
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

MARCELO MACEDO SOUSA 

 

 

 

 

 

Kaizen: Melhoria na Gestão de Estoque em uma Micro empresa do Setor Comercial 

Varejista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS - RJ  

2017 

 

 



 
 

MARCELO MACEDO SOUSA 

 

 

 

 

Kaizen: Melhoria na Gestão de Estoque em uma Micro empresa do Setor Comercial 

Varejista 

 

 

 

 

 

 

Projeto Final de Conclusão de  

Curso apresentado como requisito  

parcial para formação no curso de  

Engenharia de Produção da  

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. D.Sc. ROBISOM DAMASCENO CALADO 

 

 

 RIO DAS OSTRAS - RJ   

2017 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente à Deus por me dar forças para concluir minha formação e me ajudar a 

superar os momentos mais difíceis da minha vida. 

À minha mãe Vera Lúcia por todo o amor, incentivo e por me ensinar o verdadeiro 

significado de honestidade, força de vontade e coragem. Você estará sempre em meu coração! 

Ao meu pai Domingos por todo o suporte, amor, conselhos e por me mostrar que tudo 

está ao alcance quando se está disposto a trabalhar e a se empenhar por algo. 

Ao maior presente que o mundo me deu, minha esposa Jéssika, pelo amor, carinho, por 

não me deixar desistir nos momentos de adversidade e por me fortalecer em todos os 

momentos de cansaço. 

À todos os amigos e familiares que contribuíram de alguma forma durante a minha vida 

acadêmica e profissional. 

À todos os professores da Universidade Federal Fluminense que participaram da minha 

formação, em especial ao meu orientador, Prof. D. Sc. Robisom Damasceno Calado, pelos 

conselhos e sugestões fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. 

Por fim, agradeço a Empresa Júnior Focus Consultoria, por me proporcionar a minha 

primeira experiência profissional, ainda durante a graduação, e me capacitar em ferramentas 

essenciais para a minha carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho trata da aplicação de ferramentas e conceitos gerenciais para a redução de 

desperdícios, no setor de compras e estoque, em uma microempresa do setor comercial 

varejista, aprimorando a sua administração. Tendo como base a utilização de técnicas 

desenvolvidas para a indústria, o presente estudo teve como foco a confirmação da 

aplicabilidade e efetividade dessas técnicas no setor comercial varejista. Através da 

metodologia de estudo de caso, foi desenvolvido um método de estudo baseado no Kaizen e 

no ciclo PDCA, com o intuito de avaliar quais ferramentas seriam de maior proveito para o 

empreendimento estudado. O estudo foi conduzido no setor de estoques da empresa, 

utilizando a técnica de análise de causa-raiz dos 5 Porquês para identificar as principais fontes 

de problemas no setor e, em seguida, tratar as causas-raízes através da previsão de demanda, 

dimensionamento do estoque e da ferramenta 5S, entre outras. Através do método proposto 

foi possível transformar o almoxarifado em um setor mais fácil de gerenciar, com melhor 

visualização dos níveis de produtos em estoque, melhor arrumação e limpeza. Implementa-se 

também uma rotina de auditorias com o intuito de impedir a regressão das melhorias 

propostas. Além disso, desenvolve-se um sistema para auxiliar a tomada de decisão relativa às 

compras de lotes de reposição, através dos resultados obtidos na aplicação da previsão de 

demanda e do dimensionamento de estoque. 

 

Palavras-chave: Lean manufacturing, gestão de estoque, previsão de demanda, 

dimensionamento de estoque, melhoria contínua, redução de desperdícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the application of management tools and concepts for waste reduction, 

in the purchase and stock sector, of a retail business microenterprise, improving its 

management. Based on the use of techniques developed for the industry, the present study had 

as its focus the confirmation of applicability and effectiveness of these techniques in the 

commercial retail sector. Through the case study methodology, a study method was developed 

based on Kaizen and PDCA cycle, in order to evaluate which tools would be of greatest 

benefit for the studied enterprise. The study was conducted in the company’s inventory sector, 

using the root-cause analysis technique of the 5 Whys to identify the major sources of 

problems in the sector and then treat those root-causes through demand forecast, inventory 

sizing and 5S tool, among others. Through the proposed method it was possible to transform 

the inventory into an easier sector to manage, with better visualization of the products stock 

levels, better housekeeping and cleaning. An audit routine is also implemented to prevent 

regression of the proposed improvements. In addition, a system is developed to assist in the 

decision-making regarding the purchase of replacement lots, through the results obtained in 

the application of demand forecast and inventory sizing. 

 

Keywords: Lean manufacturing, inventory management, demand forescast, inventory sizing, 

continuos improvement, waste reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A gestão de estoque é de grande importância para o crescimento das empresas no setor 

comercial, entretanto quando a situação do mercado está desfavorável, como em um período 

de crise, ela se torna indispensável. Uma gestão eficiente permite que a empresa aloque seus 

escassos recursos em produtos com alto giro, possibilitando assim atender as demandas 

recorrentes, enquanto mantém tão baixo quanto aceitável o estoque das peças com menor 

fluxo de vendas. Sendo assim, para haver uma gestão eficiente, é preciso ser capaz de estimar 

o comportamento da demanda no futuro próximo e intermediário.  

Segundo Gaither e Frazier (2002-2004 apud ROSSETO et al. 2011), estimar a demanda 

futura de produtos e serviços além dos recursos necessários para produzi-los é um dos pontos 

mais importantes do processo de planejamento da gestão de estoques, sendo considerado pelo 

autor como ponto de partida para a elaboração das demais previsões da empresa. 

Além disso, Ritzman e Krajewski (2008 apud ROSSETO et al. 2011) afirmam que tais 

previsões são necessárias para determinar os recursos que serão necessários no futuro e para a 

programação dos recursos existentes. Além disso uma previsão eficaz permite maior 

flexibilidade a possíveis variações do mercado, sendo possível alterar os parâmetros para 

abranger a nova situação do mercado. 

De acordo com Chiavenato (2005, p. 68), 

A acumulação de estoques em níveis adequados é uma necessidade para o 

normal funcionamento do sistema produtivo. Em contrapartida, os estoques 

representam um enorme investimento financeiro. Desse ponto de vista, os 

estoques constituem um ativo circulante necessário para que a empresa possa 

produzir e vender com um mínimo risco de paralisação ou de preocupação. 

 

 

1.1.  PROBLEMA 

 

 

De acordo com dados do SEBRAE (2011), o empreendedorismo está em constante 

crescimento no Brasil nos últimos anos. Seja por oportunidade ou necessidade do brasileiro 
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empreender, o fato é que todo ano um grande número de micro e pequenas empresas são 

criadas no território nacional, mas, por diversos fatores, grande parte dessas empresas fecham 

as portas precocemente. 

Segundo a Folha de São Paulo (2015), uma pesquisa realizada pelo IBGE, com dados de 

2013, indica que cerca de metade das empresas fecham as portas nos primeiros quatro anos de 

funcionamento no Brasil. 

Ainda de acordo com a Folha de São Paulo (2015), apostas erradas, planos de negócios 

ruins e erros na administração, fazem parte dos riscos de quem cria uma empresa do zero.  

Observando este fenômeno, percebemos que o conhecimento de técnicas gerenciais é 

fundamental para a sobrevivência de uma empresa em longo prazo, sendo o estudo da 

aplicação de tais técnicas uma fonte de interesse, para guiar possíveis empreendedores que 

estejam enfrentando dificuldades em seus negócios. Exemplos dessas dificuldades são 

observadas na empresa alvo do estudo, na forma de alto índice de quebra de mercadorias, 

demoras no atendimento ao cliente, altos níveis de estoque de determinados produtos, 

desconhecimento do lucro gerado por cada produto, insatisfação dos colaboradores, entre 

outros. 

Assim sendo, tem-se como pergunta da pesquisa “Como utilizar ferramentas e 

metodologias, oriundas do planejamento e controle da produção, para aumentar a 

lucratividade de uma empresa do setor comercial varejista, à partir da redução de desperdícios 

em seu setor de estoque?”. 

 

 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral deste estudo é aplicar ferramentas e conceitos gerenciais, no setor de 

compras e estoque de uma micro empresa varejista, para reduzir desperdícios e aprimorar a 

administração da empresa, aumentando a organização do setor. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
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Para se chegar ao objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos neste 

trabalho: 

1. Utilizar as classificações ABC e XYZ, para determinar o grupo de produtos que serão 

considerados no estudo. 

2. Determinar o método de previsão de demanda que mais se adequa ao comportamento da 

demanda do grupo de produtos selecionado.  

3. Utilizar o método de previsão de demanda escolhido para realizar o dimensionamento de 

estoque dos produtos selecionados, reduzindo a quantidade de capital investido em 

estoques excessivos.  

4. Aplicar a ferramenta 5S no estoque da empresa, para auxiliar na organização e limpeza do 

estabelecimento, facilitando o controle dos produtos estocados. 

5. Implantação de uma rotina de verificações para melhoria contínua do setor, certificando 

assim que as ferramentas aplicadas permaneçam ativas mesmo após o término do projeto. 

 

 

1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

 

Este projeto se justifica por utilizar ferramentas analíticas e gerenciais, introduzidas no 

curso de Engenharia de Produção, propiciando ao aluno a oportunidade de aperfeiçoar suas 

habilidades de análise e solução de problemas, seu domínio sobre as ferramentas e técnicas de 

planejamento e controle de produção e gestão da qualidade, além de suas habilidades pessoais 

de oratória e liderança. 

Além disso, esse projeto propõe aprimorar o setor de compras e de estoque da empresa 

varejista estudada, irá trazer conceitos e metodologias novas para os gestores da empresa, 

além de iniciar a cultura de melhoria contínua, melhorando o ambiente de trabalho no 

estoque. Em destaque, o presente estudo irá diminuir desperdícios, aumentando assim o lucro 

e permitindo que a empresa possa investir mais recursos na região em que está situada, 

auxiliando na recuperação do mercado local.  

