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Resumo:
Este artigo aborda a aplicação de conceitos de Lean manufacturing numa empresa do ramo de
automação elétrica visando identificar oportunidades de melhoria em seus processos produtivos, no
sentido da redução de desperdícios. É contextualizado frente à necessidade de aumento da
competitividade, residindo no estudo de caso o procedimento metodológico de condução da pesquisa.
Aplicando-se mais especificamente aos setores de almoxarifado e vendas, foram executadas alterações
– tanto em nível organizacional quanto em nível operacional – vislumbrando a excelência no
atendimento a clientes, que culminaram numa maior confiabilidade do sistema e redução significativa
do tempo empregado nessa atividade.
Palavras chave: Lean manufacturing, Mapa de fluxo de valor, 5S, Sete desperdícios, Gestão de
estoque.

Application of Lean manufacturing concepts in a company of
electrical automation field: a case study
Abstract:
This article deals with the application of Lean manufacturing concepts in a company of electric
automation branch in order to identify opportunities for improvement in its productive processes, in
the sense of waste reduction. It is contextualized in view of the need to increase competitiveness, and
the methodological procedure for conducting the research resides in the case study. Applying more
specifically to the warehouse and sales sectors, changes were made – both at the organizational level
and at the operational level – with a view to excellence in customer service, which resulted in greater
reliability of the system and a significant reduction in the time spent in this activity.
Key-words: Lean manufacturing, Value stream map, 5S, Seven waste, Stock management.

