra. Porém, se eles fossem diferentes de zero, ou seja, se 

existissem estes itens em estoque, eles seriam misturados a outras tintas para fabricação de 

outras variantes. O Anexo B mostra isso de forma estruturada e reduzida, após análise. 

O sistema de gestão Kanban funciona dentro de uma lógica de reposição de materiais, 

onde se deve controlar com atenção dois parâmetros: o consumo (ou saída) e o tempo de 

reposição (lead time para repor). 

Como o fornecedor está a uma distância de 2700 km da empresa, e toda entrega é feita 

via aérea, constata-se que com o levantamento histórico entre pedido e recebimento, o lead 

time médio das tintas é de 15 dias. 

O consumo médio de tintas, retirado do sistema durante o intervalo de um ano, é de 

422 kg/mês ou 14 kg/dia, e o histórico de 5 falhas anuais, não ultrapassaram 4 dias de atraso 

para reposição. Desta maneira, sendo conservador, como estoque de segurança, define-se um 

valor de 5 dias.  
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A Figura 15, através do gráfico chamado lote econômico, mostra como funciona o 

mecanismo de consumo e recebimento. 

 

Figura 15 - Dente de serra médio de tintas. 

 

Fonte: O autor. 

5.3 Dimensionando as zonas de cores 

A zona vermelha é dimensionada de maneira diretamente proporcional aos riscos que 

se corre de haver uma variação no consumo, ou de haver um atraso na entrega do fornecedor. 

Deve-se levar em consideração também se o item é imprescindível em nosso processo, 

ou seja, um produto cuja falta pode comprometer seriamente o desempenho da empresa. 

Nesse caso, mesmo que se tenha confiança na regularidade do consumo e da entrega, a 

prudência pede pelo dimensionamento de uma zona de segurança. 

Muitas vezes pode ser necessário dimensionar nossa segurança em coerência com o 

tempo de reaprovisionamento. Dessa forma, mesmo que o estoque atinja a zona critica, ainda 

restará tempo para se evitar uma ruptura. A zona vermelha ou de estoque de segurança de 

tintas foi definido devido ao histórico de atrasos do fornecedor, que não ultrapassou cinco 

dias. Em resumo, define-se como cinco dias de consumo o estoque de tintas para esta zona. A 

linha de transição entre a faixa amarela e a faixa vermelha representa a quantidade de 

consumo suficiente para cinco dias. 

A zona amarela, conhecida na gestão clássica de materiais como ponto de pedido (PP), 

visualizado na Figura 16, representa exatamente a linha de transição entre as cores verde e 

amarela. A zona amarela contempla a quantidade que se vai consumir desde o momento em 

que se faz um pedido ao fornecedor ou à produção, ate o momento do recebimento dessas 

mercadorias no estoque, ou seja, é o lead time do fornecedor. 

Dente de Serra médio de tintas

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118

Dias de consumo

Q
u

a
n

ti
ta

d
e
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Desta maneira a quantidade a pedir de tintas (QP) é dada pela Equação 1: 

 

 tintasdediárioConsumoTimeLeadQP   (1) 

 

Na zona verde define-se o tamanho do lote máximo de cada SKU de tintas. Ele é 

calculado com base no consumo médio mensal, conforme histórico do ano de 2010. Esse 

histórico deve ser reanalisado a cada início de ano, evitando assim a obsolescência 

prolongada.  

Os dados coletados do ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema de 

Gestão Empresarial) foram plotadas em uma planilha eletrônica e as células foram formatadas 

condicionalmente de modo que suas cores mudem em função dos volumes atuais de estoque. 

A ideia é que os usuários não necessitem realizar cálculos e que de forma similar a um 

“semáforo” verifiquem as necessidades de compra dos SKUs nos momentos que são 

consumidos. 

A maioria das dificuldades encontradas para se formar um Kanban Eletrônico, está em 

visualizar os estoques através de seus volumes. Eles devem ser visualizados através de seus 

dias de estoque (DE) pela Equação 2. 

 

 
DiárioConsumo

AtualQuantidade
DE   (2) 

 

A Figura 16 ilustra em resumo a zona de cores. 