Embora o engenheiro de produção seja um profissional qualificado para atuar em 

diversas áreas, a maioria das ferramentas e métodos introduzidos no curso são oriundas do 

setor industrial, tendo sido desenvolvidas para este setor. Assim, este projeto também se 

justifica, por reafirmar a importância que tais ferramentas podem ter no setor de serviços. 
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       Em um momento de crise econômica, é primordial o gerenciamento efetivo dos ativos da 

empresa, pois, em períodos de queda de vendas, uma decisão equivocada pode fazer a 

diferença quanto à sobrevivência ou não da empresa no mercado. Sendo assim, confirma-se 

que o momento é propício para a realização do projeto, pois ele é determinante para que a 

empresa não apenas sobreviva, mas cresça durante este período. 

Este projeto se caracteriza como viável para a empresa estudada, pois todas as 

ferramentas à serem empregadas em seu decorrer são pouco custosas, tanto em capital quanto 

em mão de obra, tendo um retorno superior ao investimento necessário, além de serem de 

grande necessidade para o futuro da organização. 

 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Este estudo está limitado à área micro empresarial do setor comercial varejista, estando 

direcionada à aplicação do conceito de melhoria contínua (Kaizen) na gestão do estoque da 

empresa pesquisada, utilizando dados relativos ao período entre janeiro de 2014 e dezembro 

de 2016. 

 

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este projeto está estruturado em cinco capítulos principais, além de apresentar um 

capítulo referente às referências no final do estudo. 

 Capítulo 1 – Introdução: Apresenta as considerações iniciais, objetivos, 

justificativa da pesquisa e delimitação; 

 Capítulo 2 – Referencial Teórico: Aborda um histórico de estudos prévios 

realizados nas áreas de gerenciamento de estoques e ferramentas do lean 

manufacturing. 
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 Capítulo 3 – Metodologia: Consiste na definição do método que será utilizado no 

decorrer do estudo. Este capítulo descreverá as etapas à serem seguidas, incluindo 

a coleta e análise de dados e a aplicação das ferramentas propostas. 

 Capítulo 4 – Aplicação do Método: Detalha a aplicação e os resultados de cada 

uma das etapas propostas durante o capítulo 3. Descreve a situação inicial 

encontrada na empresa, as ferramentas aplicadas para solução de problemas e 

métodos para manutenção e melhoria dos sistemas propostos. 

 Capítulo 5 – Resultados Obtidos: Apresenta os resultados obtidos pela aplicação 

das ferramentas propostas, comparando a situação inicial com a alcançada após o 

trabalho. 

 Capítulo 6 – Conclusão: Apresenta as conclusões alcançadas ao final do estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Os assuntos pesquisados para alcançar os objetivos específicos deste estudo estão 

interligados e de acordo com o ilustrado na Figura 1 abaixo: 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura de Pesquisa do Referencial Teórico 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Apesar das ferramentas Kaizen estarem separadas das ferramentas de gestão de estoque, 

isso não significa que elas foram aplicadas separadamente, esta foi apenas a forma em que foi 

realizada a pesquisa bibliográfica. Foi pesquisado primeiro artigos sobre a abordagem Lean, 

sendo então desmembrado para estudos da aplicação do Lean focado na gestão de estoques e 

Lean-Kaizen voltado ao setor comercial varejista, sendo por fim ampliado a pesquisa para as 

ferramentas utilizadas nos artigos pesquisados. Portanto, o ilustrado na Figura 1 não está 

indicando uma disposição hierárquica entre os diferentes conceitos, apenas o caminho em que 

se estruturou a pesquisa. 

 

 

2.1. ABORDAGEM LEAN 
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Segundo Silva (2013), O sistema Lean foi desenvolvido no final do século XX, como 

consequência da necessidade do Japão de se reestruturar após a Segunda Guerra Mundial. 

Nesta mentalidade, nenhuma perda é aceitável, sendo assim desperdícios no estoque devem 

ser eliminados. As ferramentas desta filosofia são aplicadas em um grande número de setores, 

havendo a necessidade de que o setor de serviços também se transforme em um setor enxuto. 

De acordo com Lukic (2012) o sistema Lean no setor varejista requer mudanças simples, 

com foco na eliminação de desperdícios. Através de técnicas como organização no trabalho, 

os gestores conseguem reduzir atividades que não geram valor, fazendo com que a empresa 

reduza custos, aumente a eficiência e mantenha um baixo nível de inventário. 

A Figura 2, à seguir, ilustra as áreas mais focadas de quatro das abordagens gerenciais 

mais comumente utilizadas. 

 

 

 

Figura 2 – Focos de Atuação das Abordagens Gerenciais 

Fonte: Adaptado de Brown et al. (2008) 

 

 

A ilustração da Figura 2 reforça a escolha pela abordagem Lean, pois o foco deste estudo 

é o aumento da produtividade (através da diminuição de desperdícios) e a mudança cultural da 

empresa. 
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2.1.1. Kaizen 

 

 

Segundo Alukal & Manos (2006), Kaizen é um termo japonês que significa “mudar para 

melhor”, mas é mais comumente conhecido como “melhoria contínua”. Trata-se, portanto, da 

realização constante de avaliações de melhoria, visando aprimorar o funcionamento da 

empresa diariamente. 

Na perspectiva de Gondhalekar et al. (1995) o Kaizen é um processo que visa gerar 

melhorias, tanto quantitativas quanto qualitativas, que geralmente são direcionadas no sentido 

de melhorar o trabalho de equipe, estimular a criatividade dos colaboradores na geração de 

soluções de problemas e assegurar um fluxo contínuo mensal de melhorias implementadas. 

Em seu estudo, Abdulmouti (2015) determina os seguintes princípios como fundamentais 

para a implementação da filosofia Kaizen: 

1. Aplicação do 5S para organização do local de trabalho; 

2. Cooperação entre os colaboradores, com envolvimento de todos os departamentos 

e respeito mútuo; 

3. Fazer da forma correta, não ignorar situações defeituosas ou incompletas; 

4. Analisar as causas raízes e então corrigir o problema em questão; 

5. Gestão visual, em termos de exibição visual para melhor comunicação; 

6. A atenção deve ser dirigida para as atividades onde se cria realmente valor; 

7. Ir ao local de trabalho, analisar os fatos, determinar o que de fato está ocorrendo e 

tomar as decisões corretas; 

8. Implementar uma cultura que encoraja geração de sugestões dos envolvidos no 

processo; 

9. Melhoria contínua, envolvendo todos no processo para gerar ideias “fora da 

caixa”. 

Em seu estudo, Arya & Jain (2014) nos mostra como o kaizen pode reduzir os custos dos 

produtos, através da remoção de desperdícios dos processos, da criação de um ambiente de 

trabalho mais seguro e que estimula a geração de novas ideias. 

Porém, na visão de Doolen et al. (2008), os líderes da empresa devem tomar as medidas 

apropriadas para dar suporte às ações de verificação, aplicadas após a realização de um evento 

kaizen, para garantir a motivação dos colaboradores envolvidos. Ainda segundo o estudado 

pelos autores, os eventos kaizen, com escopos mais reduzidos apresentaram melhores 
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resultados quando comparados com os eventos mais abrangentes, sugerindo que escopos mais 

amplos de aplicação do kaizen podem impactar negativamente nos resultados esperados. 

Segundo Gondhalekar et al. (1995), o kaizen tem potencial de alavancar uma 

transformação na empresa, através do alinhamento dos objetivos da gerência com os dos 

funcionários. Entretanto os autores reforçam que esse processo não pode ser deixado de lado 

após sua realização, devendo ser mantido de maneira constante no dia-a-dia da empresa. 

Temos que, para a Endeavor Brasil (2015), o esforço principal deve vir de um estilo de 

trabalho diferente por parte das pessoas, através de autodisciplina, com procedimentos e 

valores visíveis aos olhos de todos e sem a necessidade de se aplicar altos recursos com 

tecnologias e consultores. Sendo dividido nas seguintes três formas a implementação do 

kaizen em uma empresa:  

a) Kaizen para administração – envolve as mais importantes questões, garantindo o 

processo de implantação. Devem-se transformar as práticas em padrão, por meio 

de disciplina, treinamentos e revisões, para que a aplicação se torne mais fácil. 

b) Kaizen para o grupo – o processo de melhoria contínua está intimamente ligado 

ao espírito de equipe. Isso implica no envolvimento de todas as pessoas no 

envolvimento do projeto. Assim, os grupos de Kaizen devem ser formados por 

pessoas de todas as áreas da empresa, com enfoque especial em todos aprenderem 

as técnicas nas soluções dos problemas. 

c) Kaizen voltado para pessoas – A ideia é estimular as pessoas a demonstrarem 

mais empenho em realizar suas tarefas, por meio de sugestões. Deve ser dinâmico 

e funcional, servindo de avaliação de desempenho para todos os funcionários, sem 

exceção. 

De acordo com Palmer (2001), o programa kaizen tem o foco na eliminação do 

desperdício dos processos de todas as áreas da empresa, através da utilização contínua de 

métodos e ferramentas, sendo iniciado em um período de tempo conhecido como evento 

Kaizen. Este evento consiste em cinco etapas que devem ser realizadas em sequência, 

geralmente realizada por cinco dias em uma semana, porém pode ser realizada uma etapa por 

semana, com duração total de cinco semanas. O processo para a aplicação de um evento 

kaizen (ou semana kaizen) é dividido da seguinte maneira, de acordo com o autor citado: 

 Etapa preliminar: Identificação da área “problema”, onde será aplicado o evento 

kaizen, e formação do time que irá analisar e aprimorar as situações identificadas. 

 Segunda-feira: Treinamento e conscientização sobre as técnicas do Lean 

Manufacturing. Esta etapa deverá ser a base para a mudança no setor, pois deverá 
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expor os benefícios do programa de melhoria contínua, além de fornecer as 

ferramentas necessárias para sua aplicação. 