1 Introdução
De acordo com Haushahn (2006), dentro de um sistema sócio econômico competitivo, as
empresas vêm se aprimorando com o objetivo de alcançar vantagem competitiva perante seus
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concorrentes. Entretanto, muitas vezes, no processo de crescimento de uma empresa, algumas
considerações importantes são deixadas de lado devido a necessidade de altas taxas de
produção a um baixo número de funcionários. Deste modo, expondo-se a riscos e implicações
decorrentes de um crescimento desordenado.
Crescimento desordenado pode ser compreendido como um sistema onde não se possui
padrões no desenvolvimento de processos, falta de precisão ou informações sobre quantidades
em estoque, incapacidade gerencial, entre outros, que a médio ou longo prazo, traz como
consequência a perda de competitividade da empresa, devido a ineficiência com relação a
tempo de atendimento aos seus clientes, entrega de seus produtos, segurança e custo de
operações (HAUSHAHN, 2006).
Deste modo, a metodologia Lean manufacturing propõe-se a extinguir os desperdícios
gerados em um processo, buscando simplificar a operação, seja ela no modo como são
desempenhadas, quando e o que está sendo realizado em cada operação (WERKEMA, 2011).
Os desperdícios podem ser compreendidos como processos que não geram retorno financeiro
à empresa, podendo ser classificados em sete tipos: perdas em movimento, inventário,
transporte, defeitos, super processamento, super produção e espera (WERKEMA, 2011;
SLACK, 2010).
Segundo Ceryno e Possamai (2008), as empresas vêm alcançando resultados satisfatórios na
implementação da metodologia Lean, devendo ser aplicada na companhia em sua totalidade e
não apenas em uma área específica, pois, quando aplicada em toda a organização, possibilita
uma melhor compreensão na ligação existente entre setores e assim identificando possíveis
perdas.
Paranhos Filho (2007), defende que em uma organização todos os setores devem trabalhar em
harmonia, o que resultaria nas metas pré-definidas da organização. Quando não há um
perfeito funcionamento entre setores, a produção da empresa acaba sendo afetada, pois
geralmente, um setor é dependente do outro. Tendo este ponto como referencial, pode ser
destacada a influência gerada com a utilização das ferramentas de auxílio à produção.
Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo aplicar o conceito de Lean manufacturing em
uma empresa do ramo de automação elétrica, visando identificar oportunidades de melhoria
em seus processos produtivos, no sentido da redução de desperdícios.
2 Referencial teórico
2.1 Gestão de Estoque
Uma das grandes dificuldades nos dias de hoje, é prever a quantidade necessária a se manter
em estoque de uma determinada mercadoria, pois há indefinições associadas à demanda de
mercado (SLACK, 2010; WANKE, 1999). Wanke (1999) ressalta ainda que, a demanda é
oscilante em torno de uma média, sendo assim, pode-se afirmar que a mesma não é totalmente
previsível.
Moreira (2004) define estoque como sendo, quaisquer quantidades de produtos em
processamento, matéria prima ou de produtos acabados que se mantém em espera dentro de
uma organização por um determinado tempo.
Martins e Alt (2004) ressaltam que os estoques são os reguladores de fluxo de negócio,
tornado a política de estoques um aspecto totalmente relevante, pois, este fator regulará o
tempo de atendimento ao cliente. Sendo assim, a gestão de estoques deve levar em
consideração todos os custos decorrentes de qualquer decisão ou metodologia que venha a ser
empregada.
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Dias (1993) defende que gerenciar estoques compreende tomar medidas a um contexto geral,
envolvendo os setores de compras, produção, vendas e financeiro. Desta forma, integralizando
e controlando as quantidades e valores como um todo. O que aumenta a eficiência da
utilização dos recursos internos gerando economia nos custos.
2.2 Lean manufacturing
Para Slack (2010) e Werkema (2011), o conceito Lean manufacturing compreende a um
sistema de gestão criado pela Toyota com o intuito de reduzir sete grandes desperdícios,
sendo eles:
a) Superprodução: produção de componentes os quais não há demanda, gerando assim
acúmulo de materiais acabados em estoque, custo com transporte excessivo, além de gastos
com pessoal desnecessários para o momento;
b) Espera: funcionários sobrecarregados ou ociosos devido a má gestão de pessoas e
distribuição das atividades, ou ainda, relacionados a quebras, atrasos ou gargalos de
processos;
c) Transporte desnecessário: movimento de produtos dentro do estoque por longas distâncias
de forma desnecessária (não agregam valor ao produto);
d) Super processamento: etapas desnecessárias para atingir os mesmos resultados, ou ainda,
etapas as quais o consumidor não está disposto a pagar pelo produto;
e) Inventário: excesso de contagem de produtos parados devido à falta de confiabilidade do
sistema;
f) Defeitos: descarte ou retrabalho em produtos devido a falhas de processo;
