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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo propor melhorias no processo de abastecimento de linhas de produção em 

uma empresa que adota um sistema de produção sob encomenda, e com isso reduzir a quantidade de horas de 

parada de linha, aumentar a produtividade do processo logístico e reduzir os custos operacionais. As melhorias 

aplicadas foram desenvolvidas utilizando conceitos do pensamento enxuto aplicado a logística, modelos de 

reabastecimento de estoques como o sistema kanban e o método de duas gavetas, e definição de rotas de entrega 

baseado no método varredura citado Ballou (2006), além do método proposto por Harris et al. (2014) para 

melhoria do processo de abastecimento. Após a implementação de tais medidas, foram comparados indicadores 

que comprovaram uma melhoria no processo de abastecimento, através do aumento no nível de serviço e 

redução de custos operacionais. 

ABSTRACT 

This paper aims to propose improvements in the supply process of a plant’s production lines, which adopts a 

make to order production system, with the goal of reducing downtime in the lines, and therefore increasing 

productivity and reducing operational costs. The improvements applied have been developed based on the 

concept of lean thinking applied to logistics; restocking models such as Kanban system, and two-drawer method; 

and delivery route definition based on the sweep algorithm method quoted Ballou’s (2006), and on Harris at al. 

(2014) method for supply process improvements. After implementing such measures, we have compared indexes 

that have shown improvements in the supply process, increase in the level of service, and the reduction of 

operational costs. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, devido à crise econômica vivenciada pelo Brasil, as empresas buscam aprimorar 

seus processos produtivos e de apoio, de forma a ganhar eficiência e reduzir seus custos 

operacionais. A falta de recursos financeiros no mercado faz com que as empresas busquem 

garantir um fluxo de caixa saudável, evitando custos desnecessários com mão-de-obra e 

reduzindo seus níveis de estoque e interrupções dos seus processos produtivos. 

 

De acordo com Harris et al. (2014) para criação de fluxo contínuo na produção, é necessário 

que os processos de apoio, como as atividades da logística interna, estejam alinhadas com a 

cultura de eliminação de desperdícios e capacitadas a atender a produção com pequenos lotes 

de materiais e maior frequência de entregas. 

 

Para se ter processos produtivos enxutos, as empresas devem se concentrar em fazer seus 

produtos fluírem através de uma linha sem interrupções, focando somente naquilo que agrega 

valor e promovendo uma cultura em que todos busquem continuamente pela melhoria dos 

processos. O sistema deve ser puxado pelo cliente e o reabastecimento deve ocorrer em 

pequenos intervalos, somente referente ao que a etapa seguinte irá consumir. (LIKER, 2005). 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo desse trabalho é redefinir o processo de abastecimento das linhas de produção de 

uma empresa responsável pela produção de equipamentos de alta tensão, que utiliza em seu 

ambiente produtivo o sistema de manufatura sob encomenda (make-to-order), de tal forma, a 



reduzir a quantidade de horas de parada de linha, aumentar a produtividade do processo 

logístico e reduzir os custos operacionais. 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

A equipe de logística interna da empresa objeto deste estudo, tem suas atividades divididas 

entre recebimento, armazenagem, abastecimento de linhas de produção e expedição. Estas 

atividades atualmente estão desbalanceadas. Falta mão-de-obra para realizar as atividades de 

recebimento e armazenagem, e a atividade de abastecimento de linhas está desorganizada e 

não atende as necessidades da produção.  

 

As horas de parada de linha por falta de abastecimento representam em média 7,8% do total 

de horas de parada, contabilizadas de janeiro a abril/2016. 

 

Os desenhos de rotas de abastecimento, layout e quantidade de materiais nos flow racks estão 

obsoletos e precisam ser revisados. Não existe um padrão de trabalho, e as atividades dos 

operadores responsáveis pelo abastecimento de linhas estão desbalanceadas. Existe excesso de 

movimentação e os recursos são mal aproveitados. Além disso, os processos de recebimento e 

armazenagem requerem frequentes horas extras, aumentando os custos operacionais da 

empresa. 

 

1.3 Justificativa 

A empresa objeto deste estudo tem implementado uma série de ações utilizando a 

metodologia do pensamento enxuto (lean thinking), tantos nas atividades produtivas como nas 

administrativas, de forma a ganhar eficiência em todos os seus processos.  

Dentro desse cenário, observou-se a oportunidade de revisar o processo de abastecimento das 

linhas de produção de equipamentos de alta tensão, que utilizam o sistema make-to-order em 

seu ambiente produtivo. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Planejamento e Controle de Produção  
Para Corrêa et al. (2014) um plano mestre de produção bem administrado melhora o processo 

de entrega dos clientes, bem como a gestão de estoques de produtos acabados. Por meio de 

uma visão entre o balanço de suprimento e demanda, o planejamento mestre permite oferecer 

aos clientes níveis de serviço adequados de acordo com as restrições de estoque, recursos e 

tempo disponíveis. Existem diferenças em gerenciar um plano mestre de produção conforme o 

tipo de produção, principalmente quando existe a possibilidade de se usar ou não estoques em 

determinados estágios da produção. 

 

2.1.1 Sistema de Produção Make-to-stock – Produção para estoque 

Neste modelo de produção os produtos são feitos para serem estocados.  Os produtos são 

padrão e não sofrem interferências dos clientes, ou seja, o mercado compra aquilo que está 

disponível. Corrêa et al. (2014) afirmam que não necessariamente os produtos precisar ser 

produzidos em grandes quantidades ou permanecerem estocados por muito tempo.  

 

A vantagem desse modelo é uma produção contínua, sem interrupções, garantindo o aumento 

da produtividade. A desvantagem é a possibilidade de erros na previsão de vendas, gerando 

estoques de produtos acabados obsoletos. 



 

 

 

2.1.2 Sistema de Produção Make-to-order – Produção para encomenda 

Neste modelo a produção só é iniciada após envio de pedido formal feito pelo cliente, 

eliminando assim a possibilidade de estoque de produtos acabados. Existe certa interação com 

o cliente, pois o mesmo define certas especificações ao longo do projeto, necessárias para a 

composição do produto final. Pode-se definir estoque para determinadas matérias-primas 

desde que estas não passem pela interferência do cliente, reduzindo assim o tempo para 

atendimento do pedido. (CORRÊA et al 2014). 

 

2.1.3 Sistema Híbrido de Produção 

Para Corrêa et al (2014) sistemas híbridos de produção mesclam sistemas de produção com 

lógicas distintas para atender as diversas necessidades de uma unidade produtiva. Pode-se 

utilizar o sistema make-to-stock para produção de determinada fase do produto, e make-to-

order para o finalizar a produção, após receber as especificações do cliente. Dessa forma, a 

compra de matérias-primas pode ser iniciada antes da entrada de especificações feita pelo 

cliente, e a produção garante um fluxo contínuo.   

 

2.1.4 Sequenciamento de Produção 

Para Chiavenato (2005) o planejamento de produção define o que a empresa irá produzir, 

tendo como base a carteira de pedidos a ser atendida, e a capacidade de produção. Para traçar 

o plano de produção leva-se em consideração informações relacionadas a capacidade das 

máquinas, quantidade de mão-de-obra disponível, métodos de trabalho, volume de estoques 

de produto acabado e matéria-prima. 

  

Ainda de acordo com Chiavenato (2005) a programação de produção é o detalhamento do 

plano de produção. Consiste em elaborar um cronograma com o roteiro das atividades de 

produção, determinando data para início e término, e quantidade a ser produzida. O 

sequenciamento de produção é uma informação importante para elaboração do planejamento e 

da programação da produção, pois consiste em conhecer o fluxo de movimentação das 

matérias-primas dentro do processo produtivo e seus possíveis gargalos e restrições. 

 

2.2 Pensamento Enxuto (Lean Thinking) aplicado a logística 

De acordo com Liker (2005) o pensamento enxuto origina-se na filosofia empresarial criada 

pela empresa Toyota em seu sistema de produção. Após a segunda guerra mundial, a empresa 

atuava em um mercado reduzido e precisava se tornar mais flexível e reduzir seu lead time. 

Para isso direcionou seu foco na eliminação de desperdício em cada etapa do seu processo de 

produção. 

 

Para Alves e Santos (2013) a logística lean utiliza a filosofia do pensamento enxuto para 

eliminar desperdícios ao longo da sua cadeia de atividades. A logística passa ser enxuta ao 

reduzir recursos utilizados para movimentação, aumentar o giro de estoques, reduzir espaços 

físicos para armazenagem, e ao aperfeiçoar e estabilizar o fluxo de informações.  