 Terça-feira: Breve revisão dos temas abordados no dia anterior, seguido por coleta 

de dados. Deve-se observar todas as tarefas envolvidas no processo, além de 

questionar os envolvidos no processo para melhor entendimento. Nesta etapa não 

se deve formular soluções para problemas. Apenas após a coleta de dados ter 

terminado, a equipe deve se reunir e gerar ideias para a solução das situações 

encontradas. 

 Quarta-feira: Caso necessário, é coletado mais dados. Deve-se convocar os 

responsáveis, no caso de dúvidas a respeito de qualquer situação. Problemas com 

soluções imediatas devem ser corrigidos, enquanto se trabalha para definir novos 

processos. 

 Quinta-feira: Continuação das propostas de melhoria dos processos. Deve-se 

desenvolver um plano para mover o processo para o estado desejado e selecionar 

pessoal para as ações necessárias. Começar a trabalhar no relatório à ser 

apresentado no dia seguinte para a gerência. 

 Sexta-feira: Finalizar o plano e relatório. Apresentar descobertas, plano de ação, 

benefícios da implantação e estimativa de custos para a realização da implantação. 

Ainda segundo o autor citado, caso novas oportunidades de melhoria sejam detectadas no 

decorrer do evento Kaizen, elas podem ser adicionadas à lista de ações, caso caibam no 

escopo do trabalho. Caso tais oportunidades estejam fora do escopo do evento, elas devem ser 

dirigidas à gerência para avaliação futura.  

Entretanto, Gondhalekar e Karamchandani (1994) nos revelam que o comprometimento 

da alta-gerência é fundamental para o sucesso de sistemas kaizen, sendo a participação 

mandatória outro fator significante no sucesso ou fracasso dos sistemas, pois, em seu estudo, 

os autores detectaram que minorias desinteressadas acabavam reduzindo os resultados 

alcançados pelos interessados no processos de melhoria. 

O Quadro 1 abaixo sintetiza os resultados obtidos pela aplicação do kaizen, em artigos 

consultados para a formulação deste estudo, nas bases de pesquisa emeraldinsight e 

compendex. 
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Autor Jornal /Congresso Objetivo do Estudo Área do Estudo Resultados Obtidos 

Abdulmouti (2015) 

International Conference on 

Industrial Engineering and 

Operations Management, Dubai 

Estudar o impacto da aplicação do 

kaizen na melhoria de desempenho 

de uma empresa 

Setor de instalação 

de portas; Fábrica da 

Toyota naArábia 

Saudita 

O kaizen resultou na economia de 5,5 milhões de 

dólares, redução de 3,6 milhões em redução de pessoal e 

maquinário, aumento da produção em 13%, melhorar a 

qualidade de seus produtos, potencial de futura redução 

do nível de estoque utilizando kanban 

Gondhalekar & 

Karamchandani (1994) 

The TQM Magazine (Vol. 6 Iss. 

3) 

Realizar uma análise do sistema 

kaizen implementado em uma 

empresa 

Fábrica de sabão na 

Índia 

Grande quantidade de sugestões feitas anualmente pelos 

funcionários (sendo 80% implementadas), gerando 

redução de custos 

Barraza & Lingham 

(2008) 

Asian Journal on Quality (Vol. 

9 Iss. 1) 

Analisar o desempenho de equipes 

kaizen de uma empresa espanhola 

Vinte equipes kaizen 

de uma empresa 

espanhola 

As equipes da empresa apresentaram bons resultados em 

seus projetos; Em suas entrevistas, os participantes 

deram ênfase à importância da geração de feedbacks e 

espaço para conversação e integração dos 

departamentos 

Gondhalekar et al. 

(1995) 

International Journal of Quality 

& Reliability Management (Vol. 

12 Iss. 9) 

Analisar a utilização do kaizen para 

alcançar o gerenciamento total da 

qualidade (TQM) 

Fábrica de sabão na 

Índia 

O kaizen tem o potencial de realizar transformações, 

através do alinhamento das metas da gerência e dos 

funcionários; O kaizen e o TQM não devem ser 

deixados de lado após sua aplicação 

Prashar (2014) 
The TQM Journal (Vol. 26 Iss. 

5) 

Redesenhar uma linha de 

montagem através do Lean-Kaizen 

Fábrica indiana de 

sistemas de direção 

Redução de 50% dos níveis de estoque em nove meses; 

Redução da taxa de defeitos em 32%; Redução das 

distâncias percorridas 

Barraza et al. (2011) 
Journal of Family Business 

Management (Vol. 1 Iss. 2) 

Detectar a abordagem kaizen 

utilizadas em pequenas empresas 

familiares 

Dois 

empreendimentos 

familiares de 

pequeno porte no 

México 

Foram detectadas melhorias nos processos das empresas 

estudadas, entretanto notou-se que poucos princípios do 

kaizen eram utilizadas nos estágios iniciais das 

aplicações, sendo implementados outros no decorrer dos 

eventos kaizen posteriores  

Arya & Jain (2014) 
International Journal of Lean 

Six Sigma (Vol. 5 Iss. 1) 

Detectar os impactos do kaizen em 

uma fábrica de pequeno porte 

Fábrica de pequeno 

porte na Índia 

Tempo das peças na máquina reduzido em 44%; Área 

de 7,5 m² liberada para uso; Ambiente mais seguro e 

saudável; Maior satisfação dos colaboradores. 
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Autor Jornal /Congresso Objetivo do Estudo Área do Estudo Resultados Obtidos 

Doolen et al. (2008) 

International Journal of 

Productivity and Performance 

Management (Vol. 57 Iss. 8) 

Analizar o desempenho e 

organização do kaizen em 

diferentes departamentos de uma 

empresa 

Empresa nos EUA, 

fornecedora de 

componentes 

eletrônicos 

Os departamentos que realizaram eventos kaizen com 

escopos mais limitados e focados em objetivos-chave 

obtiveram melhores desempenhos e apresentaram 

melhorias mais significantes 

Aoki (2008) 

International Journal of 

Operations & Production 

Management (Vol. 28 Iss. 6) 

Analizar as práticas gerenciais 

relativas à transferência dos 

conceitos do kaizen para filiais de 

fora do Japão 

Nove fábricas 

automobilisticas 

japonesas instaladas 

na China 

Métodos disciplinares e de padronização são 

fundamentais para a transferência de atividades kaizen 

para filiais em outros países, assim como meios de 

comunicação entre as fábricas. 

Cheser (1998) 

The International Journal of 

Organizational Analysis (Vol. 6 

Iss. 3) 

Testar os efeitos da aplicação do 

kaizen na motivação dos 

funcionários de empresas nos EUA 

Várias empresas 

americanas 

Não foi possível recusar as 3 hipóteses testadas,dando 

base para que seja concluído que a implementação do 

kaizen aumentou a valorização do trabalho, a motivação 

interna e a vontade de crescer. 

Quadro 1 - Artigos Sobre Aplicação Kaizen e Seus Resultados 

Fonte: O autor (2017)
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Assim, pelo apresentado na Tabela 1, concluímos que a metodologia kaizen é um 

importante fator para a redução de desperdícios e melhora do desempenho empresarial. 

A filosofia Kaizen muitas vezes é ligada ao ciclo PDCA, que representa a metodologia 

americana de melhoria contínua. O ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Deming, é 

uma ferramenta de gerenciamento da qualidade com foco no método de processo (ZHANG et 

al., 2012). Segundo Werkema (2014), o ciclo PDCA foca na identificação da causa raiz e na 

solução de um eventual problema, ele é dividido em quatro etapas, sendo elas: 

1) Planejamento (P): Consiste em definir metas e determinar os métodos para 

atingir os resultados desejados. Estas metas podem ser divididas em metas para 

manter padrões dentro de faixas de controle ou metas para melhorar um processo. 

2) Executar, do inglês “Do” (D): Deve-se executar à risca o planejamento da etapa 

anterior, assim como coletar dados que serão utilizados na próxima etapa. É 

essencial realizar o treinamento e educação no trabalho. 

3) Verificação, do inglês “Check” (C): Etapa onde são verificados os efeitos do 

trabalho executado, comparando os resultados alcançados com a meta planejada. 

4) Ação (A): Esta fase consiste em atuar de acordo com os resultados obtidos, 

aplicando todas as ações corretivas ou de melhoria, caso a meta não tenha sido 

alcançada, ou adotar o plano proposto como padrão caso a meta tenha sido 

alcançada. 

Entretanto, Zhang et al. (2012) nos diz que o ciclo não se limita à essas quatro etapas. 

Para se obter maior eficácia da ferramenta, deve-se realizar ciclos PDCA’s continuamente, à 

fim de se resolver eventuais problemas que se mantiveram ocorrendo após o primeiro ciclo e 

para corrigir novos problemas que surjam. Porém, não se trata de repetir exatamente o mesmo 

processo anterior, para se atingir um ciclo de melhoria contínua devemos aumentar o nível de 

exigência em cada ciclo, conforme ilustrado na Figura 2.  
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Figura 3 – Ciclo PDCA de Melhoria Contínua 

Fonte: Adaptado de CAMPOS (1990, p. 51) 

 

 

Entretanto, pela visão de Junior et al. (2006), ao ser utilizado para a análise e solução de 

problemas, cada etapa do ciclo PDCA é desdobrada em passos que devem ser seguidos para a 

aplicação eficaz do ciclo. Contudo, Campos (1990) nos diz em seus estudos que o PDCA deve 

gerar um ciclo de melhorias, que visa realizar uma análise de processos para determinar 

fatores que devem ser modificados para alcançar a melhoria de fato, alterando assim os 

padrões do processo. Os passos fornecidos por Junior et al. (2006) estão descritos abaixo. 

 Passo 1 – Identificação do problema: Deve-se selecionar o problema, levantar 

perdas atuais, assim como possibilidades de ganho e nomear os responsáveis. 