g) Movimentos: movimentos do operador que não são necessários, acarretando em
desperdício de tempo durante a produção.
O Lean consiste em concentrar os esforços para eliminação dos desperdícios citados
anteriormente, trazendo assim lucro à companhia, aumentando sua competitividade, nível de
excelência e cumprindo prazos pré-estabelecidos com seus clientes (WERKEMA, 2011).
Segundo Pompeu (2014), com o intuito de auxiliar a implementação dos princípios básicos do
Lean manufacturing, existem ferramentas tais como 5S, Kaizen, VSM (mapeamento de Fluxo
de valor), Kanban, entre outras, as quais são apresentadas no tópico a seguir.
2.3 Ferramentas do Lean manufacturing
2.3.1 Mapeamento de Fluxo de valor (VSM)
O mapeamento de fluxo de valor visa proporcionar uma visão de todos os processos que
agreguem de alguma maneira valor ao produto além dos desperdícios necessários (transportes
e/ou espera), sem interrupções, sendo que o intervalo compreendido consiste desde a
solicitação do produto até a entrega do mesmo ao cliente. É uma ferramenta valiosa que
auxilia a visualização de possíveis desperdícios e na identificação de melhorias (DENNIS,
2008).
A partir do VSM, pode ser melhor compreendido o estado atual dos processos, sendo cada
etapa esboçada em um papel, com o intuito de uma melhor compreensão da interligação entre
os setores, para que assim, seja possível um resultado assertivo na decisão de sugestões para
estado futuro, além de uma melhor decisão com relação às ferramentas do Lean a serem
utilizadas para que se alcance os resultados almejados (ROTHER e SHOOK, 2003;
TAPPING e SHUKER, 2010)
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2.3.2 Padronização
A padronização é um método indicativo dos processos a serem desempenhados para a
realização de uma determinada tarefa, de forma que qualquer pessoa que venha a
desempenha-la a realize de mesma maneira como a pessoa anterior realizava. Um fator a ser
ressaltado é que a padronização pode ser empregada tanto na contenção de defeitos, gastos
desnecessários, aperfeiçoamento na segurança do trabalho ou até mesmo na melhoria de
espaços nas instalações ou melhora nos atendimentos (COSTA JUNIOR, 2005).
2.3.3 Kanban
Consiste em um dispositivo de indicação a qual sua principal finalidade é sinalizar a
autorização para que determinados materiais sejam separados no estoque, sendo o mesmo,
considerado uma das ferramentas fundamentais do Lean manufacturing. No cartão Kanban,
consistem as informações principais como, localização de determinado produto no estoque,
quantidade a ser separada, código e descrição do produto e a quem se destina o material
(WERKEMA, 2011; COSTA JUNIOR, 2005).
2.3.4 5S
Os cinco sensos ou 5S, como são conhecidos, foram desenvolvidos com o objetivo de
diminuir desperdícios, acabar com perdas e utilizar com maior eficiência os recursos
disponíveis na organização. Consiste em um método relativamente difícil de se implementar
devido à resistência geralmente encontrada nas mudanças relacionadas ao hábito e
mentalidade de alguns colaboradores. Para que o método seja eficiente, o mesmo deve estar
totalmente inserido no dia a dia de todos da organização, servindo como método base para a
implementação de várias outras ferramentas. Os principais objetivos alcançados com os 5S
são o aumento da produtividade, preservação da saúde e eliminação de perdas (WERKEMA,
2011).
Segundo Abrantes (2009), os cinco sensos (ou 5S) são assim descritos:
Seiri: senso de utilização, separar o útil, deixar à disposição somente o necessário para que se
faça a atividade, descartar o desnecessário, evitar com isso o excesso e acúmulo de materiais
que possam vir a atrasar o processo.
Seiton: senso de ordenação, ou seja, significa colocar tudo em ordem e em locais específicos
para que, quando for utilizar, possa se achar com facilidade. Com isto, não ocorreriam perdas
relacionadas a tempos com separações de materiais e/ou ferramentas, o que agilizaria todos os
processos dentro de uma empresa. O senso de ordenação não é apenas deixar as coisas
organizadas e bonitas, mas sim, de certo modo, as organizar da maneira mais funcional
possível.
Seiso: Senso de limpeza, manter o local de trabalho e equipamentos limpos, em muitos casos,
permite que sejam identificadas as possíveis causas da formação de sujeiras e em outros casos
até o porquê, do mal funcionamento de determinado equipamento. O senso de limpeza é
muito mais amplo do que o imaginado, abrangendo o ambiente de trabalho como um todo,
englobando, por exemplo, iluminação, barulho e mau cheiro, entre outros.
Seiketsu: Senso de saúde e higiene, visa tornar o ambiente de trabalho um local saudável, está
diretamente relacionado à higiene pessoal, segurança do indivíduo, ergonomia e meio
ambiente. É também a fiscalização, e faz as normas para que os três sensos anteriores sejam
cumpridos e mantidos, criando assim um comprometimento na realização do trabalho.
Shitsuke: senso de autodisciplina, ele é o responsável por incentivar e aumentar a disciplina,
com isso mantendo os quatro sensos anteriores.