 

De acordo com Nishida (2009) dentro das atividades que compõe o gerenciamento da cadeia 

de suprimentos é possível identificar uma série de desperdícios. Para melhorar o desempenho 

da cadeia de suprimentos e gerenciar suas atividades de maneira enxuta as empresas devem se 



basear em três conceitos fundamentais: reduzir o tamanho do lote, aumentar a frequência de 

entrega e nivelar o fluxo de entrega. Trata-se de nivelar as atividades de forma a trabalhar o 

mais próximo possível do consumo real. 

 

Segundo Ferro (2011) empresas que adotaram conceitos lean como o sistema puxado, milk 

run, e rotas de abastecimento, aumentaram sua eficiência produtiva, diminuíram custos, 

estoques e horas de parada de linha. O autor cita empresas como a Schulz, que conseguiu 

resultados positivos ao implantar rotas de abastecimento e sinais de puxada entre o 

almoxarifado e a produção. Com isso a empresa conseguiu maior disponibilidade de área 

física para a produção, redução de estoques e das paradas de linha. Foi possível garantir o 

abastecimento com a utilização do kanban, padronização de horários e corredores livres para 

a movimentação de materiais. 

 

2.3 Modelos de abastecimento de estoques 

Para Corrêa et.al (2014), a função da gestão de estoques está em definir quando e quanto 

ressuprir determinado material, à medida que este vai sendo consumido pela demanda, ou 

seja, é coordenar as fases de suprimento e consumo de determinado material. 

 

Para Peinado e Graeml (2007) definir o método de ressuprimento dos estoques significa 

definir a forma como estes serão reabastecidos conforme forem sendo consumidos com o 

passar do tempo. 

  

2.3.1 Ponto de reposição 

De acordo com Peinado e Graeml (2007) no modelo de revisão contínua, o estoque é 

frequentemente monitorado até atingir um nível pré-determinado chamado de ponto de 

reposição. Quando o estoque atinge o ponto de reposição, um lote de compras é solicitado em 

uma quantidade fixa que é entregue pelo fornecedor depois de determinado período de tempo, 

chamado de lead time. Este modelo é representado pela figura 1. 

 

 
Figura 1: Modelo de ponto de reposição. Fonte: Adaptado de Corrêa et. al., 2014, p.38. 

 

Corrêa et. al. (2014) afirmam que devemos considerar que, muitas vezes a demanda não será 

constante. No momento em que um pedido é enviado para o fornecedor, durante o período em 

que aguardamos a reposição dos estoques, a demanda pode sofrer alterações que não foram 



previstas, ou o fornecedor pode não cumprir com o prazo determinado para a entrega do 

material. 

 

Com o objetivo de evitar a ruptura do estoque deve-se definir um estoque de segurança, que 

consiga suportar uma flutuação de demanda ou então um atraso para reposição do material. O 

nível de estoque de segurança deve ser calculado de acordo com o valor e a importância 

operacional do material determinados pela empresa, e também de históricos de variações de 

demanda e tempo médio para ressuprimento. (VIANA, 2006). 

 

Para Peinado e Graeml (2007), no caso de se ter uma demanda variável e tempo de 

ressuprimento constante, o estoque de segurança é calculado em função da variação da 

demanda, conforme demonstra a equação 1: 

 

 𝐸𝑆 = 𝑍 𝑥 √𝑇𝑅 𝑥 𝜎 𝐷 (1) 

 

Onde: 

Z = Fator de serviço 

TR = Tempo de ressuprimento (lead time) 

𝜎 𝐷 = Desvio Padrão da demanda 

 

O valor Z varia de acordo com o nível de serviço que se deseja considerar para o material. Por 

exemplo, assumindo um nível de serviço de 98% considera-se a probabilidade de 98% de não 

faltar aquele material, durante uma variação da demanda, durante o tempo de ressuprimento. 

Os valores de Z são determinados por meio da tabela de coeficientes de distribuição normal 

PEINADO E GRAEML (2007). 

 

Ainda para Peinado e Graeml (2007) o ponto de reposição pode ser calculado considerando a 

demanda média durante o tempo de reposição do material ou lead time, adicionando o estoque 

de segurança a esse valor, conforme demonstra a equação 2. A unidade de tempo que define a 

demanda média, dever ser a mesma considerada no lead time. 

 

 

 
𝑃𝑅 = (𝐷 𝑥 𝑇𝑅) + 𝐸𝑆 (2) 

Onde: 

PR = Ponto de Ressuprimento 

D = Demanda média 

TR = Tempo de ressuprimento (lead time) 

ES = Estoque de segurança 

 

2.3.2 Modelo de cálculo de necessidade de materiais - MRP 

Para demandas dependentes, que são possíveis de serem calculadas, utiliza-se o conceito de 

cálculo de necessidades de materiais ou MRP – Material Requirement Planning. Trata-se de 

um sistema integrado que é capaz de apresentar uma visão geral de necessidades de materiais. 

 

Corrêa et al. (2014) definem o conceito de cálculo de necessidades de materiais como um 

sistema que, com base na programação de produção de produtos finais ou semiacabados, no 

conhecimento dos componentes necessários e tempo de reposição destes, explode uma lista de 



componentes que devem ser comprados ou produzidos em determinado período e quantidade, 

de forma a não faltar e não sobrar materiais em estoque. 

 

De acordo com Peinado e Graeml (2007) o MRP necessita de uma estrutura que detalha os 

componentes e quantidades necessárias para formar um produto. Esta estrutura de produtos é 

conhecida como Bill of materials (BOM) e indica itens que formam submontagens dentro de 

uma estrutura composta por níveis.  

 

2.3.3 Sistema Kanban 

Nishida (2009) define como um dos elementos básicos do sistema lean para a logística, o 

mecanismo de sinais de puxada definido como sistema kanban que autoriza ou instrui a 

produção dentro de um sistema puxado. Os cartões kanban são os exemplos mais conhecidos 

e utilizados. 

 

Peinado e Graeml (2007) definem o kanban como um sistema que movimenta e fornece itens 

para a produção conforme são consumidos, por meio de um sistema puxado. O sistema 

kanban foi inspirado em um sistema visual de abastecimento de um supermercado, onde os 

produtos são repostos à medida que vão sendo consumidos e as prateleiras vão se esvaziando.  

 

Os funcionários da produção são os consumidores das matérias-primas necessárias, buscando 

o material nas gôndolas dentro do ambiente de produção. O material só deve ser reposto de 

acordo com os espaços vazios nas gôndolas.  

 

Na maior parte, a sinalização do sistema kanban é feita por cartões em painéis ou quadros. 

Narusawa e Shook (2009) definem que os cartões kanban devem conter informações como o 

nome e número da peça, indicar se é de um fornecedor externo ou interno, a quantidade na 

embalagem, o local de armazenamento, o local de consumo e com que frequência ele deve ser 

retirado, além de um código de barras. Além dos cartões, o kanban também podem ser 

representados por placas triangulares, bolas coloridas ou os próprios contêineres.  

 

Para Narusawa e Shook (2009) o kanban possui duas funções básicas dentro de uma 

operação: kanban de produção que informa ao processo fornecedor que tipo de produtos 

devem ser fabricados para atender o processo seguinte, e o kanban de retirada que autoriza a 

movimentação de produtos para atender o processo seguinte. O kanban de retirada pode ser 

interno ou externo (fornecedor). 

 

2.3.3.1 Cálculos do kanban 

De acordo com o Peinado e Graeml (2007) para iniciar a implementação do kanban, é 

necessário calcular qual será o estoque necessário dentro do processo. O cálculo matemático 

do kanban consiste na definição da quantidade de contentores, ou cartões kanban, necessários 

dentro do processo. O tipo de contentor e quantidade de peças em cada um deles é 

determinado pela velocidade do consumo e características do item. Ou seja, não existe uma 

fórmula matemática para definir qual a melhor quantidade de peças em um contentor. A 

quantidade de peças em estoque no sistema kanban é representada pela equação 3: 

 

 𝑄

𝐾
𝑥 𝑛º 𝐾 

(3) 

 



Onde: Q/K = Quantidade de peças por contentor 

           Nº K = Número de contentores 

 

2.3.3.2 Cálculo do Ponto de Reposição no Sistema Kanban 

Segundo Peinado e Graeml (2007) no sistema kanban o estoque é formado por uma 

determinada quantidade de contentores que possuem a mesma quantidade de peças. Assim o 

estoque pode ser reposto sempre que houver um contentor vazio, que seria o ponto de 

reposição do estoque. 