 Passo 2 – Observação: Deve-se entender o problema, observar as características 

do local, confiabilidade dos padrões, etc. 

 Passo 3 – Análise: Identificar e selecionar as causas mais prováveis do problema 

 Passo 4 – Plano de ação: Elaborar a estratégia de ação. 

 Passo 5 – Ação: Divulgar o plano de ação, executar e acompanhar a ação e coletar 

dados. 

 Passo 6 – Verificação: Comparar os resultados com as metas esperadas. Caso os 

resultados não forem como o esperado, retornar ao passo 2. 
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 Passo 7 – Padronização: Elaborar ou alterar o padrão, educar e treinar os 

envolvidos no novo padrão. 

 Passo 8 – Conclusão: Registrar os avanços, relacionar os problemas 

remanescentes e refletir sobre o trabalho, visando novas melhorias. 

 

 

2.1.1.1. 5S 

 

 

O 5s surgiu no Japão em meados do século XX e consiste aprimorar o local de trabalho 

por meio de manutenção apenas do necessário, nos lugares apropriados para cada peça, de 

forma padronizada e com disciplina ao realizar as atividades, com o mínimo de supervisão 

possível (CAMPOS et al., 2005). 

Segundo Campos (2005), muitas vezes o programa 5S é considerado, erroneamente, 

como uma grande faxina (Housekeeping), deixando o programa restrito as mudanças físicas e 

perdendo-se a abrangência real do programa, que é modificar a cultura e os valores dos 

funcionários da empresa. Além disso, o 5S exige transformações profundas, portanto é 

necessário que todos estejam engajados e com vontade de mudar, principalmente a alta 

gerência. 

A sigla 5S corresponde às iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu e Shitsuke. No Brasil estas palavras foram traduzidas, porém para manter o nome 

original (5S), foi adicionada a palavra “senso” para cada uma, resultando respectivamente em: 

Senso de Utilização, Senso de Organização, Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso de 

Disciplina (SILVA et al., 2011). 

Segundo Silva (2011), cada um dos 5 termos possuem os seguintes significados, 

objetivos e benefícios: 

1. Senso de Utilização: separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário. A ideia 

nessa etapa é manter no local de trabalho apenas os itens que forem realmente 

necessários para a realização da atividade. O senso de utilização deve eliminar 

também desperdícios de esforços. Mas, além disso, deve-se principalmente 

identificar o motivo desses desperdícios, tomando as medidas preventivas 

necessárias para que não ocorram novamente. Um objetivo desse senso é a 
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imediata liberação de espaço, diminuição de acidentes e melhoria do ambiente de 

trabalho (CAMPOS et al., 2005). 

2. Senso de Arrumação: arrumar todos os itens, indicando um local apropriado para 

cada produto, organizando-os de tal forma que os mesmos sejam facilmente 

acessíveis. É importante que os itens utilizados mais frequentemente sejam 

armazenados mais próximos das estações de trabalho. Com isso, os objetivos 

gerados são, entre outros, o aumento da produtividade, redução de custos e 

economia de tempo (CAMPOS et al., 2005). 

3. Senso de Limpeza: manter um ambiente sempre limpo, eliminando resíduos e 

identificando fontes de sujeira, a fim de evitar a produção de resíduos. Em um 

ambiente limpo fica mais fácil identificar defeitos e não conformidades. Deve-se, 

portanto, educar os funcionários a não sujar o ambiente. Esse senso irá melhorar o 

ambiente de trabalho, reduzirá a taxa de deterioração dos equipamentos e, 

portanto, promoverá maior economia (CAMPOS et al., 2005). 

4. Senso de Saúde e Higiene: Manter um ambiente de trabalho sempre favorável à 

saúde e à higiene. Quem exige qualidade, cuida também da aparência. Esta etapa 

também é conhecida como senso de padronização, ou seja, busca-se padronizar o 

que foi realizado nos passos anteriores. Os benefícios desta etapa é a facilidade em 

se manter a ferramenta 5S em funcionamento contínuo, pois com os 

procedimentos padronizados, fica mais fácil para os funcionários continuarem a 

realizar os primeiros 3S’s regularmente. 

5. Senso de Autodisciplina: Transformar o 5S em um hábito, mantendo os primeiros 

4S’s em funcionamento constante. É o senso mais difícil de ser implantado, pois 

requer a mudança de comportamento dos funcionários da empresa. O ser humano 

costuma resistir a mudanças, seja por comodismo, medo ou por interesse, assim 

sendo é importante dar ênfase a implantação desta etapa, pois sem o senso de 

autodisciplina a ferramenta 5S está fadado a ser esquecido e, consequentemente, 

fracassar. 

 

 

 

2.1.1.2. Gestão visual 
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Gestão visual é considerada um dos pilares da filosofia lean, sendo amplamente utilizada 

em instalações avançadas de produção (LIKER & MORGAN, 2006 apud TEZEL et al., 

2015). Em seu estudo, Tezel et al. (2015) definem a gestão visual como uma estratégia que 

alinha a visão, objetivos e valores da empresa com os seus processos, procedimentos e cultura 

através de estímulos sensoriais, com o propósito de aprimorar a performance organizacional. 

Um dos principais efeitos da gestão visual é a transparência gerada, entretanto é 

necessário frisar que a transparência não é a estratégia em si (TEZEL et al., 2015). De acordo 

com Packer e Suski (2010), os principais objetivos da gestão visual são: 

 Oferecer informações acessíveis com intuito de facilitar o trabalho diário; 

 Elevar o conhecimento de um maior número de funcionários; 

 Incentivar a participação, reforçando a autonomia dos funcionários; 

 Facilitar a comunicação entre funcionários de diferentes turnos. 

Ainda segundo Packer e Suski (2010), algumas vantagens da implementação eficaz da 

gestão visual são: os trabalhos são tratados por todos os envolvidos, satisfação pessoal dos 

funcionários, redução de defeitos, gastos e desperdícios e aumento da produtividade e 

comprometimento da equipe. Entretanto, algumas desvantagens que poderão aparecer são: 

medo dos funcionários serem identificados com o problema, líderes informais pouco 

preparados e necessidade de estruturação das áreas de apoio. 

 

 

2.1.1.3. 5 Porquês 

 

 

A técnica dos 5 porquês foi desenvolvida por Sakichi Toyoda, tendo sido utilizada no 

Sistema Toyota de Produção. Seu objetivo é determinar a causa raiz de um determinado 

problema, partindo da premissa que ao se perguntar 5 vezes o porquê da ocorrência do 

problema, e utilizando a resposta da pergunta anterior como base, é possível se chegar a causa 

real do problema. Pode ser necessário a utilização de menos, ou mais, que 5 perguntas para se 

chegar à causa-raiz, dependendo da complexidade de um problema (BEZERRA et al., 2012). 

Segundo Myszewski (2013), o conceito básico por trás desta técnica é o de estimular uma 

mentalidade voltada à solução de problemas, através do processo de questionamento contínuo 

de um determinado problema. 
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Na visão de Braglia et al. (2016), a técnica dos 5 porquês possui a vantagem, em relação 

à outras técnicas de solução de problemas, de não requerer ferramentas estatísticas avançadas, 

sendo portanto adequada para utilização com equipes com menos qualificações acadêmicas. 

Entretanto, os autores nos revelam que esta ferramenta requer conhecimento avançado no 

sistema em estudo, pois se a causa for desconhecida pelo analista, a utilização dos 5 porquês 

não trarão resultados significativos. 

 

 

2.1.1.4. 5W1H 

 

 

Segundo Pilz et al. (2011), o 5W1H é uma abordagem em forma de uma matriz de 

perguntas que visa orientar a obtenção de respostas a planos de ação, devendo ser aplicado 

após a identificação das causas mais impactantes de um dado problema. 

De acordo com Jabar et al. (2013), o método 5W1H é voltado para a investigação de 

razões e efeitos em um problema específico, obtendo assim os meios para utilizar as ações 

corretivas necessárias. Ainda segundo os autores, o 5W1H é um método popular que utiliza os 

simples questionamentos “o quê”, “quem”, “onde”, “quando”, “por quê” e “como” (traduzidas 

do inglês), para formular o plano de ações. 

Na visão de Pilz et al. (2011), esses questionamentos devem ser entendidos da seguinte 

forma: 

 What? – O que será feito? Ação que será tomada. 

 Why? – Porquê será feito? Quais os efeitos que justificam a ação. 

 Where? – Onde será feito? Quais os locais impactados pela ação. 

 When? – Quando será feito? Início da ação, duração, periodicidade. 

 Who? – Quem fará? Quem participará da ação (departamentos ou pessoas). 

 How? – Como será feito? (Descrição do método). 

 

 

2.1.1.5. Gerenciamento da rotina 
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Segundo Martins et al. (2008), o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia 

(GRD) é um método adequado às pequenas empresas por introduzir conceitos de qualidade, 

enquanto simultaneamente estimula a redução de desperdícios e custos, através da 

mentalidade de melhoria contínua focada nos processos. 

De maneira similar, Ferreira et al. (2008) nos diz, em seu trabalho, que a busca pela 

melhoria contínua em um processo remete à diversas possíveis ferramentas, métodos e 

conceitos, se destacando entre esses a auditoria de processo, que se apresenta como uma 

ferramenta eficaz para a detecção, prevenção e correção de não-conformidades no processo. 

Na visão de Rother et al. (2002), as auditorias são uma boa maneira de prevenir 

retrocessos ao se estabelecer um processo de melhoria contínuo, podendo estar divididas em 

auditorias diárias, semanais e mensais e sendo conduzidas por todos os níveis hierárquicos da 

empresa. 

Conforme Ferreira et al. (2008), as empresas podem estabelecer critérios próprios para a 

realização das auditorias, sendo essas divididas da seguinte forma pelos autores: 

a) Auditoria com foco corretivo: Tem como propósito corrigir o não cumprimento 

dos procedimentos estabelecidos ou corrigir um procedimento que não gere o 

resultado desejado. 

b) Auditoria com foco preventivo: Atua no sentido de melhorar um procedimento, 

com o intuito de prevenir a ocorrência de possíveis não-conformidades. 