 

Figura 16 - Comportamento de um item sob a ótica do Kanban. 

 

Fonte: O autor. 
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Realizada todas as formatações para as regiões (cores condicionadas a dias de estoque) 

foi construída uma planilha, conforme mostrada a seguir, representando o Kanban Eletrônico 

de tintas. Inicialmente este KE deve ser rodado diariamente pelo planejamento e controle de 

produção (PCP) para os diversos SKUs de tintas (Figura 17). 

Pela TINTA UV AZUL 2935, visualizado em destaque na Figura 17 (linha azul), tem 

o consumo de 1,09 kg por dia, o estoque de segurança, definido anteriormente é de 5 dias, ou 

seja, 5,45 kg. A quantidade a pedir para definir o ponto de pedido é calculada conforme a 

Equação 1, e desta maneira temos a quantidade de 21,81 kg. A quantidade de dias de estoque 

é calculada conforme a Equação 2, e equivale a um valor de 4,59. De maneira similar os 

cálculos acima foram reproduzidos para todos os itens de tinta mantidos em estoque (SKUs de 

tintas). 

 

Figura 17 - Diversos SKUs de tintas. 

 

Fonte: O autor. 

 

A região vermelha, amarela e verde, para cada célula equivale à quantidade do item 

atual. Cada zona de cor foi formatada condicionalmente de maneira a entender se o valor é 

menor que o estoque de segurança, tornando a célula vermelha, se o valor está entre o estoque 

de segurança e a quantidade a pedir, tornando-a amarela, ou se esta se encontra com uma 

quantidade aceitável, tornando-a verde. 



65 

 

Após a replicação para todos os tipos de tinta, o Kanban de tintas é representado e 

analisado conforme mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 - Planejamento e controle de produção. 

 

Fonte: O autor. 

 

Como o frete de tintas é relativamente constante dentre as necessidades pedidas, ou 

seja, de 2,5 kg a 100 kg, o valor pago é o mesmo. O lote mínimo de compras não é de 

tamanha grandeza e não foi considerado. Este será o somatório das diversas necessidades dos 

SKUs (somatório das necessidades das linhas vermelhas). Desta maneira o limite inferior da 

área verde determina o ponto de pedido.  

5.4 Discussão dos resultados 

A simples escolha de um dos 38 itens de matérias prima direta e indireta poderia 

desviar o foco para maximização de resultado. Sendo assim, tal oportunidade foi visualizada 

através do mapa de fluxo de valor (MFV) e da matriz de oportunidades (planos de ação). 
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Após o mapeamento do fluxo de valor da unidade, observou-se que há no Lead time 

das tintas, dentro do setor fabril, uma oportunidade de melhoria ou redução, visto que as tintas 

são uma matéria-prima relevante para o processo de fabricação de embalagens. 

O Kanban normalmente utilizado nas organizações (sistema de cartões) não é 

totalmente adequado, pois estes estão fortemente ligados a aspectos disciplinares das pessoas. 

A realidade inicial do estoque de tintas, antes desse trabalho é explicitada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Realidade inicial do estoque de tintas. 

 kg R$ Saving % de redução 

Antes 1550 155.000,00 ---- ---- 

Durante 899 89.900,00 65.100,00 42,0% 

Ideal 422 42.200,00 112.800,00 72,8% 
Fonte: O autor. 

As primeiras ações tomadas e listadas no item anterior geraram uma redução inicial de 

42% no estoque de tintas o que impactou numa economia de R$ 65.100,00. 

O Lead time de processo que inicialmente era de 106 dias, foi reduzido, durante o 

trabalho, para 62 dias de estoque. 

Os controles e dimensionamento dos pontos de pedido e estoque de segurança foram 

dimensionados com base no histórico de 12 meses e riscos associados. Os estoques, consumos 

e riscos devem ser reavaliados anualmente. 