O ponto de ressuprimento no sistema kanban pode ser representado pela equação 4: 

 

 
𝑃𝑅 = (𝑛° 𝐾 − 1)

𝑄

𝐾
 

(4) 

Onde: 

Q/K = quantidade de peças por contentor 

N°K = Número de contentores 

PR = Ponto de reposição 

 

Essa equação deve-se igualar a equação do ponto de reposição de um sistema tradicional que 

considera a demanda de um item em determinado período de tempo, e o estoque de segurança 

definido para esse item. Igualando as equações temos: 

 

 𝐸𝑆 + 𝐷𝑥 𝑇𝑅 = (𝑛º 𝐾 − 1)𝑄/𝐾 (5) 

 

Ou seja, o estoque no sistema kanban pode ser representado pela equação 6: 

 

 
𝑛º 𝐾 =

𝐷𝑥𝑇𝑅

𝑄/𝐾
+ 1 +

𝐸𝑆

𝑄/𝐾
 

(6) 

Onde:  

Q/K = quantidade de peças por contentor; 

Nº K = número de contentores; 

PR = ponto de reposição; 

D = demanda no período; 

TR = tempo de ressuprimento; 

ES = estoque de segurança. 

 

2.3.3.3 Sistema de duas gavetas 

Segundo Peinado e Graeml (2007) o sistema de reposição de estoques por duas gavetas é uma 

variação do sistema de revisão contínua que facilita o controle de estoques por meio um 

controle visual. Os materiais são colocados em dois locais fixos ou em contentores no 

estoque. No local A é colocada uma quantidade até atingir seu ponto de ressuprimento. O 

restante do material é colocado no local B. O material deve sempre ser retirado do local B até 

ser esgotado. Ao retirar material do local A devido ao local B estar zerado, emite-se um sinal 

ou uma ordem de compra, pois o estoque atingiu seu ponto de reposição.  Durante o lead time 

para reposição, o material continua sendo consumido do ponto A. Na chegada do material, o 

ponto B é abastecido até o seu ponto de ressuprimento e o restante do material é depositado 

no local A. O material do local A continua sendo consumido garantindo o uso do estoque 

mais antigo. Dessa forma, sucessivamente o estoque é reabastecido.  



De acordo com Peinado e Graeml (2007) o sistema de duas gavetas apresenta vantagens por 

permitir um controle visual de estoques e também por garantir que os primeiros materiais ao 

entrar serão os primeiros a sair. O sistema também pode ser uma desvantagem, devido à 

necessidade de dois locais para armazenagem e consequentemente ocupação de um maior 

espaço físico. 

 

2.4 Logística interna 

Souza (2012) define como logística interna o conjunto de atividades como recebimento, 

armazenagem, abastecimento, controle e distribuição e materiais dentro de uma organização. 

Para Souza (2012) as atividades de logística interna são fundamentais para aumento da 

eficiência da produção. 

 

De acordo com Marodin et al (2012) ao adotar o pensamento enxuto, as empresas reduzem 

recursos disponíveis nos sistemas de produção e com isso aumentam a exigência de qualidade 

e flexibilidade da logística interna.  

 

2.4.1 Recebimento 

As atividades de recebimento consistem em receber e conferir de forma quantitativa e 

qualitativa os materiais que são entregues pelos fornecedores.  

 

O recebimento é responsável pela análise da documentação que acompanha o material 

verificando se a compra está autorizada, compara os volumes recebidos fisicamente com o 

que está declarado na nota fiscal, avalia as condições de embalagem dos materiais e faz as 

ressalvas necessárias no caso de avarias, decide pelo aceite ou pela devolução do material ao 

encontrar irregularidades físicas e fiscais, e libera o material para a área de armazenagem. 

(VIANA, 2006) 

 

2.4.2 Armazenagem 

A decisão das empresas em manter estoques gera a necessidade de espaço para armazenagem 

e movimentação de materiais.  

 

Viana (2006) define que o principal objetivo da armazenagem é a utilização dos espaços da 

melhor maneira possível, garantindo eficiência na movimentação de materiais, desde o 

momento de recebimento até a expedição. 

 

Para Viana (2006) as atividades que devem ser consideradas no processo de armazenagem são 

determinar o local adequado aos materiais que serão armazenados, definição de layout, 

procedimentos para preservação do material estocado, organização, limpeza e segurança 

patrimonial.  

 

2.4.3 Abastecimento 

Almeida (2015) destaca a importância em padronizar o processo de abastecimento onde 

qualquer colaborador possa atender as necessidades da produção, tornando o processo 

consistente e em linha com a necessidade de melhoria contínua. 

 

Ainda segundo Almeida (2015) definir o percurso e o tempo de rotas para o processo de 

abastecimento, além de evitar movimentação em excesso por parte dos operadores, são 

premissas para um processo de abastecimento sem falhas.  



 

De acordo com Harris et al. (2014) muitas empresas que tem implantando um fluxo contínuo 

em suas atividades de manufatura identificam ruptura no fluxo ocasionado pela falta de um 

sistema enxuto nas atividades de movimentação de materiais.  

 

Harris et al. (2014) propõem um método para estruturar o processo de abastecimento baseado 

em 4 etapas: 1) Desenvolver um Plano Para Cada Peça (PPCP) que consiste em um banco de 

dados de todos os materiais necessários para a produção e informações sobre eles; 2) Criação 

de um supermercado de peças (armazenagem de peças em um único local); 3) Elaborar rotas 

de abastecimento (criar e padronizar a forma de como os materiais serão entregues para a 

produção); 4) Sustentação e Melhoria (criar indicadores para monitorar o desempenho das 

atividades de abastecimento).  

 

2.4.4 Separação e preparação de pedidos (Picking) 

De acordo com Rosa (2011) a atividade de picking trata da operação de separar e agrupar 

diversos itens do armazém para formação de um pedido.  

 

Oliveira (2015) cita as principais estratégias de picking como sendo os modelos discreto, 

zona, lote e onda. No modelo de picking discreto o operador trabalha com um único cliente e 

separa um produto de cada vez levando-os para a área de preparação, até a formação completa 

do pedido. Neste modelo o operador se desloca muitas vezes, porém o processo de 

conferência é mais simples. 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2015) no modelo de picking por zona os operadores são 

especializados na separação de produtos localizados em determinada zona do armazém, 

portanto separam apenas os produtos contidos no pedido que fazem parte de determinada 

zona, passando o processo de separação para o operador seguinte. No processo de picking por 

lote o operador percorre a área do armazém separando vários produtos que fazem parte do 

pedido, antes de levá-los para a área de separação. Esse modelo diminui os deslocamentos, 

porém necessita de maior sincronia entre quem separa e quem confere, para evitar falta de 

produtos durante a separação do pedido. 

 

Por fim Oliveira (2015) cita o modelo de picking por onda. Neste modelo as quantidades e 

produtos de vários clientes são agrupados e o operador passa recolhendo um produto de cada 

vez, com as quantidades que serão suficientes para todas as encomendas, dentro de um 

período determinado. Após a separação, os produtos são distribuídos de acordo com o cliente 

para posterior conferência.  

 

De acordo com Ballou (2006) a separação e preparação de pedidos é uma atividade onde 

existe mão-de-obra intensiva dentro de um armazém ou centro de distribuição, portanto uma 

área de grande importância, e alvo para busca de melhoria em sua produtividade. 

 

2.4.5 Roteirização 

Segundo Ferro (2011) atividades de logística como movimentação e transportes podem ser 

consideradas como desperdícios pois não agregam valor ao produto final, e por isso precisam 

ser eliminadas ou reduzidas ao máximo.  

 



De acordo com Ballou (2006) é possível desenvolver rotas otimizadas de entregas utilizando 

como diretriz oito princípios, conforme demonstra o quadro 1: 

 
Quadro 1: Princípios para roteirização e programação de veículos. Fonte: Adaptado de Ballou (2006). 

1) Os roteiros dos veículos devem ser elaborados considerando agrupamento de paradas próximas 

umas das outras, com o objetivo de reduzir o trânsito entre elas. 

2) As paradas em dias diferentes devem ser combinadas para que os agrupamentos sejam 

concentrados. 

3) Os roteiros devem ser elaborados a partir do ponto mais distante do depósito. 

4) A sequência de paradas dos veículos deve ter a forma de uma lágrima. 

5) O roteiro ideal é aquele que usa um veículo com capacidade para atender todas as paradas. 

6) As coletas devem ser feitas durante o andamento das entregas. 

7) Meios alternativos de entrega devem ser considerados para paradas isoladas e de baixo volume. 

8) Janelas de tempo de paradas devem ser evitadas. 

 

Ballou (2006) também cita o método de varredura como solução proposta para o problema de 

roteirização de veículos. A varredura consiste em um método simples que pode ser calculado 

a mão para resolver problemas, porém, quando programado em computador, esse método 

pode resolver problemas com grande rapidez. O método de varredura pode ser resumido em 3 

etapas: 

 

1) Localizar em um mapa todas as paradas, inclusive o depósito. 