 

 

2.1.2. Sistemas de gestão de estoques 

 

 

A gestão de estoques vem sendo utilizada pela humanidade desde épocas imemoriais. 

Seja para armazenar alimentos, galhos para fogueiras ou até mesmo peles de animais, o fato 

permanece de que o controle adequado de itens estocados vem sendo uma preocupação 

constante por toda história humana. Entretanto, segundo Hadley e Whitin (1963), apenas no 

último século começamos a tentar empregar técnicas analíticas para o estudo de tais 

problemas.  

Hadley e Whitin (1963) nos diz que o crescimento das indústrias manufatureiras, somado 

ao crescimento das especializações de engenharia, foram os responsáveis pelo início ao 

emprego de métodos matemáticos na gestão de estoques. Porém, somente após a Segunda 
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Guerra Mundial se prestou mais atenção à natureza dos problemas de inventário. 

Anteriormente à isso, os sistemas eram tidos como deterministas e poucas abordagens 

probabilísticas foram incluídas. 

Segundo Chiavenato (2005), estoque é a composição de materiais que não é utilizada em 

determinado momento, mas que precisa ser armazenado para eventual necessidade futura. 

Sendo o controle dos níveis deste estoque fundamental para o funcionamento da empresa. 

Autores como Pinçe e Dekker (2011) e Nenes et al. (2010) afirmam que a gestão de 

estoque é essencial para a competitividade dos empreendimentos e possui grande impacto em 

seu desempenho. Além disso, os estoques servem como medida de segurança para se proteger 

de flutuações entre a oferta e a demanda, algo que dá mais segurança à equipe da produção. 

Portanto, os estoques representam um componente significativo em qualquer empresa, seja 

sob aspectos financeiros ou operacionais (VIANA, 2006).  

 

 

2.1.2.1. Gestão de estoque no setor varejista 

 

 

O varejo consiste em todas as atividades do processo de compra e venda de produtos para 

atender à uma necessidade pessoal do consumidor final. Ou seja, o varejista é o intermediador 

na cadeia de suprimentos, estando localizado entre os fornecedores e os consumidores 

(DONATO, 2012). 

O setor varejista tem atraído destaque na economia brasileira nos últimos anos, podendo-

se elencar as seguintes principais razões para isso (FALEIROS, 2009): 

1. É um setor com grande absorção de mão de obra, que acaba compensando o 

desemprego da indústria. 

2. Nos últimos anos, houve uma grande transição no setor, aumentando a 

diversificação e acirrando a concorrência. Essa disputa fez com que se gerasse a 

necessidade em barganhar com fornecedores pelo produto, que se transformou em 

um poderoso fator para a redução de preços. Assim, esse aumento da disputa pelo 

setor resultou na restrição da elevação de preços no setor atacadista. 

3. A capacidade de gerar um canal direto entre produção e consumo influencia 

diretamente no final da cadeia de valor dos produtos. 
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Segundo Hamilton (2007) uma gestão de estoques eficiente é fundamental para o 

mercado varejista, pois geralmente os clientes não toleram grandes atrasos na entrega e faltas 

constantes de produtos. Tais situações afetam a reputação da empresa e prejudicam a posição 

da mesma no mercado, podendo se tornar a diferença entre a empresa sobreviver ou não no 

setor. 

De acordo com Faleiros (2009), não são apenas as empresas diretamente ligadas ao setor 

varejista que possuem interesse nas flutuações do volume de vendas do setor. A indústria 

utiliza o volume de vendas no varejo como indicador de consumo, contribuindo para 

importantes tomadas de decisão, como planejamento de produção e de investimentos. 

Entretanto, o autor frisa que, por ser um segmento heterogêneo que envolve bens duráveis e 

não duráveis, as taxas elevadas de crescimento do fluxo de vendas não devem ser sustentadas 

por muito tempo. Isso se deve ao fato dos bens de consumo durável serem mais sensíveis as 

variações da massa salarial. 

Segundo Donato (2012), uma das principais características do varejo é estar relacionado 

diretamente com o cotidiano das pessoas. Além disso, o varejo tem uma relação próxima à 

política econômica do governo, sendo extremamente sensível às oscilações do mercado. 

Ainda segundo o autor, as empresas varejistas estão passando pela necessidade de reforçar a 

flexibilidade e adaptação ao ambiente onde atuam. Isso se dá, graças ao alto grau de 

competição entre as empresas, ao uso intensivo da tecnologia da informação e a globalização 

da economia. 

Assim, temos que em ambientes de turbulências e grande competição, é fundamental que 

os gestores tenham atenção especial no planejamento de suas ações, implementação adequada 

de seus planos e avaliação constante do desempenho realizado, comparando com os planos 

traçados (DONATO, 2012). 

 

 

2.1.2.2. ABC / XYZ 

 

 

A classificação ABC (Activity Based Classification) é uma ferramenta administrativa 

para conhecer e controlar os estoques. Segundo Dias (2010), a classificação ABC é um 

importante instrumento para a gestão de estoque, pois permite os itens que justificam atenção 
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e tratamento adequados quanto à sua administração. Assim, a classificação ABC divide os 

estoques em três classes: 

a) Classe A: é constituída por um número baixo de itens (cerca de 5 à 20% do total), 

porém que representam a maior parte do valor monetário dos estoques (por volta de 75 

à 80% do valor total), devendo portanto ser gerenciados com mais atenção. (VIANA, 

2006, p. 65). 

b) Classe B: é constituída pelos produtos de situação intermediária entre as classes A e C, 

possuem um número maior de produtos, comparado à classe A, representando por 

volta de 20% do valor monetário total do estoque (VIANA, 2006, p. 65). 

c) Classe C: contém a maioria dos produtos da empresa, sendo constituída por cerca de 

75% da quantidade total de itens, entretanto possui um baixo valor monetário (cerca 

de 5% do total) o que justifica uma baixa atenção no gerenciamento. (VIANA, 2006, 

p. 66). 

Ainda de acordo com Viana (2006), os itens de classe A devem ter o maior foco de 

atenção por parte da empresa, os de classe B podem receber uma atenção menor, enquanto os 

de classe C podem ser tratados com menos rigor, não exigindo muito tempo de decisão. Para 

se montar a classificação ABC, deve-se ordenar os itens de forma decrescente de grandeza, 

obtendo o total acumulado da grandeza e detalhando a percentagem, de cada produto, em 

relação ao valor global. O Quadro 2 exemplifica a aplicação do ABC. 
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Classificação 
Código do 

 Item 

Valor do  

estoque do  

item 

Porcentagem  

do item   (%) 

Valor do  

estoque  

acumulado 

Porcentagem 

acumulada (%) 

1 012 360.000 36,0 360.000 36,0 

2 025 280.000 28,0 640.000 64,0 

3 011 100.000 10,0 740.000 74,0 

4 015 70.000 7,0 810.000 81,0 

5 009 55.000 5,5 865.000 86,5 

6 014 28.000 2,8 893.000 89,3 

7 016 22.000 2,2 915.000 91,5 

8 005 20.000 2,0 935.000 93,5 

9 017 15.000 1,5 950.000 95,0 

10 018 10.000 1,0 960.000 96,0 

Demais  

itens 
- 40.000 4,0 1.000.000 100,0 

Quadro 2 - Acumulação dos estoques para composição da classificação ABC 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO (2005, p. 80) 

 

 

 Pela definição descrita, definimos os itens de 1 à 4 como pertencentes da classe A, os 

itens de 5 à 10 como pertencentes da classe B e a classe C contém os demais itens. Viana 

(2006) lembra que a curva ABC é utilizada para definição de políticas de vendas e na 

priorização de produtos para programar a produção. Assim, ele se trata de um método efetivo 

para analisar a criticidade de certos produtos, sendo aplicável em qualquer situação onde seja 

possível estabelecer prioridades. 

A classificação ABC deve ser utilizada com cuidado acentuado ao analisar empresas do 

setor varejista, por possuir fatores diferenciados em relação à demanda. Claramente, utilizar o 

ABC acarretará em várias dificuldades, quando utilizado para previsões de demanda em lojas 

varejistas, graças às diversas características da demanda, como sazonalidade (ZHU et al., 

2015, p. 5). 

Além da classificação ABC, outra ferramenta administrativa bastante utilizada, para 

controlar os estoques, é a classificação XYZ. 

De acordo com Maehler et al. (2004, p. 4), 



36 
 

Assim como no Estudo da Curva ABC, que mostra quais os itens são os que 

possuem o mais alto custo, se comparado ao todo do estoque, a análise do 

método da Criticidade (ou XYZ) demonstra o grau de importância de cada 

material em relação à soma total dos itens, classificando os materiais em 

categorias X, Y ou Z em termos de importância. 

Além disso, Maehler et al. (2004) nos diz que a classificação XYZ contribui para a 

tomada de decisões, identificando as características importantes para que determinados 

produtos recebam atenção devida, ou seja, os itens fundamentais para o funcionamento 

adequado da empresa. Assim, o autor agrupa os itens em três categorias:  

a) Criticidade Z: Materiais considerados fundamentais, pois sua falta causará 

interrupção no processo produtivo da empresa. 

b) Criticidade Y: Materiais importantes para a empresa, porém sua falta não 

implicará em efeitos de curto prazo, não impedindo um processo produtivo. 

c) Criticidade X: Todos os demais materias do estoque, que não se encaixam na 

classe Z nem na classe Y. 