O Kanban eletrônico, para o caso do estoque de tintas é de uma planilha em Excel® 

com uma interface, ou não, com o ERP onde ele retira as posições de estoque de sua 

plataforma e através de uma sinalização corriqueiramente usada nas cores verde, amarelo ou 

vermelha, sinaliza o momento e a quantidade a comprar.  Estima-se que este sendo rodado 

inicialmente duas vezes por semana, o problema de falta de tintas deixe de ser um agravante 

que prejudique o desempenho do fluxo de insumos e consequentemente afete a produtividade 

da organização. 
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6  Conclusões e recomendações 

6.1 Conclusões 

A falta de coordenação das atividades do chão de fábrica e também do excesso de 

inventário geram perda de competitividade e influenciam a sobrevivência empresarial em 

mercados altamente competitivos.  

Através do MFV verificou-se a necessidade de uma constante avaliação dos estoques e 

isto acarretou uma mudança significativa no comportamento dos custos, havendo uma 

necessidade de redução e controle dos estoques, principalmente o de tintas, e 

consequentemente uma diminuição dos custos de fabricação. 

Após alcançar o objetivo geral (formação do MFV), observou-se a necessidade 

específica do controle do estoque de tintas, pois estes tinham 106 dias de estoque (lead time), 

refletindo em mais de R$ 150.000,00 parados e sem utilização.  

Com a realização deste trabalho foi possível observar a complexa relação entre o 

momento de pedir e receber, ou seja, fornecedor e cliente. Como o primeiro tem influência 

direta no processo produtivo do segundo, situação potencializada pela realidade do mercado, 

onde os estoques não são tratados como desperdício e precisam ser eliminados quando 

possível. 

Através da análise do método atual de controle de matéria-prima, especificamente 

tintas, foi constatado que o estoque não era balanceado corretamente de acordo com a 

necessidade de produção. O nível de estoque deveria ficar em situações com altos volumes 

capazes de não gerar faltas e não em níveis controlados e necessários para produzir, gerando 

gastos somente no que se precisa. Isso aponta para a necessidade da aplicação do Kanban 

eletrônico para controle das tintas.  

A utilização do Kanban Eletrônico atingiu o objetivo principal de gerar informações 

sobre os níveis de estoque de tintas que compõem o processo produtivo, identificando o 

momento correto de sua reposição e compra, buscando o controle do estoque (supermercado) 

dentro do Lean Manufacturing. A primeira dificuldade encontrada foi o mapeamento dos 

insumos e indicadores e como eles fluíam ao longo da cadeia produtiva. 

O tempo é outra barreira para implantação do Kanban Eletrônico, uma vez que as 

pessoas envolvidas precisam ser treinadas e educadas com uma nova ferramenta de gestão.  
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Com o uso do Kanban Eletrônico não há necessidade física de pessoal para tal 

movimentação, visto que as ordens de compra para matérias prima são apresentadas em telas 

eletrônicas. Da mesma forma pode-se estender a análise para produto acabado, associando um 

Kanban eletrônico para disparar ordens de produção.   

Este trabalho trata do controle de uma das matérias primas, porém o mesmo conceito 

pode ser utilizado para o produto acabado. 

Deve-se comentar também o fato de ser possível uma fácil e rápida verificação por 

qualquer executivo da empresa sobre o status do nível de estoque e a real necessidade de 

compra. Este acompanhamento pode ser feito a qualquer momento sem o deslocamento da 

pessoa até o armazém de estocagem, ou seja, através de seu próprio computador de seu 

próprio escritório são possíveis a consulta e análise. 

Não se pode deixar de falar sobre os impactos que são causados no planeta têm relação 

direta com compra não controlada de material de forma a evitar seu descarte por 

obsolescência, porém, poucas empresas param para reavaliar suas práticas no âmbito 

individual e, consequentemente, no âmbito coletivo de suas ações.  

Espera-se que o trabalho ajude a estimular as indústrias a realizar o controle visual dos 

materiais dentro do processo produtivo fazendo uso do KE. 

6.2 Recomendações 

Propõe-se para trabalhos futuros que o Kanban Eletrônico seja desenvolvido em uma 

plataforma que possa ser incorporada a qualquer ERP sem problemas com a interface Kanban 

Eletrônico/ERP. 