 

2) Traçar uma linha reta a partir do depósito para qualquer direção. Pode-se girar a linha 

no sentido horário ou anti-horário até fazer um cruzamento com uma parada. Na 

primeira parada deve-se perguntar se esta for incluída no roteiro, se capacidade do 

veículo pode ser ou não ultrapassada. Se a reposta for negativa, deve-se continuar com 

a linha até o cruzamento da próxima parada e perguntar se o volume que foi 

acumulado ultrapassa ou não a capacidade do veículo. Se a resposta for positiva esse 

ponto deve ser excluído e o roteiro definido. Continuando com a varredura da linha, 

deve-se começar um novo roteiro com o último ponto excluído do roteiro anterior. A 

varredura deve ser feita até que todos os pontos sejam incluídos em um roteiro. 

 

3) O sequenciamento de paradas deve ser feito aplicando o método de forma de lágrima 

para cada roteiro definido durante a varredura. 

 

Para Ballou (2006) o método de varredura pode influenciar em excelentes tomadas de decisão 

quando não existem restrições de tempo nos roteiros, quando todos os veículos possuem o 

mesmo tamanho, e quando a carga de cada parada de entrega representa uma pequena fração 

da capacidade total do veículo. 

 

3. MÉTODO 

A pesquisa do presente trabalho é de natureza aplicada com abordagem quantitativa, 

utilizando o método de estudo de caso exploratório. Tem por objetivo redefinir o processo de 

abastecimento das linhas de produção utilizando os conceitos e ferramentas do Pensamento 

Enxuto (Lean Thinking) e adaptando-os para o sistema de produção por encomenda (make-to-

order). 

 



De acordo com Yin (2015) estudo de caso é investigar um acontecimento contemporâneo em 

seu contexto real. Consiste em um método útil para fazer uma avaliação e deve ser aplicado 

em situações onde se pergunta como, ou porquê. 

 

Branski et al (2010) definem que um método de pesquisa de estudo de caso deve ser 

desenvolvido através do cumprimento de 5 etapas: delineamento da pesquisa, desenho da 

pesquisa, preparação e coleta de dados, análise e elaboração de relatórios, sendo que as duas 

últimas atividades são realizadas em conjunto.  

 

Para o delineamento da pesquisa foi realizado um levantamento do estado atual do processo 

de abastecimento, aplicando análise de valor e não valor agregado (AV/NAV).  Foi possível 

identificar diversos desperdícios dentro do processo de abastecimento, como o excesso de 

movimentação dos operadores, falta de organização das atividades da equipe, materiais 

obsoletos nos supermercados de peças, e rotas de abastecimento não definidas.  

 

O desenho da pesquisa foi elaborado após a análise do estado atual e levantamento dos 

desperdícios. A proposta foi criar setores e postos de abastecimento, dentro das áreas 

produtivas de acordo com as etapas de montagem. Para os itens dispostos no supermercado de 

peças, a proposta foi revisá-los e adequá-los de acordo com a demanda atual utilizando o 

cálculo kanban. Para os pontos onde os materiais são abastecidos em pallets foi analisado 

adotar o sistema de duas gavetas, que consiste em um sistema de reposição contínua de 

estoques através de controle visual.  

 

Por fim, utilizando a metodologia proposta por Harris et al. (2014) para criação de um sistema 

lean de movimentação de materiais, a proposta foi desenvolver um plano para cada peça 

(PPCP), adaptado para a necessidade da empresa, com informações de todos os materiais que 

são abastecidos na produção, quer seja nos supermercados de peças, quer seja nos pontos de 

abastecimento. Com essa metodologia, pretende-se definir quais os materiais deverão ser 

abastecidos em cada ponto, de acordo com a demanda que pode variar mês a mês.  

 

Seguindo no uso da metodologia, também foi proposto traçar rotas de entrega, aplicando um 

modelo heurístico baseado no método de varredura proposto por Ballou (2006) e também em 

uma das etapas do método proposto por Harris et al. (2014) para estruturar o processo de 

abastecimento, de forma a padronizar as atividades dos operadores responsáveis pela 

atividade.  

 

Na etapa de preparação e coleta de dados, foi feito um levantamento da quantidade de horas 

de parada de linha por falta de abastecimento, uma análise das atividades dos operadores 

responsáveis pelo abastecimento, que foram medidas em tempo e movimentação, e também 

uma análise ABC para identificar os produtos que atualmente possuem maior demanda de 

produção. 

 

A análise dos dados e posterior elaboração de relatórios consistiram em uma comparação 

entre a situação atual e a situação proposta, verificando se existiu uma melhoria no nível de 

serviço do processo de abastecimento. Foram discutidos o antes e depois dos indicadores de 

parada de linha, custos com parada de linha, movimentação dos operadores responsáveis pelo 

processo de abastecimento, e custos com horas extras das demais atividades da área de 

logística interna. 



4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Perfil da empresa e dos produtos 

A empresa objeto desse estudo é uma multinacional alemã e atua no mercado brasileiro há 

mais de cem anos. É reconhecida como a maior empresa de tecnologia integrada no mercado 

brasileiro, e atua nos mercados de eletrificação, automação e digitalização, que são agrupados 

em nove divisões. 

 

Esta pesquisa limita-se a uma unidade fabril desta empresa, responsável pela produção de 

equipamentos de alta tensão para aplicação em redes de distribuição e transmissão de energia. 

A fábrica é responsável pela produção de três tipos diferentes de produtos, que possuem 

processos de produção e componentes totalmente distintos. A área fabril é dividida entre estas 

três linhas de produtos, e uma única equipe de logística interna é responsável pelo 

abastecimento dos materiais necessários para a produção, conforme ilustrado na figura 2: 

 

 
Figura 2: Layout da fábrica. Fonte: O autor. 

 

Os produtos que fazem parte do portfólio desta unidade fabril são complexos e produzidos por 

um sistema de produção sob encomenda (make-to-order), ou seja, a produção só é iniciada 

mediante um pedido efetuado pelo cliente. Não existe produção para estoque, mesmo de 

partes de peças que são padrão.  

 

4.2 Situação atual 

No ano de 2013 foi realizado um Kaizen com o objetivo de definir um processo de 

abastecimento que atendesse às linhas de produção. Um determinado mix de produtos foi 

definido como ideal para as linhas de produção, baseado na carteira de pedidos e previsão de 

vendas. Com passar dos anos, este mix de produção foi alterado acompanhando as tendências 

de mercado e carteira de pedidos, porém o processo de abastecimento não acompanhou esta 



mudança. Também no ano de 2014 foi incorporada uma nova linha de produção, com um 

novo modelo de produto, e este não foi incorporado ao sistema de abastecimento existente.  

 

Na manutenção do processo de melhoria contínua, a empresa adota o sistema de produção sob 

encomenda (make-to-order) para as três linhas de produção, e devido a isso o mix de 

produção pode variar muito. Essa variação de demanda gera dificuldades para a área de 

logística interna em abastecer as linhas de produção no local correto, com peça correta, e no 

momento exato em que a montagem necessita do componente.  

 

A atividade de abastecimento das linhas de produção é realizada por 5 pessoas. Aplicando 

análise de valor e não valor agregado (AV/NAV), foi possível identificar como as atividades 

são realizadas pelos operadores e quais os desperdícios encontrados neste processo. Os 

operadores passam a maior parte do tempo separando o material que precisa ser abastecido e 

realizando outras atividades, do que abastecendo a linha de fato, que seria a atividade que 

mais agrega valor no processo. A divisão das atividades realizadas pelos operadores 

responsáveis pelo abastecimento é demonstrada pela figura 3. 

 

 
Figura 3: Tempo das atividades realizadas pela área de abastecimento. 

Fonte: O autor. 

 

Um operador dedica-se exclusivamente em atender a linha de produção 3, incorporada a 

fábrica em 2014. Os produtos fabricados são praticamente 100% customizados de acordo com 

a necessidade do cliente, e as matérias-primas não obedecem a um padrão, variam de acordo 

com cada projeto, desenvolvidos para cada cliente.  

 

O operador da linha 3 verifica a necessidade da linha durante a reunião diária de produção, ou 

através de chamadas via rádio durante o dia, que são feitas pelo líder de produção. Após 

identificar a necessidade, o mesmo operador dirige-se até o almoxarifado, separa o material e 

abastece a linha. Nesta linha de produção não existe supermercado de peças, apenas pontos 

em que os materiais são abastecidos em pallets. 

 

Os outros quatro operadores são responsáveis pelo abastecimento das outras duas linhas de 

produção. O sistema de produção também é sob encomenda (make-to-order), porém 80% dos 



equipamentos possuem partes que são padrão, portanto grande parte dos componentes é 

comum e não variam de acordo com o projeto.  