4

2.3.5 Kaizen
Está associado ao processo de melhoria contínua. Seus principais focos são: o princípio do
aprender fazendo, pequenas mudanças com baixos investimentos, buscar resultados
imediatos, disciplina e compromisso para a manutenção dos esforços, sendo estes sempre com
foco no processo produtivo (PARANHOS FILHO, 2007).
2.3.6 Lead time
É o tempo que um determinado produto leva para percorrer o processo ou um fluxo de valor,
desde o começo até o fim, ou seja, desde o pedido do cliente até o momento de entrega do
produto final ao mesmo (PARANHOS FILHO, 2007).
3 Metodologia
Esta pesquisa pode ser classificada como estudo de caso, uma vez que o pesquisador se fez
presente durante o seu desenvolvimento, interagindo com o objeto estudado. Quanto à
abordagem, apresenta caráter qualitativo, de natureza aplicada e descritiva quanto ao objetivo,
concatenando teoria e prática (MIGUEL, 2011).
No primeiro semestre de 2017, realizou-se o estudo, em uma empresa de pequeno porte do
ramo de automação elétrica, localizada no estado de Santa Catarina.
Com base no referencial teórico desenvolvido, abarcando conceitos de Lean manufacturing,
foram observadas oportunidades de melhoria envolvendo principalmente os setores de
almoxarifado e vendas.
Tendo em vista as oportunidades elencadas, optou-se por desenvolver e implementar uma
ferramenta com o intuito de minimizar desperdício de tempo nos setores acima mencionados.
4 O estudo de caso
Utilizando-se da ferramenta VSM, foi possível identificar pontos a serem melhorados no
procedimento de venda, pois o mapeamento do fluxo de atividades possibilitou uma melhor
visualização da situação e até mesmo auxiliando no comparativo de como seriam
desempenhadas as atividades após as mudanças sugeridas. Observou-se a necessidade de
eliminar desperdícios de tempo envolvendo incertezas quanto à existência e/ou às quantidades
em estoque, bem como sua localização no almoxarifado.
Nessa conjuntura, considerando a possibilidade de mantenimento da estrutura existente e
baixo investimento para a execução das melhorias, definiu-se um plano de ação para os
seguintes setores:
a) Almoxarifado: reorganizar a localização de todos os componentes estocados; refazer a
descrição dos cadastros dos itens, excluindo cadastros com estoque zerado e em duplicidade;
b) No setor de vendas: padronização do procedimento de consulta ao sistema, com relação aos
componentes em estoque.
A seguir são descritos, de forma mais detalhada, o panorama prospectado, as ações realizadas
e os benefícios decorrentes.
5 Resultados e discussões
Para melhor compreensão do desenvolvimento deste artigo, os resultados e discussões são
apresentados em quatro tópicos: Situação encontrada; Mudanças sugeridas; Implantação da
melhoria; Benefícios alcançados.
5.1 Situação encontrada

