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Introdução
Diante desta economia que se recupera de uma recessão, as 
empresas buscam de todas as formas serem competitivas. É 
necessário ter uma operação enxuta e eficiente para gerar 
resultados satisfatórios e manter sua posição diante de seus 
concorrentes. É fundamental reduzir custos operacionais e 
aumentar a credibilidade para enfrentar este período.
Os projetos voltados para o mercado de óleo e gás são, em sua 
maioria, denominados de engenheirados, ou seja, são 
minuciosamente analisados em sua engenharia, pois não se 
tratam de produtos de “prateleira”. 
Nesse sentido, deve-se buscar melhorias no processo específico 
de importação, reduzindo etapas e criando novos 
procedimentos operacionais que por sua vez diminuem o 
tempo de ciclo total da operação. 

Metodologia
Utilizou-se amostragem para comparação do cenário atual com 
o cenário futuro, e coleta de dados da operação para a análise 
do problema e criação de melhorias.
Posteriormente, foram realizadas diversas reuniões com os 
prestadores de serviço da cadeia de importação, para que fosse 
possível o alinhamento das operações e entendimento do novo 
desenho das atividades do departamento. 
Após esta etapa, passou-se a criar medidores de atividades 
(KPIs – Key performance indicators), para que fosse possível a 
identificação de desvios, se houvesse, e análise/ comparação 
dos novos tempos e fluxo de atividades.
Com o conceito de ferramentas lean e MFV (mapeamento de 
fluxo de valor), foi possível proporcionar aumento da 
velocidade das informações, diminuição de retrabalhos, 
diminuição de desperdícios e maior planejamento e controle 
das atividades.

Figura7: Desenvolvimento da pesquisa
Fonte: Empresa objeto de estudo

Objetivo
Aplicar melhorias no ciclo do processo de importação de 
componentes utilizados no segmento industrial de Óleo e Gás, 
especialmente com técnicas do Lean Thinking, permitindo a 
redução do tempo de processamento e consequente redução 
dos custos operacionais. 

Resultados
Após implementação das ferramentas de mentalidade enxuta e 
MFV, as melhorias alcançadas foram visíveis. Foi possível: 
Reduzir o tempo no Pick-up, Reduzir o tempo no registro de D.I. 
e reduzir tempo para geração de nota fiscal. Com estas 
reduções, o tempo total de importação caiu em 24%.

Figura 10: Redução tempo de ciclo
Fonte: Empresa objeto de estudo

Conclusão
Após conclusão do estudo e aplicação das ferramentas lean no 
processo de importação da empresa, foi possível avaliar o 
impacto gerado diante de processos deficientes, que não 
possuem uma análise sistêmica e nem fluxograma. 
A empresa também pôde obter redução significativa nos 
períodos pagos de armazenagem, retirando suas cargas aéreas 
do aeroporto em até 02 dias úteis, gerando uma redução de 
50% nos valores gastos em armazenagem de mercadorias 
importadas (de 1,50% sobre valor CIF, passou para 0,75%). 
Com a redução no tempo de processos antes morosos, o 
analista pode gastar maior parte do seu dia executando de fato 
o que lhe é pertinente: análise de processos, e não somente, 
atividades “robotizadas”. 
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