Sugere-se uma expansão do uso do KE para todas as matérias primas e produtos 

acabados, necessitando apenas de uma organização interna, estabelecendo alguns controles 

para que possam gerar as informações necessárias, visando à alimentação desse sistema. Cabe 

ressaltar que o objetivo do KE é gerar informações úteis para a tomada de decisões, mas 

atualmente nas empresas a gestão do estoque está voltada ao atendimento do fisco, 

esquecendo-se que os seus principais usuários são os funcionários da empresa. Sabe-se que 

não há como administrar uma empresa sem estar constantemente decidindo ações e estratégias 

que a permitam competir num mercado globalizado. 

Por fim, recomenda-se que as organizações produtoras de bens ou serviços deem uma 

atenção especial ao controle de estoques, pois para sobreviver num ambiente competitivo 
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terão que obter informação e conhecimento, pois sem eles tomarão decisões baseadas no 

subjetivismo. 
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APÊNDICE A  -  Tabela plano de coleta de dados  

PLANO DE COLETA DE DADOS 

Fornecedor, 

recebimento, 

impressão, 

formatação, 

Expedição, 

Cliente. 

OEE IP IQ ID 
Qte 

Estoque 

Qte 

Supermercado 

Qte 

Funcionários 
Lead time 

Informação 

Eletrônica 
Período MTBF MTTR Outros Observações 
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ANEXO A  -  SKUs 

Produto 

Cód. 

cliente Tipo Descrição Armazém Quantidade 

70162001 204990 PA 

TUBO CD PEPSODENT ANTICARIES 50G 

BULLSEYE 20 86.020 

70162002 189439 PA 

TUBO CD CLOSE-UP RED HOT 50G 

EROS 20 16.031 

70162004 192079 PA 

TUBO CD PEPSODENT XRTA 

WHITENING 50G SHARK 20 25.415 

70162006 196787 PA 

TUBO CD PEPSODENT MINIPEP 50G EXP 

NEMO 20 6.647 

70162010 915358 PA 

TUBO CD PEPSODENT COMPLETE 8 

WHITE PLUS 20G 20 25.415 

70163001 204992 PA 

TUBO CD PEPSODENT ANTICARIES 90G 

BULLSEYE 20 233.415 

70163002 203016 PA 

TUBO CD CLOSE-UP WHITE NOW 90G 

SUPERNOVA 20 8.820 

70163004 202084 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE MAX 

MENTA 90G U2 20 148.050 

70163005 192080 PA 

TUBO CD PEPSODENT XRTA 

WHITENING 90G SHARK 20 2.205 

70163006 192078 PA 

TUBO CD PEPSODENT DOBLE CALCIO 

90G SHARK 20 12.915 

70163007 193372 PA 

TUBO CD CLOSE-UP DOBLE FRESH 

LEMONMINT 90G 20 16.695 

70163008 193373 PA 

TUBO CD CLOSE-UP DOBLE FRESH 

ACQUAMINT 90G 20 11.340 

70163009 193410 PA TUBO CD PEPSODENT WHITE NOW 90G 20 9.135 

70163011 189353 PA TUBO CD CLOSE-UP ICE 90G EROS 20 14.490 

70163012 189350 PA 

TUBO CD CLOSE-UP MENTHOL 

PARADISE 90G EROS 20 6.615 

70163014 189362 PA 

TUBO CD CLOSE-UP RED HOT 90G 

EROS 20 10.395 

70163015 191082 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE MENTA 

SILVESTRE 90G ALLURE 20 77.805 

70163017 189356 PA 

TUBO CD CLOSE-UP EUCALIPTUS 

FREEZE 90G EROS 20 18.270 

70163018 191070 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE HORTELA 

90G ALLURE 20 66.315 

70163019 191080 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE MENTA 

AMERICANA 90G ALLURE 20 605.025 

70163021 1091066 PA 

TUBO CD CLOSE-UP EXTRA 

WHITENING 90G ALLURE 20 11.340 

70163023 191076 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE MENTA 

90G ALLURE 20 152.145 

70163025 183087 PA 

TUBO CD PEPSODENT D FRESH 

ACQUAMINT 90G KATRINA 20 20.475 

70163031 220610 PA TUBO GD CLOSE-UP RED HOT 90G NILG 20 301.459 

70163032 220613 PA 

TUBO GD CLOSE-UP PEPPERMINT 

DROPS 90G NILG 20 19.530 
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70163033 220612 PA TUBO GD MENTHOL PARADISE 90G NILG 20 308.385 