5

Inicialmente, foram identificadas dificuldades no processo de venda de produtos, tanto interna
(realizada no balcão da empresa) quanto externa (realizada através de visitas a clientes).
No almoxarifado, foi verificado que o 5S era presente, no entanto, o quesito organizacional do
mesmo era mascarado, pois havia a mistura de componentes no estoque além de não obedecer
uma padronização relacionada a locais e descrições dos produtos. O mesmo continha uma
pessoa específica responsável, mas, em contrapartida, a entrada no mesmo era liberada para
todos os colaboradores, trazendo como consequência a desorganização do setor.
A dificuldade encontrada no processo de venda em geral, se dava com relação ao tempo de
atendimento ao cliente, pois o vendedor (tanto interno quanto externo) tinha que, a cada
consulta de produto no sistema, verificar se o código encontrado era existente fisicamente em
estoque e também se possuíam o produto na quantidade necessária para atender o cliente.
Este processo era repetido a cada produto solicitado, gerando transtornos por falha humana
em alguns casos, onde se dizia haver os produtos em estoque e, no momento de conferência
para finalização de venda, não possuir na quantidade solicitada.
Para uma melhor compreensão de como o processo de venda ocorria, a seguir o mesmo é
apresentado em dois subtópicos (Busca e verificação do produto; Finalização de venda do
produto):
a) Busca e verificação do produto (pronta entrega):
O procedimento de venda interna ocorria de maneira que, ao cliente chegar no
estabelecimento, um vendedor lhe oferecia total atenção. O cliente, por sua vez, solicitava um
produto, ao qual o vendedor pesquisava uma descrição no sistema.
Se não houvesse cadastro do produto solicitado, o vendedor informaria ao cliente, finalizando
o processo de venda e/ou dando sequência ao atendimento.
Se houvesse cadastro do produto requerido, o vendedor solicitava ao setor de almoxarifado se
o código do produto condizia com o mesmo em estoque e qual seria a quantidade disponível a
pronta entrega. Dispondo destas informações, o vendedor informaria as mesmas juntamente
com o valor unitário ao cliente que, por sua vez, firmava sobre sua intenção de adquirir o
produto ou não.
Cada produto que o cliente havia confirmado interesse de compra, era adicionado a um
documento de venda (DAV), que, ao consumidor finalizar sua compra, era transferido para o
setor de almoxarifado para separação dos materiais.
Já o processo de venda em visita a clientes, se fazia muito parecido com o atendimento
realizado no balcão, com a exceção de que, o vendedor externo trocava informações
diretamente com o cliente, enquanto um segundo vendedor – o vendedor interno – realizava
todos os procedimentos de venda já descritos.
As informações de existência ou não do produto à venda, valor e quantidades disponíveis em
estoque, eram trocadas através de um telefonema entre um vendedor interno e um vendedor
externo que, por sua vez, as repassava ao cliente. Ao cliente firmar ou não o interesse em
adquirir o produto ao vendedor externo, o mesmo as repassava para o vendedor interno, o qual
daria sequência nos procedimentos de âmbito interno.
Outro fator relevante seria com relação à descrição do mesmo no sistema, não sendo assertiva,
onde. em muitas das vezes, havia a necessidade de o vendedor interno ir ao local de estoque
procurar o produto desejado para venda, pois pela descrição do produto no sistema não era
possível identificar as funcionalidades/aplicações do mesmo, o que impactava em um maior
tempo para a finalização do atendimento.
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b) Finalização de venda do produto (separação, faturamento, entrega):
O almoxarifado, ao receber esta solicitação formal de venda, separava os produtos e
encaminhava ao setor financeiro para que o mesmo efetuasse a finalização da venda, gerando
a cobrança e entregando o produto ao cliente ou a uma transportadora que realizaria a entrega
ao cliente.
Após serem analizados os procedimentos de vendas, identificou-se que existiam perdas nos
processos. Classificando as perdas de acordo com os 7 desperdícios da metodologia Lean
manufacturing, pode-se dizer que as perdas no procedimento de venda como um todo estavam
relacionadas a: Transporte desnecessário de mercadorias; Movimentação dos funcionários e
Inventário, devido à falta de confiabilidade no sistema.
5.2 Proposta de melhoria
Com base na situação encontrada, identificou-se que o gargalo do processo se dava na busca e
verificação do produto para venda, partindo deste, para que cada vendedor conseguisse ser
independente (não depender de alguém para a conferência de estoque, in loco). Primeiramente
se pensou na possibilidade de o sistema atual oferecer suporte para venda externa através de
um tablet ou outro equipamento com base em um sistema de acesso remoto (a exemplo do
Android, IOS ou Windows Phone) oferecendo as informações principais de quantidade em
estoque, descrições dos produtos e preços; possibilitando a formalização de um documento de
venda, o que não ocorreu devido à incompatibilidade entre esses sistemas.
Outro fator impactante seria com relação aos códigos e as descrições dos produtos, não
devendo possuir cadastros em duplicidade (conforme vinha ocorrendo), o que resultaria em
apenas um cadastro e descrição para cada produto. Esta descrição devendo ser assertiva,
contendo apenas as informações principais e de suma importância para auxiliar o vendedor no
momento de sua venda.
Para que a separação dos materiais ocorresse de forma rápida, seria necessária uma
reorganização dos componentes em estoque de acordo com sua família de componentes, bem
como, se desenvolvesse algum método para que, ao possuir o código do produto, se
conseguisse rastrear a sua localização dentro do estoque. O interessante seria estar conciliado
ao sistema, agilizando o processo de separação, pois não haveria retrabalho no quesito de
pesquisa por código e conciliando com sua localização através de uma segunda ferramenta de
trabalho (conforme vinha ocorrendo).
Levando-se em conta que o sistema era limitado em vários aspectos, a proposta inicial seria
sanar primeiramente estas demandas inicialmente elencadas, o que facilitaria a busca dos
componentes em cadastro e fisicamente, onde posteriormente poderia ser utilizado este novo
banco de dados como base para um novo sistema que oferecesse suporte para que o vendedor
conseguisse ser independente.
Este novo sistema deveria ainda, além do exposto, trabalhar com atualização de cadastros e
quantidades de produtos em estoque de forma instantânea, evitando assim possíveis
transtornos com relação a divergências entre sistema e estoque físico.
O próximo passo que deveria ser realizado, seria um levantamento de quantidades em estoque
de acordo com cada cadastro de produtos, possibilitando assim, um resultado assertivo no
momento da venda do produto, além de oferecer um embasamento para o setor de compras
para compras futuras e até mesmo conferência dos produtos com estoques zerados.
Ao ser desenvolvida cada etapa supracitada, o fluxo de trabalho de venda poderia ser
realizado de maneira mais simplificada, possibilitando assim ao vendedor – seja em um
processo de venda a balcão ou em visita a clientes – sua total independência e confiança na