 

Nestas outras duas linhas de produção existem supermercados de peças e pontos onde os 

materiais são abastecidos com pallets. Para o abastecimento dos materiais do supermercado 

de peças, dois operadores passam duas vezes ao dia recolhendo as caixas vazias dos flow 

racks, retornam para o almoxarifado para fazer a separação dos materiais pendentes, e em 

seguida retornam para a fábrica abastecendo os supermercados com as caixas cheias.  

 

Os materiais que são abastecidos com pallets são feitos por outros dois operadores. Ambos 

passam pela linha de produção recolhendo os pallets vazios, voltam para o almoxarifado, 

separaram o material e voltam para a linha com os pallets abastecidos de peças. 

 

Tanto os materiais dispostos nos supermercados, como os materiais que são abastecidos com 

pallets, ainda seguem a antiga proposta de abastecimento feita no ano de 2013, em que foi 

definido um mix de produção de acordo com a demanda existente na época. Ou seja, os 

operadores perdem tempo separando e levando material para a linha de produção que muitas 

vezes não é utilizado. Com isso, não conseguem atender a real necessidade da produção, 

provocando frequentes paradas de linha, além de realizarem a atividade de abastecimento com 

movimentações desnecessárias.  

 

A figura 4 demonstra as horas de parada de linha por falta de abastecimento entre os meses de 

janeiro a abril/2016, que representaram em média 7,8% das horas de produção disponíveis, 

4,8% acima da média determinada de no máximo 3%. 

 

 
Figura 4: Média de horas de parada de linha por falta de abastecimento 

Fonte: O autor. 

 

4.3 Situação proposta 

 

4.3.1 Setores e Postos de Abastecimento 

Após a análise de valor e não valor agregado (AV/NAV), onde as atividades dos 

abastecedores foram detalhadas, verificou-se a necessidade de dividir a área produtiva em 



setores. Dentro de cada setor, definiu-se pela criação de postos de abastecimento para os 

materiais que são abastecidos em pallets conforme apresentado no quadro 2 e também nomear 

cada supermercado de peças. 
 

Quadro 2: Lista de Postos de Abastecimento para materiais abastecidos em Pallets. Fonte: O autor. 

 
 

Depois, foram elaborados dois layouts de abastecimento para os materiais que são entregues 

nas linhas: um para pallets nas linhas 1, 2 e 3 e um segundo para os materiais que são 

abastecidos em supermercados de peças, nas linhas 1 e 2. Os postos de abastecimento e 

supermercados foram identificados nas linhas de produção para que o processo de 

abastecimento seja facilitado por meio de identificação visual.  

 

Setor 1 Elétrica/Eletromecânica
Posto 1 Armários/ Acionamentos/ Barras/ Placas
Posto 2 Quadros/ Especiais e armários auxiliares pequenos
Posto 3 Armários Auxiliares Geladeira
Posto 4 Canaletas
Posto 5 Itens especiais
Posto 6 Cantoneiras
Setor 2 Mecânica/ CDP
Posto 7 Viga base
Posto 8 Materiais de içamento

Posto 10 Isoladores
Posto 11 Cabeça e Pescoço

Setor 3 Mecânica/Câmaras
Posto 12a Isoladores Suporte
Posto 13a Carcaças A
Posto 14 Caixa de alavancase hastes
Posto 15 Resitores

Setor 4 Câmaras
Posto 12b Isoladores Camara
Posto 13b Carcaças B

Setor 5 Contatos
Posto 16 Suporte superior
Posto 17 Capacitores
Posto 18 Suporte inferior
Posto 19 Suporte cilindríco
Posto 41 Quadros madeira para armários

Setor 6 Embalagem
Posto 21 Materiais de embalagem

Setor 7 Pré-fabricação
Posto 22 Materiais pré-fabricação

Setor 8 Condutores e Espaçadores
Posto 30 Espaçadores
Posto 31 Espaçadores
Posto 32 Espaçadores
Posto 24 Condutores
Posto 35 Condutores (porta pallet)

Setor 9 Pré-Preg
Posto 25 Geladeira Pré Preg
Posto 26 Rolving
Posto 27 Itens especiais de acabamento

Setor 10 Comandos
Posto 28 Fios e Cabos
Posto 29 Calços
Posto 33 Motoredutores
Posto 34 Cofres

Setor 12 Chaves
Posto 36 Garfo, mola, contra balanço, base de giro, contato fixo
Posto 37 Parte viva, terminal, garfo, conector, lâminas flexíveis, barra de contato
Posto 38 Mola, tubo cremalheira, tubo comando
Posto 39 Protetores 
Posto 40 Barras



A figura 5 representa parcialmente o mapa da área produtiva e a divisão em setores e postos 

de abastecimento da linha 1, para materiais abastecidos em pallets. Por exemplo: setor 3, 

posto de abastecimento 15 é representado pela sigla S03/ P15. 

 

 
Figura 5: Setores e postos de abastecimento – Materiais abastecidos em pallets. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 6 representa parcialmente os setores e os supermercados de peças para os materiais 

que são abastecidos nos flow racks da linha 1. Por exemplo: setor 1, flow rack 1 é 

representado pela sigla S01/ P01. 

 

 
Figura 6: Setores e supermercados de peças – Materiais abastecidos em flow racks. 

Fonte: O autor. 

 



Dentro do almoxarifado, no local mais próximo das linhas de produção, também foi criada 

uma área de separação (picking), para atendimento dos pedidos com materiais fracionado. 

Essa área foi organizada por zoneamento das linhas de produção, onde ficam disponíveis os 

materiais já separados e que serão são abastecidos em pallets e também os materiais que são 

abastecidos nos supermercados de peças. A figura 7 representa a área de separação dos 

materiais (picking) dentro do almoxarifado. 

 

 
Figura 7: Área de separação de materiais para abastecimento (picking). 

Fonte: O autor. 

 

4.3.2 Criação de Matriz geral de abastecimento e cálculo kanban para materiais do 

supermercado de peças 

 

Foi feito um levantamento de todos os materiais possíveis de serem abastecidos em pallets 

nos postos de abastecimento criados, de acordo com a lista técnica de todos os produtos do 

atual portfólio.  

 

Estes materiais foram relacionados em uma planilha nomeada como matriz geral de 

abastecimento, contendo informações do número e descrição do item, posto de abastecimento 

na linha de produção e localização do item no estoque. Esta planilha funciona como um banco 

de dados e foi elaborada baseada no método proposto por Harris et al (2014) de elaboração de 

um plano para cada peça (PPCP). A planilha também informa a quantidade máxima 

dimensionada para cada posto, calculada no Kaizen realizado em 2013, em função da 

capacidade das linhas da produção. Essa matriz geral de abastecimento é representada pelo 

quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Quadro 3: Matriz Geral de Abastecimento: Exemplo de itens abastecidos nos postos de abastecimento. 

Fonte: O autor. 

 
 

Exemplo do item A7B901338705 – Haste de manobra 

Quantidade máxima que pode ser abastecida no posto – 15 peças  

Posto de Abastecimento na Produção – Posto 8 

Localização estoque – ES-2-17. 

 

Para os materiais que são abastecidos em pallets foi definido realizar o abastecimento 

utilizando o método do sistema de duas gavetas, porém a segunda gaveta ou segundo pallet, 

fica disposto na área de separação (picking), bem próximo das linhas de produção.  

 

Apesar da definição de reposição contínua de estoques, o abastecedor deve repor o material de 

acordo com a lista de abastecimento que segue a programação de produção. Anteriormente, 

determinado posto, caso apresentasse um pallet vazio, era reabastecido utilizando o critério 

definido no antigo sistema de abastecimento, sem verificar se existia demanda ou não para 

aquele material.  

 

Para os itens que são abastecidos através dos supermercados de peças (flow racks), que já 

existem dentro das áreas produtivas, a proposta foi revisar os itens e quantidades, utilizando o 

cálculo de estoque total e ponto de reposição do sistema kanban.  

 

Por se tratar de um sistema de produção sob encomenda (make-to-order) foi feita uma análise 

de demanda de produtos acabados, utilizando a ferramenta de classificação ABC. Foram 

considerados os produtos produzidos de outubro de 2014 a setembro de 2016, e também os 

produtos que já estão em carteira para serem produzidos no ano de 2017. Foram considerados 

os produtos I, M e H classificados como A, e os itens P e Q classificados como B. Apesar de 

utilizar um sistema de produção sob encomenda, 80% da lista de componentes destes 

produtos é padrão. 