70163034 220603 PA 

TUBO GD CLOSE-UP EUCALYPTUS FREEZE 90G 

NILG 20 398.925 

70163040 226923 PA 

TUBO CD SIGNAL TRIPLA PROTECAO MENTA 

90G 20 587.475 

70163041 226924 PA 

TUBO CD SIGNAL TRIPLE PROTECAO MENTA 

AMERICANA 90G 20 407.610 

70163042 220511 PA TUBO CD PEPSODENT WHITE NOW 90G 20 4.095 

70163044 220510 PA 

TUBO CD CLOSE-UP WHITE NOW ICE COOL MINT 

90G 20 17.325 

70163046 220508 PA TUBO CD CLOSE-UP WHITE NOW 90G 20 37.800 

70163047 232489 PA TUBO CD PEPSODENT XTRA WHITENING 90G 20 87.688 

70163048 236002 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE HORTELA 90G 

SUFLAIR 20 3.780 

70163049 914952 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE HORTELA 100G 

CHEETAH 20 558.495 

70163050 914951 PA 

TUBO CD CLOSE-UP TRIPLE MENTA VERDE 100G 

CHEETAH 20 7.530 

70164001 204993 PA 

TUBO CD PEPSODENT ANTICARIES 130G 

BULLSEYE 20 147.804 

70164004 191068 PA 

TUBO CD CLOSE-UP EXTRA WHITENING 130G 

ALLURE 20 13.200 

70164007 211396 PA 

TUBO CD PEPSODENT COMPLETE 8 WHITE PLUS 

120G 20 6.240 

70164009 211646 PA 

TUBO CD PEPSODENT COMPLETE 8 DIENTES Y 

ENCIAS 120G 20 47.760 

70164010 192102 PA 

TUBO CD PEPSODENT DOBLE CALCIO 130G 

SHARK 20 8.160 

70164011 189435 PA TUBO CD CLOSE-UP RED HOT 130G EROS 20 8.640 

70164012 187052 PA TUBO CD PEPSODENT MILK CALCIO 130G JMC 20 13.920 

70164020 232491 PA TUBO CD PEPSODENT XTRA WHITENING 130G 20 40.880 

70165001 215388 PA 

TUBO PEPSODENT COMPLETE 8 FRESH 

NATURALS 160G 20 14.112 

70165002 215387 PA 

TUBO PEPSODENT COMPLETE 8 WHITE PLUS 

160G 20 4.508 

70165003 215385 PA TUBO PEPSODENT XTRA WHITENING 180G 20 8.820 

70462002 6372 PA TUBO CD EVEN JUA E HORTELA 50G 20 16.813 

70462007 6370 PA TUBO GEL DENTAL EVEN KIDS MORANGO 50G 20 43.792 

70462010 6372 PA TUBO CD EVEN JUA E HORTELA 50G 20 4.692 

70463001 6686 PA TUBO CD EVEN PROTECAO 12 HORAS 90G 20 24.332 

70463008 6687 PA TUBO CD EVEN TRI-MENTA 90G 20 7.084 

70463012 6377 PA TUBO CD EVEN FLUOR E CALCIO 90G 20 246.400 

70463014 6378 PA TUBO CD EVEN JUA E HORTELA 90G 20 283.360 

70540008   PA TUBO LAMINADO EXPERIMENTAL PEPSODENT 20 22.680 

70540011   PA TUBO LAMINADO EXPERIMENTAL CLOSE-UP 20 22.680 

70540039   PA 

TUBO CD CLOSE-UP WHITE NOW 90G 

SUPERNOVA 20 59.220 

71543001   PA TUBO LAMINADO BR S/ GRAVACAO 90G 20 945 

 TOTAL         5.371.117 
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ANEXO B  -  Levantamento do estoque de tintas 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD (kg) 