7

assertividade do processo de venda, pois todas as informações básicas necessárias para sua
conclusão seriam confiáveis e estariam à sua disposição mesmo remotamente.
Para uma melhor compreensão de como o processo de venda idealizado seria realizado após o
desenvolvimento das mudanças sugeridas, o mesmo foi dividido em dois tópicos (Busca e
verificação do produto; Finalização de venda do produto) descritos a seguir:
a) Busca e verificação do produto (pronta entrega):
Ao cliente chegar no estabelecimento ou o vendedor externo chegar até o cliente, haveria um
forte entrosamento entre cliente e vendedor, onde, o cliente, por sua vez, solicitava um
produto, o qual o vendedor pesquisava a descrição no sistema.
Se não houvesse cadastro do produto solicitado, o vendedor informaria ao cliente, finalizando
o processo de venda e/ou dando sequencia ao atendimento.
Se houvesse cadastro do produto solicitado, o vendedor informaria o valor unitário ao cliente
e quantas peças haviam em estoque, que, por sua vez, firmava sobre sua intenção de adquirir o
produto ou não. Cada produto que o cliente houvesse confirmado sobre seu interesse de
compra, era adicionado a um documento de venda que, ao consumidor finalizar sua compra, o
vendedor finalizava o pedido, gerando assim instantaneamente uma solicitação de separação
dos materiais selecionados no pedido de venda.
b) Finalização de venda do produto (separação, faturamento, entrega):
O setor de almoxarifado, ao receber a solicitação, separaria os produtos e encaminharia a
solicitação ao setor financeiro, para que o mesmo efetuasse a finalização da venda, gerando a
cobrança e entregando o produto ao cliente ou solicitando a coleta do material através das
transportadoras.
5.3 Implantação da melhoria
No setor de almoxarifado:
A situação em que se encontrava o setor, na parte onde estavam dispostos os componentes de
menor tamanho (nos gaveteiros de madeira e de plástico), era a de mistura dos diferentes
componentes (fusíveis, resistores, pontes retificadoras, circuitos integrados, capacitores
radiais e axiais, chaves de comutação para baixa corrente, relés, entre outros), em uma mesma
gaveta, muitas vezes sem identificação. Alguns componentes se encontravam misturados e
outros não, dificultando a separação de material para a venda.
A Figura 1 ilustra os gaveteiros de madeira (na parte de baixo da estante) e os gaveteiros
plásticos (logo acima).

Fonte: autoria própria, 2017
Figura 1- Imagem de gaveteiros plásticos e gaveteiros de madeira
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Outro fator relevante tange ao momento de separação dos materiais – após finalizado o
documento de venda – que se procedia de forma demorada, pois não havia nenhuma
ferramenta de auxílio para que fosse possível a localização destes de forma ágil.
Em vista dos pontos levantados, baseando-se na ferramenta 5S, optou-se pela triagem e
reorganização dos componentes em famílias, cada qual em seu respectivo gaveteiro,
possibilitando maior agilidade para encontrar os materiais no estoque.
Essa alteração não dispendeu investimento algum, uma vez que a empresa já possuía os
gaveteiros, necessitando apenas de um funcionário à disposição durante o período para
realização das atividades.
O tempo de implantação dos gaveteiros de madeira foi de dois meses, compreendendo a
triagem, reorganização e identificação dos materiais a serem depositados em cada uma delas,
bem como o treinamento dos colaboradores, devido à implementação desta nova dinâmica.
Esse tempo dispendido para a organização do setor, foi devido ao elevado número de
componentes distintos existentes no estoque (dois mil e trezentos) que, por sua vez,
considerando a quantidade corresponde de cada um deles (em torno de quinze unidades),
totalizou aproximadamente trinta e cinco mil itens, onde, na Figura 2, pode ser observado um
comparativo entre a situação encontrada e o resultado após a implementação da melhoria.
Para os gaveteiros plásticos, o tempo de implantação foi de quatro dias, compreendendo a
triagem, reorganização e identificação dos materiais a serem depositados em cada uma delas,
sendo o comparativo entre a situação encontrada e resultado após melhoria apresentado nas
Figuras 2 e 3.