Para definirmos à qual classe os itens pertencem, devemos questionar se o material é 

imprescindível, se ele tem algum equivalente e se o item (ou o equivalente) podem ser obtidos 

facilmente. A combinação da classificação ABC com a XYZ é detalhada na Figura 4 a seguir. 
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Fonte: LIMA (2016)1 

  

 

Segundo Lima (2016), as classes de itens em amarelo devem ter um acompanhamento 

mais rigoroso dos níveis de estoque, com maiores níveis de estoque de segurança. As classes 

em verde não precisam de controles tão cuidadosos, não tendo impactos tão críticos na 

produção, em caso de falta. Finalmente, os itens de classe azul são os itens de baixa 

criticidade e valor de consumo. Estes itens possuem vários substitutos e não causam parada de 

produção, em caso de falta, não sendo necessário manter altos níveis de estoques de 

segurança. 

 

 

 Obsolescência 

                                                           
 

 

1 Endereço: http://aprendendogestao.com.br/classificacao-xyz-criticidade/; acesso em 17 nov. 2016. 

Figura 4 – Classificação ABC / XYZ 
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Muitos produtos estão sujeitos à obsolescência seja por mudanças tecnológicas ou 

culturais, esse risco se torna mais um fator fundamental a se considerar na hora de 

dimensionar o estoque.  

Segundo Song e Zipkin (1996), elementos como orçamentos de capital e estratégias de 

marketing se tornam mais complexas ao se considerar a obsolescência. Temendo ficarem 

presos com estoques obsoletos, muitos empreendimentos optam por manter os níveis de 

inventário baixos, medida incentivada pela filosofia just-in-time, porém para muitos negócios 

essa medida é inviável. Portanto é fundamental conhecer todos os fatores relevantes, ao se 

gerenciar tais produtos. 

Cobbaert e van Oudheusden (1996) reconhecem a importância dos estoques ficarem 

obsoletos no controle de inventário. Entretanto, eles comentam que, na prática é somente 

possível encontrar uma estimativa aproximada para a probabilidade da peça se tornar obsoleta 

em um futuro próximo. Isto torna aproximações, com muitos parâmetros, difíceis de 

implementar (JAARSVELD & DEKKER, 2010). 

Itens obsoletos acabam se tornando algo chamado “estoque-morto”. Segundo Jaarsveld e 

Dekker (2010), o estoque-morto é uma grande preocupação para as companhias, pois uma 

grande fração do valor de inventário fica presa em estoques que não tem grande giro, gerando 

custos sem contribuir para o nível de serviço. Além disso, os autores nos revelam que os 

estoques-mortos podem gerar grandes custos, independentemente de como são gerenciados, 

pois muitas vezes a única forma de se desfazer de itens sem demanda é vendendo como 

sucata.  

Ainda de acordo com Jaarsveld e Dekker (2010), a maior causa para o crescimento do 

estoque-morto é devido a quedas bruscas de demanda.  Por exemplo, se a demanda por um 

determinado produto é positiva, quando for realizada a previsão, o sistema irá requisitar mais 

peças para compor o estoque do produto. Entretanto, se a demanda não ocorrer no período 

previsto as peças estocadas irão se transformar em estoque-morto. Após este período, o 

produto pode voltar a ter demanda ou não. Os custos são bem menores no primeiro do que no 

segundo caso. 

Em seu estudo, Pinçe e Dekker (2011) analisam um sistema de inventário com revisão 

contínua para equilibrar os custos de obsolescência e as penalidades por ordens em atraso, 

minimizando assim os custos totais durante o período de transição. O sistema proposto pelos 

autores tem como base a interrupção da compra de produtos que estão se tornando obsoletos, 

permitindo que os estoques existentes do produto sejam consumidos pela demanda 
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remanescente. Entretanto, este não é um modelo perfeito, pois segundo os próprios autores ele 

visa apenas minimizar os custos advindos do estoque de produtos obsoletos.  

 

 

2.1.2.3.  Previsão de demanda 

 

 

Para se construir um sistema de gestão de estoques eficiente é fundamental ter, no 

mínimo, conhecimento sobre o comportamento que a demanda adotará nos próximos 

períodos. Segundo estudiosos, a capacidade de identificar e prever mudanças no ambiente de 

negócios, através da previsão de demanda, está diretamente ligada ao sucesso da empresa no 

planejamento produtivo. Assim as empresas podem desenvolver planos para responder a 

eventuais situações que apareçam em períodos futuros (ARMSTRONG, 1983 apud 

FURTADO, 2007). 

Autores como Reid e Sanders (2005, apud MEDEIROS & BIANCHI, 2009), nos revelam 

que podemos dividir os diversos métodos de previsão disponíveis em dois grandes grupos: os 

métodos qualitativos e os quantitativos. Os métodos qualitativos são realizados de maneira 

subjetiva pelo responsável, sendo as ocorrências levantadas pelo especialista baseadas pela 

experiência, intuição e conhecimento das pessoas da área. Os autores ainda destacam que, por 

serem baseados no critério e na opinião humana, as previsões podem ser tendenciosas. 

Já os métodos quantitativos, do ponto de vista de Moreira (2008, apud MEDEIROS & 

BIANCHI, 2009), são os que compreendem métodos matemáticos e, como tal, permitem um 

controle maior dos erros. 

Segundo Reis et al.(2015), diversos cálculos de previsão de demanda têm sido estudados 

para a melhor adaptação as diversas situações diferentes encontradas nos diversos setores de 

mercado. Sendo que o maior desafio é a definição do modelo que melhor se adapta as 

variáveis disponíveis para análise. 

Entretanto, Nenes et al. (2010) nos diz que o mais comum é encontrar estudos de caso 

onde a demanda de itens específicos não podem ser modelados conforme as distribuições 

mais comumente assumidas em livros-texto, graças as suas características irregulares e 

intermitentes. Em seu estudo, os autores ainda definem os termos de intermitência e 

irregularidade, explicando que demandas irregulares possuem variabilidade muito alta, 
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enquanto demandas intermitentes possuem grandes períodos sem demanda entre períodos 

com demanda. 

Reis et al. (2015) nos revela também, que existe muita dificuldade em se determinar um 

método ideal de previsão de demanda para o setor varejista, pois a maioria dos modelos foram 

propostos com base em sistemas fabris, onde os processos são baseados na capacidade de 

produção através dos estoques de matéria prima, enquanto no varejo o foco é na gestão de 

estoque de compra e venda de produtos acabados. 

De acordo com Tubino (1997, apud REIS et al. 2015), a previsão de demanda é a base 

para o planejamento da produção e finanças de qualquer empresa, pois isto permite que as 

mesmas direcionem suas atividades e desenvolvam seus planos de produção, visando o 

comportamento futuro do mercado. Como sabemos, o setor varejista também é regido pela 

necessidade de se conhecer previamente o comportamento futuro do mercado, a fim de se 

reduzir os custos com estoque de produtos com baixo giro. 

Portanto, a previsão de demanda deve estar integrada ao planejamento da produção, pois 

se estimando a demanda com antecedência poderemos certificar que os produtos estejam 

disponíveis no momento exato, na quantidade exata e na qualidade adequada (MEDEIROS & 

BIANCHI, 2009). 

Levando essa necessidade em consideração, Reis (2015) nos fornece um comparativo 

entre algumas técnicas quantitativas de previsão de demanda, utilizando simulação para cada 

técnica e comparando os resultados, para se determinar o melhor método, entre os 

apresentados, para o setor varejista em estudo. As técnicas que iremos testar neste trabalho 

serão as seguintes: 

1. Média Móvel Simples (MMS): Uma das mais simples técnicas de previsão, a 

MMS utiliza a média aritmética simples das demandas dos períodos anteriores 

para se estimar a demanda do próximo período. Conforme novos dados são 

revelados, as informações mais antigas vão sendo substituídas pelas mais recentes. 

Segundo Moreira (2008), este método pode ser eficiente quando a demanda é 

estacionária, sua forma de cálculo é da seguinte forma:  

 

𝐷𝑡 =  
∑ 𝐷𝑖

𝑡−1
𝑖=𝑡−𝑛

𝑛
  

Onde:  

Dt = Previsão para o período t; 

Di = Demanda real do período i;  
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n = Número de demandas reais à serem contabilizadas na média. 

 

2. Média Móvel Ponderada: Quase tão simples quanto o método anterior. A única 

mudança é o acréscimo de “pesos” na média, sendo que os maiores pesos vão para 

os períodos mais recentes da série de dados. Moreira (2008) nos conta que sua 

vantagem se dá no fato de estipular peso maior à dados mais recentes, 

acompanhando melhor possíveis tendências. Sua forma de cálculo é descrita à 

seguir, para a escolha de n =3: 

𝐷𝑡 =  
(𝛼 × 𝐷𝑡−3  + 𝛽 × 𝐷𝑡−2 + 𝛾 × 𝐷𝑡−1)

𝛼 + 𝛽 +  𝜇
  

Onde:  

Dt = Previsão para o período t; 

Dt-3 = Demanda real do período (t-3);  

Dt-2 = Demanda real do período (t-2); 

Dt-1 = Demanda real do período (t-1); 

α = Ponderação para a demanda do período (t-3); 

β = Ponderação para a demanda do período (t-2); 

µ = Ponderação para a demanda do período (t-1). 

3. Média Móvel Exponencialmente Ponderada de 1ª Ordem (MMEP1): Método mais 

sofisticado e mais utilizado que os anteriores. Este método nada mais é que um 

caso da Média Móvel Ponderada, com os pesos decrescendo exponencialmente da 

demanda real mais recente para a mais antiga (MOREIRA, 2008). Segundo o 

mesmo autor, sua fórmula é descrita da forma: 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑎 + 𝛼 (𝑌𝑎 − 𝑃𝑎) 

Onde: 

Pt = Previsão para o período t;  

Pa = Previsão para o período (t -1);  

α = Constante de suavização ou de alisamento (valor entre 0 e 1); 

Ya = Demanda real para o período (t - 1). 