13030005 TINTA UV OURO 871 C MAX 0,00 

13030006 TINTA UV VERDE 3415 C PARADISE 

55S0094 

75,00 

13030007 TINTA UV VERMELHO COLGATE 

ALCAN S/770 

10,00 

13030010 TINTA UV VERMELHO 186 C 10,00 

13030011 TINTA UV LILAS 248 C 5,00 

13030012 TINTA UV AZUL XPERIENCE 20,00 

13030013 TINTA UV AZUL 662 C 0,00 

13030014 TINTA UV VERDE 375 C 5,00 

13030015 TINTA UV AZUL 291 C 9,00 

13030016 TINTA UV AZUL 288 C 4,50 

13030017 TINTA UV AZUL PROCESS 15,00 

13030020 TINTA UV BRANCO OPACO 0,00 

13030021 TINTA UV VERMELHO 485 C 92,50 

13030022 TINTA UV AZUL 280 C 0,00 

13030023 TINTA UV VERDE 348 C 15,00 

13030024 TINTA UV CINZA COLL GRAY 5 C 5,00 

13030025 TINTA UV VERMELHO 485 C 2X 17,50 

13030026 TINTA UV VERDE 3272 C 17,50 

13030027 TINTA UV CINZA ALUMINIO 0,00 

13030028 TINTA UV CINZA VEICULO P/PRATA 10,00 

13030029 TINTA UV LARANJA 1375 C 9,50 

13030030 TINTA UV AZUL 2935 C 5,00 
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13030031 TINTA UV AZUL 2728 C 62,50 

13030032 TINTA UV VERDE 354 C 2X 0,00 

13030033 TINTA UV AZUL 299 C 35,00 

13030034 TINTA UV AZUL 2925 C 5,00 

13030035 TINTA UV VERDE 390 C 25,00 

13030036 TINTA UV AM YELLOW C 2,50 

13030037 TINTA UV VERMELHO 209 C 15,50 

13030038 TINTA UV CINZA COLL GRAY 8 C 7,50 

13030039 TINTA UV AZUL PEPSODENT 15,00 

13030040 TINTA UV LILAS 241 C 35,00 

13030041 TINTA UV VERDE 347 C 2,50 

13030042 TINTA UV VERDE 356 C 2,50 

13030043 TINTA UV AZUL JARES 15,00 

13030044 TINTA UV VERDE 3415 15,00 

13030047 TINTA UV OURO EVEN PROTECAO 24 

HORAS 

52,50 

13030048 TINTA UV AMARELO 457C 25,00 

13030049 TINTA UV VERDE 369C 30,00 

13030050 TINTA UV AZUL 300C 0,00 

13030051 TINTA PRATA 877 C 0,00 

13040002 TINTA BASE VERDE UV 480770 15,00 

13040003 TINTA BASE CYAN PROCESSO 444770 10,00 

13040004 TINTA BASE AZUL REFLEXO 475770 17,50 

13040005 TINTA BASE VIOLETA 495770 30,00 

13040006 TINTA BASE PURPURA 486770 5,00 

13040007 TINTA BASE RHODAMINE RED 455770 5,00 

13040008 TINTA BASE MAGENTA PROCESSO 

434770 

65,00 
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13040009 TINTA BASE VERMELHO 032 5,00 

13040010 TINTA BASE WARM RED 440770 5,00 

13040012 TINTA BASE AMARELO PROCESSO 

414770 

17,50 

13040013 TINTA BASE BRANCO OPACO 413770 0,00 

13040014 TINTA BASE BRANCO TRANSPARENTE 

425770 

2,50 

13040015 TINTA BASE OURO RICO 511129 2,00 

13040017 TINTA BASE PRATA MONO 57954 36,00 

13040018 TINTA BASE PRETO CONCENTRADO 

057067C 

0,00 

13040025 TINTA BASE PRETO NEUTRO 490770 12,50 

TOTAL  899,00 

 