Fonte: autoria própria, 2017
Figura 2 - Gaveteiros de madeira

Fonte: autoria própria, 2017
Figura 3- Gaveteiros de plástico

O sistema em uso não possibilitava o cadastro da localização dos produtos no estoque,
forçando assim, a criação de uma ferramenta a ser utilizada em paralelo, de forma a auxiliar o
processo de localização (física) e separação dos materiais no estoque no momento da venda, o
que agilizaria ainda mais o processo de venda e separação dos materiais.
Para o desenvolvimento desta melhoria, utilizou-se de uma ferramenta gratuita encontrada na
internet, o “Libre Office” – ferramenta muito similar ao “Microsoft Excel” – tendo como
diferença o layout e a gratuidade do software, o que tornou a ferramenta mais atrativa no
momento para a empresa. Dessa forma, o método adotado para a localização do material em
estoque mostrou-se bastante simples.
Sabendo-se que o estoque possuía 90 gaveteiros de madeira, 70 gaveteiros plásticos e que o
restante dos materiais em estoque se encontrava em prateleiras, resolveu-se enumerar os
gaveteiros em números sequenciais, iniciando-se como “G1, G2, G3...Gn.”. Deste modo, seria
possível identificar todos os componentes existentes em cada gaveteiro. No entanto, somente
9

esta informação não seria o suficiente para que se encontrassem os produtos de cada
gaveteiro, uma vez que cada gaveteiro possuía 49 componentes. A partir daí, optou-se por
separar cada gaveta em colunas e posições, o que resultaria em colunas de “A” à “G” e nas
posições de “1” a “7”. O resultado desta separação por nomenclatura criaria a segunda
ferramenta, que pode ser vista na Figura 4, tendo cada produto um local único de estoque a
partir das informações do número da gaveta, coluna em que o produto se encontrava dentro
desta gaveta e sua respectiva posição, seguindo a mesma lógica para os gaveteiros de plástico.