4. Média Móvel Exponencialmente Ponderada de 2ª Ordem (MMEP2): Corresponde 

à uma espécie de “dupla suavização”, trata-se do mesmo modelo anterior, porém 

aplicado sobre as previsões da MMEP1, no lugar da demanda real (MOREIRA, 

2008). Sendo assim, sua fórmula de aplicação é a mesma da anterior, com a 

simples mudança citada. 
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5. Demanda Corrigida pelo Efeito da Tendência: Segundo Moreira (2008), é a real 

utilidade da MMEP2, pelo fato da diferença entre a demanda real e a previsão de 

primeira ordem ser aproximadamente igual à diferença entre as previsões de 

primeira e segunda ordem. Assim sendo, o autor detalha a sua fórmula da seguinte 

maneira: 

𝐷𝑐 = 2 × 𝐷 − 𝐷′ 

Onde: 

Dc = Demanda corrigida pelo efeito de tendência; 

D = Demanda prevista pelo método da MMEP1; 

D’ = Demanda prevista pelo método da MMEP2. 

6. Regressão Linear: Método que minimiza os desvios quadrados dos dados reais. 

Estabelece uma equação que identifica o efeito da variável de previsão sobre a 

demanda do produto em análise (MEDEIROS & BIANCHI, 2005). 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑡 

Onde:  

a = constante de intercepção da reta com o eixo vertical; 

b = coeficiente angular; 

t = variável independente, no caso em estudo é o trimestre. 

Sendo que, segundo Gaither e Frazier (2006, apud MEDEIROS & BIANCHI 

2005), as grandezas a e b são calculadas da forma: 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 × ∑ 𝑋

𝑛
 

𝑏 =  
𝑛 × (∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋) × (∑ 𝑌)

𝑛 × (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)²
 

Onde: 

Y = Demanda real do trimestre; 

X = Período; 

n = quantidade de pares X,Y. 

7. Decomposição das Séries Temporais: Segundo Moreira (2008), neste modelo, as 

séries são vistas em função de quatro componentes: tendência, sazonalidade, ciclos 

de negócios e flutuações irregulares. Ainda segundo o autor, podemos considerar 

que as observações pertencem à um mesmo ciclo e as flutuações podem ser 

analisadas em conjunto com a sazonalidade, portanto poderemos detalhar sua 

fórmula da forma: 
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𝑌 = (𝑇) × (𝑆) 

Onde: 

Y = Demanda prevista; 

T = Comportamento da tendência; 

S = Comportamento da sazonalidade. 

Pelo que Moreira (2008) nos mostra, primeiramente precisamos dividir o ano em n 

períodos de igual extensão. Após isso, devemos calcular o comportamento da 

tendência (através do método da regressão linear), para em sequência calcular o 

índice sazonal (através da divisão da demanda real do período pela tendência do 

mesmo período). Em seguida devemos realizar a média aritmética dos índices 

sazonais de mesmo período (por exemplo, o 3º trimestre de cada ano), definindo 

assim o comportamento sazonal de cada período. 

Em seu estudo, Reis (2015) chegou a conclusão de um método que melhor se aproximou 

do comportamento de demanda do setor varejista em questão. Entretanto, o autor afirma que é 

necessário realizar uma análise qualitativa, por parte do gestor do empreendimento, para que o 

resultado do sistema de previsão de demanda escolhido se torne uma ferramenta de tomada de 

decisões mais eficiente, diminuindo os níveis de estoque excessivos e, em consequência, 

diminuindo desperdícios. 

 

 

  Sazonalidade 

 

 

Uma questão que deve ser levada em consideração na hora de se prever a demanda é a 

sazonalidade. A sazonalidade nada mais é do que a variação, tanto positiva quanto negativa, 

na série temporal da demanda, devendo-se existir uma explicação plausível para o efeito e 

posterior repetição dessas variações em intervalos regulares. Estes intervalos podem ser 

anuais, mensais, semanais e até mesmo diárias (TUBINO, 2007). 

Em seu estudo, Queiroz e Cavalheiro (2003) definem a sazonalidade como sendo o 

resultado de causas naturais, econômicas, sociais e institucionais, alegando que existem dois 

principais interesses no ajuste de séries temporais para a variação sazonal, sendo eles: o 

estudo da própria sazonalidade e a exclusão da sazonalidade, para depois realizar o estudo dos 

demais aspectos da série temporal.  
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Ainda segundo o mesmo autor, a forma mais usual de considerar a sazonalidade na 

previsão de demanda, é obter o chamado “índice de sazonalidade” para os diversos períodos e 

então aplicá-los sobre o valor médio esperado para o período estudado. Em seu trabalho, 

Tubino (2007) ainda nos mostra dois tipos de sazonalidade que podem ocorrer, sendo elas: 

sazonalidade simples e sazonalidade com tendência. 

Sendo assim é importante utilizar procedimentos para avaliar a sazonalidade e métodos 

de previsão que levem em consideração o efeito de flutuações sobre a demanda. Lembrando 

que quanto mais informações estiverem disponíveis sobre o comportamento da demanda de 

um produto, melhor será sua previsão (QUEIROZ & CAVALHEIRO, 2003). 

 

 

2.1.2.4. Dimensionamento de estoque 

 

 

Ter o volume em estoque suficiente para atender aos clientes, sem acarretar custos e 

desperdícios excessivos pela manutenção desse estoque. Este é o grande desejo, de grande 

parte dos administradores, quando o assunto é a gestão efetiva do estoque. Entretanto, por 

mais que a analisemos, a demanda é sempre afetada por variações e oscilações que não estão 

sobre o nosso controle, nos levando à apresentar estoques insuficientes ou excessivos. 

Segundo Chiavenato (2005), a ação de estabelecer um nível de estoque que atenda a 

demanda, enquanto minimiza os custos por estoques excessivos, é denominada 

dimensionamento de estoque. Ainda segundo o autor, esta ação é baseada nos seguintes 

pressupostos: 

1. Quais materiais devem permanecer estocados; 

2. Qual o nível de estoque para cada item, em um dado período; 

3. Quando os estoques devem ser reabastecidos. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, esses fundamento serão utilizados através da 

aplicação de técnicas distintas. O pressuposto número 1 será aplicado através da análise de 

obsolescência e criticidade vistos anteriormente, para aplicação dos demais pressupostos serão 

utilizadas as técnicas detalhadas à seguir. 

 

 Lote econômico 

 



45 
 

 

A definição de um lote econômico proporciona aos administradores uma quantidade 

“ideal” de peças de reabastecimento por pedido. Dizemos que esse valor é “ideal” pois esta 

quantidade é calculada através da análise dos custos que estão diretamente envolvidos no 

sistema de reposição e armazenagem, ou seja, é a quantidade que minimiza estes custos, ao 

mesmo tempo que atende a demanda esperada (TUBINO, 2007). Entretanto, vale ressaltar que 

este valor deve servir como informação auxiliar para a tomada de decisão, pois outros fatores 

podem fazer com que esse tamanho de lote não seja viável. 

Ainda segundo o Tubino (2007), o lote econômico é alcançado através da análise de três 

componentes: os custos diretos, que são incorridos da compra ou fabricação do item, os custos 

de preparação, que são referentes ao processo de reposição do item e os custos de 

manutenção, que são decorrentes da necessidade de manter itens em estoque. Através de 

manipulações aritméticas das funções de cada um desses custos, o autor nos proporciona a 

seguinte equação para definirmos o lote econômico, com entregas totais: 

 

𝑄∗ =  √
2 × 𝐷 × 𝐴

𝐶 × 𝐼
 

Onde: 

Q* = Lote econômico; 

D = Demanda do período; 

A = Custo unitário de preparação; 

C = Custo unitário de compra; 

I = Taxa de encargos financeiros sobre o estoque. 

A taxa de encargos pode ser obtida através da divisão dos custos totais da manutenção 

dos estoques pelo valor do estoque médio mantido no período (TUBINO, 2007). 

Em seus estudos, Lambert e Mentzer (1979) nos informa que grande parte dos 

administradores, que levam em consideração os custos de manutenção de inventário, estavam 

utilizando taxas anuais de manutenção que variavam entre 12 e 35%, mantendo essa taxa 

inalterada nos últimos anos. Segundo os autores, a avaliação adequada destes custos de 

manutenção é fundamental, pois eles influenciam no transporte, política de estoques e na 

configuração das instalações. Altos custos de manutenção resultam em estoques limitados em 

baixas quantidades, enquanto custos baixos acarretam em lotes maiores de ressuprimento, 

maior tempo de reposição e maior nível de estoque. 
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Ao final de seu trabalho, os autores identificam que a maior parte dos administradores 

entrevistados apresentaram taxas anuais de manutenção que variavam entre 20 e 25%, algo 

que não apresentava surpresa pois a maioria dos livros-texto indicavam uma taxa anual de 

25% como a ideal. Entretanto, nos é informado que essa taxa pode não ser exata, sendo assim 

essencial selecionar uma taxa que reflita a situação da empresa. 

 

 

 Estoque de segurança 

 

 

Conforme afirmamos anteriormente, a demanda é sempre afetada por variações e 

oscilações que não estão sob o controle do administrador, isso resulta na necessidade de uma 

margem de segurança na quantidade de itens em estoque. À essa margem é dado o nome de 

estoque de segurança e sua função é absorver essas variações na demanda por tempo 

suficiente para que o lote de ressuprimento seja entregue à empresa (TUBINO, 2007). 

Em seu trabalho, o autor nos mostra que o seu cálculo deve considerar que a demanda 

durante o tempo de ressuprimento segue uma distribuição normal. Ou seja, o estoque de 

segurança pode ser calculado da forma: 

𝑄𝑠 = 𝑍 × 𝜎 

Onde: 

Qs = Estoque de segurança; 

Z = Número de desvios padrões; 

σ = Desvio padrão. 

O autor ainda sugere que seja utilizado o valor do desvio médio absoluto (MAD) ao invés 

do desvio padrão, por ser mais simples de trabalhar, sendo seu valor de aproximadamente 

1,25 desvios padrões, sendo assim a fórmula apresentada por Tubino (2007) fica da forma: 

𝑄𝑠 = 𝑍 × 1,25 × 𝑀𝐴𝐷 

Por sua vez, o valor do MAD é encontrado através divisão aritmética da diferença 

absoluta entre o valor real da demanda do período e sua respectiva previsão, conforme a 

fórmula apresentada por Moreira (2008): 

𝑀𝐴𝐷 =  
∑ |𝑌 − 𝐷|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Onde:  

Y = valor real da demanda;  
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D = previsão da demanda;  

n = número de pares (Y, D). 