 

Foi considerada a lista padrão de componentes desses equipamentos, para fazer o cálculo das 

quantidades de materiais que devem estar disponíveis nos supermercados de peças, 

considerando como demanda, a capacidade máxima de produção diária de cada um desses 

equipamentos. A análise ABC da demanda de produtos acabados é representada pelos quadros 

4, 5 e 6. 

 

ITEM DESCRICAO QTD MÁX. P. ABAST. LOCALIZAÇÃO ESTOQUE

A7B91501338705 427-04721.003-HASTE DE MANOBRA 15 POSTO 8 ES-2-17

A7B91500064910 52111650.020-ISO. CAMARA 72,5/31 PBU-175 15 POSTO 9 ES-1-41

A7B91503658514 52111500.990-ISO. CAMARA 145/25 (IMP.) 15 POSTO 9 ES-2-17

A7B91502196471 52215004.990-ISO. SUPORTE 550/25 (IMP.) 15 POSTO 12 B-1-19

A7B91502196472 52215006.990-ISO. SUPORTE 550/25 (IMP.) 15 POSTO 12 B-0-19

A7B91500065072 412-13600.001-B-ARMÁRIO DE COMANDO 9 POSTO 1 B-2-13

A7B91500065016 41211070.101-ARMÁRIO DE ACIONAMENTO 9 POSTO 1 A-1-07

A7B91500508666 412-11303.762-ACIONAMENTO A MOLA FA2 9 POSTO 1 B-1-37

A7B91501415968 412-10303.122 - ACIONAMENTO A MOLA FA2 9 POSTO 1 B-1-05

A7B91500065006 42705003.001-BARRA CURTA 9 POSTO 1 B-1-16

A7B91500106709 42706732.001-BARRA CURTA 9 POSTO 1 E-0-35-24



Quadro 4: Análise da demanda de produtos acabados de 

outubro/2014 a setembro/2015. 

Fonte: O autor. 

Quadro 5: Análise da demanda de produtos acabados de 

outubro/2015 a setembro/2016. 

Fonte: O autor. 

 
 

 
Quadro 6: Análise da demanda de produtos acabados de outubro/2016 a setembro/2017. 

Fonte: O autor. 

 
 

Para o cálculo da quantidade de estoque total dos itens que devem estar dispostos nos 

supermercados de peças, foi utilizado o cálculo de estoque total do sistema kanban. Não foi 

adicionado o estoque de segurança neste cálculo, porque não foi considerado desvio da 

demanda, uma vez que foi utilizado a capacidade máxima de produção. Para o tempo de 

reposição, foi considerado que cada caixa vazia deve ser reposta pelos abastecedores em no 

máximo dois dias. Esse tempo para reposição foi baseado em observações de comportamento 

histórico, em relação ao tempo para reposição das caixas dos flow racks. 

 

Portanto foi utilizada a equação do cálculo de estoque total de kanban desconsiderando o 

estoque de segurança, representado pela equação 7. 

 

 
𝑛º 𝐾 =

𝐷𝑥𝑇𝑅

𝑄/𝐾
+ 1 

(7) 

 

Onde:  

Q/K = quantidade de peças por contentor; 

Nº K = número de contentores; 

D = demanda no período; 

TR = tempo de ressuprimento. 

 

Produtos TOTAL % % acumulada
Classificação 

ABC

I 204 29,1% 29,1% A

M 136 19,4% 48,5% A

H 131 18,7% 67,2% A

Q 97 13,8% 81,0% B

P 56 8,0% 89,0% B

J 32 4,6% 93,6% C

E 25 3,6% 97,1% C

N 9 1,3% 98,4% C

G 8 1,1% 99,6% C

A 2 0,3% 99,9% C

B 1 0,1% 100,0% C

701 100,0%

Produtos TOTAL % % acumulada
Classificação 

ABC

H 266 32,0% 32,0% A

I 178 21,4% 53,5% A

M 107 12,9% 66,4% A

P 78 9,4% 75,8% B

J 65 7,8% 83,6% B

L 44 5,3% 88,9% B

Q 24 2,9% 91,8% C

F 15 1,8% 93,6% C

G 15 1,8% 95,4% C

O 15 1,8% 97,2% C

E 10 1,2% 98,4% C

N 6 0,7% 99,2% C

B 5 0,6% 99,8% C

C 2 0,2% 100,0% C

TOTAL 830 100,0%

Produtos TOTAL % % acumulada
Classificação 

ABC

I 96 29,0% 29,0% A

H 85 25,7% 54,7% A

M 49 14,8% 69,5% A

E 36 10,9% 80,4% B

P 17 5,1% 85,5% B

Q 14 4,2% 89,7% B

B 10 3,0% 92,7% C

J 8 2,4% 95,2% C

F 6 1,8% 97,0% C

C 5 1,5% 98,5% C

G 3 0,9% 99,4% C

K 2 0,6% 100,0% C

TOTAL 331 100,0%



O quadro 7 demonstra o estoque total de itens que devem estar dispostos no supermercado de 

peças, já considerando a demanda total de cada item. Os contentores utilizados na área de 

Kanban foram reaproveitados daqueles já disponíveis, sem necessidade de novas aquisições. 
 

Quadro 7: Cálculo kanban para estoque no supermercado de peças. Fonte: O autor. 

 
 

Também foi feita uma revisão de todos os itens dispostos nos supermercados de peças, 

retirando itens obsoletos e incluindo os itens que ainda não estavam disponíveis. O padrão de 

identificação das caixas foi alterado para facilitar a separação do material, e os flow racks 

foram identificados para facilitar o reabastecimento. 

 

Todos os itens que foram considerados nos flow racks também foram registrados na matriz 

geral de abastecimento com informações do setor, flow rack, pista, quantidade de caixas, 

quantidade de material por caixa na produção, e também local de armazenagem no estoque, 

representados pelo quadro 8. 

 
Quadro 8: Matriz Geral de Abastecimento: Exemplo de itens disponíveis no supermercado de peças. Fonte: O 

autor. 

 
 

Exemplo do item A7B91500064480 – Conjunto suporte para densímetro 

Quantidade de caixas no supermercado – 2 caixas  

Quantidade de peças por caixa – 24 peças 

Estoque total disponível na produção – 48 peças 

Localização na produção: 01-01/01  

Nº componente DESCRIÇÃO Unid DEMANDA MÁXIMA 

TOTAL DIÁRIA

TEMPO DE 

REPOSIÇÃO (DIAS)

Q/K (QTDE PEÇAS 

POR CONTENTOR)

QTDE DE 

CONTENTORES

ARREDONDAMENTO

A7B91500064480 412-12834.001-CONJ DE SUP. P/ DENSIMETRO PC 12 2 24 2,0 2,0

A7B91500065054 41211202.002-CHAPA SUPORTE PC 9 2 21 1,9 2,0

A7B91501274860 41211016.001-CHAPA DE FIXAÇÃO PC 5 2 40 1,3 2,0

A7B91500506363 41211012.011-MONTAGEM DA CHAVE AUXILIAR PC 6 2 16 1,8 2,0

A7B91503664541 41212210.002-MOTOR MONOFÁSICO PC 4 2 4 3,0 3,0

A7B91501409795 41212204.002-MOTOR MONOFÁSICO PC 10 2 4 6,0 6,0

A7B91500497602 41211800.002-MOTOR TRIFÁSICO PC 3 2 3 3,0 3,0

A7B91502951210 41210950.003-FLANGE DO MOTOR PC 3 2 3 3,0 3,0

A7B91503472087 CONECTOR TERMINAL KL24/2 - 2 POLOS PC 120 2 200 2,2 3,0

ITEM DESCRICAO QTD/CX. P. ABAST. CX. LOCALIZAÇÃO ESTOQUE

A7B91500064480 412-12834.001-CONJ DE SUP. P/ DENSIMETRO 24 01-01/01 2 B-1-19

A7B91500065054 41211202.002-CHAPA SUPORTE 21 01-01/02 2 B-0-19

A7B91501274860 41211016.001-CHAPA DE FIXAÇÃO 40 01-01/03 2 A-1-07

A7B91500506363 41211012.011-MONTAGEM DA CHAVE AUXILIAR 16 01-01/04 2 B-2-13

A7B91503664541 41212210.002-MOTOR MONOFÁSICO 4 01-01/05 3 B-1-22

A7B91501409795 41212204.002-MOTOR MONOFÁSICO 4 01-01/06 3 B-0-29

A7B91501409795 41212204.002-MOTOR MONOFÁSICO 4 01-01/07 3 B-0-29

A7B91500497602 41211800.002-MOTOR TRIFÁSICO 3 01-01/08 3 B-0-12

A7B91502951210 41210950.003-FLANGE DO MOTOR 3 01-01/08 3 B-0-29

A7B91503472087 CONECTOR TERMINAL KL24/2 - 2 POLOS 200 01-01/09 3 B-0-29

A7B91502972633 41211176.023-BOBINA 110/125Vcc 2,2A 25 01-01/10 3 B-1-08



Onde:   

SETOR = 01 

FLOWRACK = 01 

PISTA=01 

Localização estoque: B-1-19. 