Fonte: autoria própria, 2017
Figura 4 – Localização dos componentes em estoque

Com esta mudança implementada, foi possível identificar quais os cadastros que se
encontravam duplicados, facilitando seu rastreio para que fossem excluídos, o que resultaria
em apenas um cadastro para cada produto.
Uma vez levantados todos os cadastros existentes com produtos em estoque, levando como
base a padronização, optou-se pela alteração da descrição dos cadastros, tornando-a mais
assertiva, apenas constando as informações principais e de suma importância para auxiliar o
vendedor no momento da venda, uma vez que as existentes no sistema apresentavam-se
ineficientes.
Alteração do sistema (e seu impacto no procedimento de venda):
A situação em que se encontrava o sistema não possibilitava o cadastro de localização dos
produtos em estoque e nem acesso remoto às quantidades de cada item em
estoque/formulação de pedido de venda via smartphone, o que, em muitas vezes, se tornava
um problema devido ao conflito entre itens existentes em estoque e itens que se encontravam
zerados em uma venda efetuada através de visitas externas a clientes, ou em alguns casos, na
própria venda em balcão, o que gerava transtornos.
Baseando-se nas ferramentas de Kaizen e com foco no Lead time, optou-se pela substituição
do sistema atual por outro que desse suporte para o vendedor externo efetuar venda e
consultar saldos de produtos em estoque em qualquer local, através da utilização de um
smartphone, possibilitando maior agilidade e praticidade no momento da venda, além de
possibilitar o cadastro da localização (física) dos produtos e suas respectivas quantidades em
estoque.
Essa alteração não dispendeu investimento algum, uma vez que a empresa já possuía um
sistema pago e, para este novo sistema, não seria cobrado um valor diferenciado, necessitando
apenas a migração de um sistema para o outro. O tempo necessário para implementação do
novo sistema foi de seis meses, compreendendo desde a etapa de triagem, reorganização do
estoque, identificação e cadastro da localização dos materiais em estoque, alteração das
descrições dos componentes, levantamento do inventário e treinamento de todos os
colaboradores, devido à implementação desta nova ferramenta.
Como o sistema antigo não dava suporte para se inserir a quantidade de componentes em
estoque de cada item, não havia uma forma de controle destas quantidades, impedindo ter-se
ciência de qual o custo dos produtos presentes em estoque. A partir das mudanças realizadas,
sabendo-se da importância de tal controle, realizou-se um levantamento de inventário de todo
o estoque.
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5.4 resultados alcançados
A partir da reorganização dos produtos do estoque em famílias, a empresa obteve uma
redução considerável com relação ao tempo de atendimento ao cliente, devido à agilidade na
verificação dos componentes em estoque e na redução do tempo de espera pelo cliente para
separação e conferência de mercadoria, além de reduzir o valor imobilizado para estoque
devido a itens em duplicidade.
Outro resultado alcançado foi que, com o antigo sistema não era possível saber quantas peças
de cada componente haviam em estoque, quanto dinheiro parado, e nem mesmo a
possibilidade de verificar a real necessidade de ter certos componentes em estoque, o que
resultou num estudo baseado em Lead time, onde se auxilia a combater o estoque
desnecessário, mantendo somente a quantia minima necessária.
O resultado mais expressivo foi que cada vendedor se tornou independente, agilizando o
processo de venda dos produtos e reduzindo a carga de trabalho consideravelmente para os
setores de venda interna e almoxarifado, o que possibilitou um melhor atendimento aos
clientes por parte dos vendedores e um maior número de atendimentos por dia.
Com relação ao almoxarifado, possibilitou um levantamento de inventário rotativo, mantendo
assim as quantidades em estoque dos produtos de forma confiável no sistema e ainda assim
permitindo pesquisas e análises para possíveis novos produtos para venda. Uma melhor
compreensão desta redução pode ser visualizada nas Figuras 5 e 6, que evidenciam a
simplificação do fluxo do processo.

Fonte: autoria própria, 2017
Fonte: autoria própria, 2017
Figura 5- Procedimento de Venda inicial

Figura 6 - Proposta de procedimento de Venda pós
melhorias

O custo total referente à implantação destas melhorias foi exclusivamente vinculado ao tempo
de desenvolvimento e execução.
Como benefícios adicionais alcançados, vislumbrou-se o comprometimento de toda a equipe
com a melhoria contínua dos processos existentes na empresa, pois houve uma
conscientização que os bons resultados alcançados foram reflexo da sinergia nas atitudes de
cada membro.
6 Considerações finais
Este artigo apresentou um estudo de caso que envolveu a aplicação de conceitos de Lean
manufacturing numa empresa do ramo de automação elétrica, visando a excelência nos
procedimentos de vendas.
Utilizando-se dos princípios Lean e com o auxílio das ferramentas Mapeamento de Fluxo de
valor (VSM), Sete desperdícios, Padronização, Kanban, 5S, Kaizen e Lead time, foi possível
identificar pontos a serem melhorados tanto no setor de Almoxarifado quanto no setor de
Vendas, todos com influência direta no tempo de atendimento ao cliente.
Como resultado final, observou-se melhoria significativa no tempo de resposta ao cliente,
uma vez que os produtos em estoque foram reorganizados em “famílias” e mapeados
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eletronicamente. Nesse sentido, outro ponto de melhoria envolveu a redefinição da descrição
dos produtos, facilitando assim a identificação dos mesmos pelo vendedor, sendo sucedia pela
substituição do sistema.
Sendo assim, este estudo evidencia a importância da utilização de conceitos Lean como base
para a identificação e implementação de melhorias, trazendo como contribuição a perspectiva
da simplificação e padronização dos fluxos de processo, que pode ser extrapolada aos mais
diversos segmentos.
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