 

4.3.3 Revisão do atual sistema de abastecimento – Divisão das atividades entre operadores e 

criação de rotas de abastecimento. 

O fluxo do processo de abastecimento também foi revisado, após realizadas as seguintes 

etapas de desenvolvimento: (a) criar os setores e postos de abastecimento; (b) revisar os itens 

e quantidades de peças nos supermercados e (c) criar a matriz geral de abastecimento. Nessa 

revisão do abastecimento das linhas de produção dividiu-se as atividades dos operadores entre 

responsáveis pela separação dos materiais e responsáveis pelo abastecimento dos materiais 

nas linhas de produção. O novo processo de abastecimento é demonstrado pelo fluxograma da 

figura 8. 

 



 
Figura 8: Novo fluxograma do Processo de abastecimento. 

Fonte: O autor. 

 

 

#

140

130

Disponibilizando o material na linha de produção de acordo 

com o posto ao qual eles pertencem. O material é separado 

direto da área de armazenagem e entregue na linha de 

produção - Não passa pela área de picking.

Operador 5 

(abastecimento)
2x ao dia

120

Consultando o material que deve ser abastecido naquele 

posto, naquele dia, e confirmando o abastecimento na 

reunião diária de produção. Verificando espaços vazios nos 

postos de abastecimento da linha de produção 3.

Operador 5 

(separação)
2x ao dia

110

30 Linha de produção 1 e 2?

100

Coletando as caixas cheias disponiveis na área de 

separação e disponibilizando no supermercado de peças de 

acordo com o posto ao qual elas pertencem.

Operador 3 

(abastecimento)
2x ao dia

90

Verificando as caixas vazias disponiveis na área de 

separação e realizando a separação do material 

correspondente no almoxarifado.

Operador 4 

(separação)
2x ao dia

80
Passando nos supermercados de peças definidos na rota e 

retornando as caixas vazias para a área de separação. 

Operador 3 

(abastecimento)
2x ao dia

70

Coletando os pallets com materiais na área de separação e 

os disponibilizando na linha de produção de acordo com o 

posto ao qual eles pertencem.

Operador 2 

(abastecimento)
2x ao dia

60

Passando pelos postos de abastecimento definidos na rota, 

recolhendo os pallets vazios e os disponibilizando na área 

de separação, de acordo com a sua identificação.

Operador 2 

(abastecimento)
2x ao dia

50

Verificando os pallets vazios na área de separação e 

consultando o material que deve ser abastecido naquele 

posto, naquele dia. Os pallets vazios que retornam para a 

área de separação são identificados em relação ao posto ao 

qual pertencem. Caso não exista demanda para aquele 

posto, o pallet não é reabastecido.

Operador 1 

(separação)                    
2x ao dia

30 Materiais abastecidos em Pallets?

40

Utilizando os dados da planilha Matriz geral de 

abastecimento e disponibilizando para os operadores 

responsáveis pela separação.

Líder do 

almoxarifado

Após explodir as 

ordens de produção e 

identificar os 

componentes

20

Explodindo as ordens de produção no sistema (SAP) para 

listar os componentes e confrontando com a Matriz geral de 

abastecimento, para indicar em qual posto o material deve 

ser abastecido.

Líder do 

almoxarifado

QUANDOQUEMCOMOO QUE

Após receber a 

programação de 

produção

10 Via Sistema (SAP) e email. PCP
Última semana do 

mês anterior
Liberação da  Programação Mensal de 

Produção

Relaciona os itens que devem ser 
abastecidos diariamente em cada posto

Sim

Não

Separa o material para abastecimento.

Elaboração da lista de abastecimento da 
produção

Recolhe os pallets vazios na linha de 
produção

Abastece a linha de produção - Postos de 
abastecimento

80

Recolhe as caixas vazias dos 
supermercados de peças

Separa os materiais para repor o 
supermercado de peças

Abastece o supermercado de peças

Sim

Não
120

FIM

Separa o material para abastecimento da 
linha de produção 3

Abastece a linha de produção - Postos de 
abastecimento

FIM



4.3.3.1 Rotas de abastecimento 

Utilizando um modelo heurístico do método de varredura citado por Ballou (2006) e também 

em uma das etapas do método proposto por Harris et al. (2014) para estruturar o processo de 

abastecimento, foram traçadas rotas de entrega de forma a padronizar as atividades dos 

operadores responsáveis pelo abastecimento. Identificou-se a necessidade de uma rota 

exclusiva para os pontos de abastecimento que recebem materiais em pallets e uma segunda 

rota para os materiais que são abastecidos no supermercado de peças.  

 

O método considerou elaborar as rotas iniciando a entrega no ponto mais distante da área de 

picking e assim sucessivamente, elaborando uma sequência de paradas. Foi considerado fazer 

um agrupamento de paradas caso a capacidade do veículo utilizado não fosse ultrapassada. 

Também foi considerado incluir as coletas de pallets ou contentores vazios durante o 

andamento das entregas. As rotas foram desenhadas utilizando os layouts criados com a 

identificação dos postos de abastecimento e supermercado de peças. 

 

A figura 9 representa a rota de abastecimento 1 para os materiais que são abastecidos em 

pallets. 

  

 
Figura 9: Rota de abastecimento 1 - Materiais abastecidos em pallets. 

Fonte: O autor. 

 



Nesta rota o operador 1 é o responsável pela separação do material e transita basicamente 

pelos corredores do almoxarifado até a área de picking. Os operadores 2 e 5 são os 

responsáveis pelo abastecimento dos materiais em pallets. 

 

No antigo processo de abastecimento, o operador 5 ficava totalmente dedicado ao 

abastecimento da linha de produção 3 onde só existem materiais abastecidos em pallets.  

 

Durante a divisão de atividades, ficou decidido que este operador somente abasteceria alguns 

pontos da linha 3, que abrangem materiais muito exclusivos de cada projeto, portanto exigem 

uma maior dedicação e atenção. Os demais pontos da linha de produção 3 foram absorvidos 

pelo operador 2. Com isso o operador 5 usa apenas duas horas de cada período do dia para 

realizar o abastecimento dos pontos críticos da linha de produção 3, e o restante do dia 

consegue realizar outras atividades que são de responsabilidade da área de logística interna. A 

sequência de paradas é demonstrada pelo quadro 9: 

 
Quadro 9: Sequência de paradas para abastecimento de materiais em pallets. Fonte: O autor. 

 
 

A figura 10 representa a rota de abastecimento 2 para os materiais que são abastecidos nos 

supermercados de peças (flow racks). 

 

Operador Setor Posto Paradas
Operador 2 1 1 e 2 1ª parada
Operador 2 1 3 à 6 2ª parada
Operador 2 2 7 e 8 3ª parada
Operador 2 2 10 4ª parada
Operador 2 2 11 5ª parada
Operador 2 3 14 e 15 6ª parada
Operador 2 3 12a e 13a 7ª parada
Operador 2 4 12b e 13b 8ª parada
Operador 2 5 16 e 18 9ª parada
Operador 2 5 17 10ª parada
Operador 2 5 19 11ª parada
Operador 2 9 41 12ª parada
Operador 2 7 22 13ª parada
Operador 2 6 21 14ª parada
Operador 2 12 38 a 40 15ª parada
Operador 2 12 36 e 37 16ª parada
Operador 2 8 30 ao 32 17ª parada
Operador 3 8 24 e 35 1ª parada
Operador 3 9 25 2ª parada
Operador 3 9 26 e 27 3ª parada
Operador 3 10 28 e 29 4ª parada
Operador 3 10 33 e 34 5ª parada

Rota 1



 
Figura 10: Rota de abastecimento 2 - Materiais abastecidos em supermercado de peças.  

Fonte: O autor. 

 

O operador 3 é o responsável pela separação do material e também transita basicamente pelos 

corredores do almoxarifado até a área de picking. O operador 4 é o responsável pelo 

abastecimento dos materiais dos supermercados de peças (flow racks).  

 

Para os materiais abastecidos nos supermercados de peças o material é levado até a produção 

utilizando carrinhos de transporte, porém estes são empurrados pelos operadores e por este 

motivo não é possível fazer a rota posto a posto de uma única vez, devido ao peso do 

carrinho. O operador retorna algumas vezes para a área de separação para reabastecer o 

carrinho com as caixas cheias e retorna para a rota de abastecimento. A sequência de paradas 

é demonstrada pelo quadro 10: 

 
Quadro 10: Sequência de paradas para abastecimento dos supermercados de peças. Fonte: O autor. 

 

Operador Setor Posto Paradas
Operador 4 1 1 ao 4 1ª parada
Operador 4 1 e 2 5 ao 7, 11 e 12 2ª parada
Operador 4 3 13 ao 15 3ª parada
Operador 4 3 16 ao 18 4ª parada
Operador 4 3 e 4 19, 21 ao 23 5ª parada
Operador 4 5 24 ao 26 6ª parada
Operador 4 5 27 ao 30 7ª parada
Operador 4 5 31 ao 33 8ª parada
Operador 4 5 34 e 35 9ª parada
Operador 4 6 36 ao 39 10ª parada
Operador 4 6 40 ao 42 11ª parada

Rota 2



4.4 Discussão (Análise) 
Após a sequência de alterações no processo de abastecimento das linhas de produção foi 

possível analisar indicadores que apresentaram um aumento no nível de serviço do processo 

de abastecimento.  

 

Com a divisão da área produtiva em setores e postos de abastecimento, elaboração da matriz 

geral de abastecimento indicando os materiais que deveriam ser abastecidos em cada posto de 

acordo com a demanda, e revisão dos itens disponíveis nos supermercados de peças, foi 

possível reduzir as horas de parada de linha e consequentemente os custos com paradas 

ocasionas pela falta de abastecimento conforme demonstram as figuras 11 e 12. 

 

              
Figura 11: Redução de paradas de linha por falta de abastecimento.  

Fonte: O autor. 

 

A figura 11 demonstra a redução das paradas de linha ocasionadas por falta de abastecimento 

considerando as melhorias implementadas a partir de maio/2016. Foi possível reduzir o 

percentual de 9,8% de horas de parada de linha apontadas em maio/2016 para 3,2% em 

outubro/2016.  
 



 
Figura 12: Redução de custos com parada de linha. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 12 demonstra a redução nos custos com as horas de parada de linha ocasionadas pela 

falta de abastecimento. O custo previsto foi baseado na média de 7,8% com as horas de 

parada de linha contabilizados entre janeiro a abril/2016. Em reunião de consenso entre as 

áreas de Logística e Produção, com a Direção da empresa, foi estabelecida a meta de no 

máximo 3% na média de horas de parada de linha, após a implementação do plano de ação de 

melhorias no processo de abastecimento. Era necessário estabelecer uma meta agressiva para 

melhoria do processo, porém, sabe-se da dificuldade em não se ter parada de linha por falta de 

abastecimento devido à grande variação de demanda no atual cenário de produção vivido pela 

empresa. 

 

Pode-se observar que, como as melhorias começaram a ser implementadas a partir do mês de 

maio/2016 a redução foi pouco significativa nos dois primeiros meses. Conforme o 

andamento dos trabalhos e conclusão do plano de ação, o impacto na redução de horas com 

parada de linha e custos foram decrescendo com o passar dos meses. 

 

Também foi possível reduzir a quantidade de itens disponíveis nos supermercados de peças 

com a retirada dos itens que estavam obsoletos, ou seja, não possuíam demanda. No total 

foram retirados 64 itens obsoletos dos supermercados de peças. Alguns itens que possuíam 

demanda atual, mas que não estavam nos supermercados anteriormente, ocuparam espaços 

dos que foram retirados.  

 

Em relação a movimentação dos operadores, após a divisão das atividades entre responsáveis 

por separação e responsáveis por abastecimento, revisão dos itens de supermercado, 

identificação dos postos de abastecimento e supermercados de peças, orientação para que o 

abastecimento ocorresse somente para a demanda de produção de acordo com a programação, 

e criação das rotas, foi possível reduzir a distância e o tempo em que os operadores passavam 

caminhando.  

A figura 13 representa a diminuição da distância percorrida pelos operadores durante as 

atividades do processo de abastecimento. A análise representada foi realizada por meio de 



dados de medição do processo de meio período trabalhado pelos operadores. Estes realizam a 

mesma sequência de atividades no segundo período. Para medir a distância percorrida pelos 

operadores foi utilizado um pedômetro, que é um aparelho utilizado para contagem de passos.  

 

Como o pedômetro não mede a distância percorrida, mas somente a quantidade de passos 

dados, para conversão dos passos em metros, foi considerado, em conjunto coma área de 

Engenharia de processos que cada passo representou 0,7 metros. Os passos foram contados 

somente enquanto o operador se deslocava. 

 

 
Figura 13: Redução da distância percorrida. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 13 demonstra o antes e o depois da distância percorrida em metros pelos operadores 

para realização das atividades do abastecimento. Após a revisão do processo, os 

colaboradores passaram a andar em média 1.101 metros a menos e as distâncias percorridas 

estão melhor balanceadas entre os operadores. 

 

O operador 5 continua abastecendo alguns pontos da linha de produção 3, levando materiais 

até a linha em pallets, porém o tempo para realização desta atividade reduziu 

consideravelmente, e, atualmente ele passa apenas aproximadamente 2 horas por período 

realizando esta atividade. Apesar do tempo ter sido reduzido, a distância percorrida ainda é 

grande, pois ele realiza a atividade de separação e abastecimento dos pallets utilizando 

empilhadeira. 

 

A figura 14 representa redução do percentual gasto pelos operadores com horas de 

movimentação. A análise representada também foi realizada por meio de dados de medição 

do processo de meio período trabalhado pelos operadores, que realizam a mesma sequência de 

atividades no segundo período. Para converter a distância percorrida pelos operadores em 

tempo gasto com movimentação, foi considerado 1 segundo por cada passo dado. 

 



 
Figura 14: Redução do percentual médio gasto com movimentação. 

Fonte: O autor. 

 

Na figura 14 é possível identificar a redução de 11% no tempo em que os operadores 

caminham para realizar o processo de separação e abastecimento, após as mudanças 

implementadas. 

 

A figura 15 representa um comparativo entre o tempo trabalhado versus o tempo gasto com 

movimentação. 

 

 
Figura 15: Redução do tempo trabalhado X tempo gasto com movimentação. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 15 demonstra que, após a divisão de atividades entre os operadores, estes passaram a 

caminhar menos e consequentemente reduziram o tempo para realizar as atividades de 

separação e abastecimento. 

 

Também é possível identificar na figura 15 que, como parte das atividades do operador 5 foi 

absorvida pelos outros operadores, este obteve um tempo livre de aproximadamente 1hora por 

período. Para aproveitar o tempo livre do operador 5, foi decidido direcioná-lo para auxiliar 

nas atividades da área de recebimento e armazenagem, que durante o ano de 2016 apresentou 

elevados custos com horas extras.  

 

A figura 16 representa a redução de custos com horas extras da área de logística interna após a 

melhoria no processo de abastecimento.  



 

 
Figura 16: Redução custos com horas extras – Logística Interna. 

Fonte: O autor. 

 

Após o direcionamento do operador 5 para auxiliar nas atividades de recebimento e 

armazenagem foi possível uma redução de aproximadamente 5% nos custos de horas extras 

entre os meses de agosto a outubro/2016, pois foi a partir deste período que as rotas de 

abastecimento foram totalmente implementadas. 

 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo do trabalho de revisão do processo de abastecimento foi atingido por meio das 

melhorias definidas e implementadas. Essas melhorias permitiram reduzir as horas de paradas 

de linha ocasionadas pela falta de abastecimento e consequentemente aumentar o nível de 

serviço no processo.  

 

Analisando os indicadores antes e pós implementação de melhorias, verificou-se o 

atingimento dos objetivos traçados, com a redução dos custos operacionais causados pelas 

paradas de linha e melhoria da produtividade no processo de abastecimento, que permitiram 

também reduzir os custos operacionais na área de logística interna com a diminuição de 

custos com horas extras. 

 

5.1 Oportunidades futuras 

Observa-se que existem melhorias que podem ser implementadas para otimizar ainda mais a 

produtividade do processo de abastecimento. A aquisição de rebocadores para abastecimento 

dos materiais que são entregues em pallets nas linhas de produção, otimizariam as rotas de 

abastecimento e reduziriam o tempo gasto em movimentação. Também existe a oportunidade 

de revisar os itens e quantidades dos materiais dispostos nos supermercados de peças 

anualmente, para que estes atendam a demanda de produção que pode variar muito de acordo 

com o mercado.  

 

A capacidade máxima dos postos de abastecimento de materiais em pallets também precisa 

ser revisada, já que foi definida em 2013 considerando a capacidade de produção da época. 

Por fim, é necessário avaliar a aquisição de novos contentores para os supermercados de peças 

em relação ao tamanho e capacidade. 
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