 

 

 Ponto de pedido 

 

 

Conforme o próprio nome implica, o ponto de pedido é o momento em que se deve 

realizar o pedido para ressuprimento. O ponto de pedido consiste em definir uma quantidade 

de itens em estoque que, quando atingida, dará início ao processo de pedido de reposição, que 

preferencialmente já chegará na quantidade definida do lote econômico (TUBINO, 2007). Em 

seu trabalho, o autor define o cálculo do ponto de pedido como sendo: 

 

𝑃𝑃 = 𝐷 × 𝑡 + 𝑄𝑠 

Onde: 

PP = Ponto de pedido; 

D = Demanda por unidade de tempo; 

t = Tempo de ressuprimento; 

Qs = Estoque de segurança. 

Viana (2006) reforça que a quantidade do ponto de pedido deve ser exatamente suficiente 

para que o consumo do produto seja mantido de tal forma que, em condições normais, não 

haja a necessidade de consumir o estoque de segurança. Porém, devemos lembrar que a 

demanda no setor varejista está sujeita à muitas inconstâncias, o que acarretará na necessidade 

de utilizar o estoque de segurança em determinadas situações. Porém, isso não poderá se 

tornar algo rotineiro pois indica um possível erro na hora de dimensionar o estoque.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. METODOLOGIAS COMUMENTE UTILIZADAS 

 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), a metodologia tem como função guiar o 

pesquisador na elaboração do projeto, incentivando-o a buscar um olhar indagador e criativo, 

com a finalidade de desenvolver uma pesquisa adequada e relevante. 

Turrioni e Mello (2012) mostram as formas em que as pesquisas em engenharia de 

produção podem ser classificadas de acordo com sua abordagem, cada uma tendo seus 

métodos de pesquisa. A classificação quanto à sua abordagem se divide em: pesquisa 

quantitativa, pesquisa qualitativa e pesquisa combinada. A pesquisa quantitativa transcreve 

em números as opiniões e informações, a fim de classificá-las e analisá-las enquanto a 

pesquisa qualitativa considera que há um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade 

que não pode ser transformado em números (SILVA & MENEZES, 2005). Já a pesquisa 

combinada, segundo Turrioni e Mello (2012), considera que o pesquisador pode combinar as 

abordagens quantitativas e qualitativas no decorrer da pesquisa. A Figura 5 abaixo ilustra os 

métodos associados aos tipos de pesquisa, detalhados anteriormente. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Turrioni e Mello (2012) 

Figura 5 – Classificação da Pesquisa Científica 
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Utilizando as definições de cada método, apresentadas por Turrioni e Mello (2012), foi 

montada a tabela 1 a seguir, com as características principais de cada um deles além das 

vantagens que os mesmos poderiam oferecer no desenvolvimento do presente estudo, a fim de 

facilitar a escolha do método mais adequado para a realização da pesquisa. 

 

 

Tabela 1 – Tipos de metodologias e suas vantagens para a pesquisa 

 

Principais Características 
Vantagem para a  

pesquisa em questão 

Experimento 

Observação de efeitos que  

algumas variáveis escolhidas  

tem no objeto de estudo 

Proporciona um entendimento  

melhor das relações entre causa  

e efeito do fenômeno em estudo 

Modelagem e 

Simulação 

Utiliza modelagem para 

determinar como um sistema  

real responderá a  

modificações propostas 

Utilizar simulações, para definir  

um modelo de previsão de  

demandas adequado. 

Survey 

Interrogação direta dos  

envolvidos, cujo comporta – 

mento se deseja conhecer 

Proporciona um entendimento  

melhor quanto ao tratamento 

empregado no setor de estoque  

da empresa  

Estudo de  

Caso 

Estudo profundo de poucos  

objetos para obtenção de  

amplo conhecimento 

Foco no estudo e conhecimento  

do grupo de produtos mais 

importantes para a empresa  

Pesquisa-ação 

Realizada em estreita  

associação com ação ou  

resolução de um problema  

coletivo 

Envolvimento maior entre o 

pesquisador e os funcionários da 

empresa 

Soft System 

Methodology 

Construção de modelos  

conceituais e na comparação  

do modelo com o mundo real 

- 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

Com base nas definições apresentadas, foi determinado que a metodologia do estudo de 

caso é a que mais se adequou aos objetivos traçados para este trabalho. Entretanto, é 

destacado também que o presente trabalho teve uma abordagem combinada, ou seja, 

apresentou análises tanto qualitativas quanto quantitativas. Foi realizada também uma 
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Figura 6 – Etapas do Estudo de Caso 

pesquisa em artigos, jornais e livros com a finalidade de se analisar possíveis contribuições 

que tais trabalhos trariam ao desenvolvimento do método de estudo. 

 

 

3.2.  ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso é definido por Yin (2001) como sendo uma investigação empírica, onde 

não se tem o controle sobre os eventos comportamentais. A pesquisa deve ter foco no 

questionamento de como e por que um determinado fenômeno ocorre, podendo-se então 

chegar a uma solução para o mesmo. O passo-a-passo para a elaboração de um estudo de caso 

está ilustrado na Figura 6 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

Conforme ilustrado na Figura 6, o estudo de caso está dividido em três etapas, as quais 

estão explicitadas abaixo (YIN, 2001): 

1) Preparação para a Coleta de Dados: nesta etapa é necessário realizar um 

levantamento dos objetivos que se deseja alcançar com o trabalho, definir o escopo 

do estudo e desenvolver as habilidades aconselháveis ao pesquisador. É nessa 
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etapa que o pesquisador deve adquirir o total entendimento do propósito da 

investigação e das questões teóricas. 

2) Coleta de Evidências: compreende a obtenção de dados para a realização do 

estudo. Os dados podem ser oriundos de seis fontes: documentos, registros em 

arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

É aconselhável utilizar mais de uma dessas fontes de evidência. 

3) Análise das Evidências: consiste em validar, categorizar, classificar em tabelas ou 

recombinar as evidências. Deve-se manter em foco as proposições iniciais do 

estudo, podendo ser necessário voltar à fase da coleta de evidências, caso as 

mesmas não sejam validadas para o estudo. Nesta etapa devem ser aplicadas quatro 

técnicas analíticas (podendo ser utilizadas em conjunto com outras adicionais), 

sendo elas: adequação ao padrão, construção da explanação, análise de séries 

temporais e modelos lógicos de programa. 

 

 

3.3. DEFINIÇÃO DO MÉTODO 

 

 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a metodologia se interessa em validar o 

caminho escolhido para se alcançar os objetivos do estudo. Em outras palavras, a metodologia 

trata do estudo das técnicas e métodos que serão empregados no desenvolvimento do trabalho. 

Conforme visto no capítulo 2 deste estudo, Palmer (2001) apresenta o passo-a-passo para 

a realização de um evento Kaizen. Este evento constituiu a etapa de planejamento (P) do ciclo 

PDCA, cuja estrutura foi apresentada anteriormente por Werkema (2014), que foi a base para 

o método formulado para este estudo. 

Foi visto também que autores como Hamilton (2007) e Silva et al. (2011) revelam 

fundamentos que podem ser utilizados como princípios para o gerenciamento efetivo dos 

estoques de uma empresa e foram utilizados como guias para a formulação da etapa de 

execução (D) do ciclo PDCA, tais fundamentos são: 

a) Identificar os produtos / atividades críticos (as) para a empresa, ou seja, determinar 

quais são os produtos que geram mais lucro para a empresa e/ou os produtos que 

atraem consumidores para o estabelecimento. 
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b) Dimensionar os estoques dos produtos, para maximizar o atendimento ao cliente e 

a eficiência de compras sem aumentar os custos de inventário (HAMILTON, 

2007). 

c) Utilizar um sistema de gerenciamento de estoques, para aprimorar o controle da 

quantidade de itens que estão sendo mantidos em inventário. 

d) Aprimorar a utilização do espaço físico da empresa, reduzindo assim desperdícios 

e melhorando o ambiente de trabalho. 

O estudo apresentado por Ferreira et al. (2008) inspirou na formulação do último estágio 

da etapa de execução. Será realizada então a verificação dos resultados, enquanto a etapa agir 

(A) ficará sob responsabilidade do administrador da empresa, entretanto, ao final do trabalho 

são apresentadas as ações que deverão ser tomadas por ele para a manutenção e melhoria do 

sistema proposto. 

Assim, utilizando o estudo bibliográfico apresentado como base, foi definido o seguinte 

método para atingir os objetivos propostos pelo estudo, através da metodologia do estudo de 

caso (Figura 7): 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

As etapas ilustradas na Figura 7 são detalhadas a seguir: 

Figura 7 – Método Proposto do Trabalho 
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1) Avaliar o cenário atual / Coletar dados: Conforme descrito na seção 3.2, o primeiro 

passo de um Estudo de Caso consiste no levantamento dos objetivos e na definição 

do escopo do trabalho. Nesta etapa foi analisada brevemente a situação inicial da 

empresa estudada, para confirmação do setor “problema” do comércio. Foram 

também coletadas evidências sobre a situação atual do estoque, através de 

conversas com os envolvidos, com o intuito de detectar os principais problemas 

existentes no setor.  

2) Definir soluções: Nesta etapa utilizou-se o método dos 5 Porquês para identificar 

as causas raízes dos problemas relatados na coleta de dados e então foram 

propostas as melhorias adequadas. 

3) Estruturar plano de acão: Nesta etapa foi formulado o plano de ação do projeto, 

através da ferramenta 5W1H, constando as ferramentas à serem aplicada, porquê 

devem ser aplicada, onde atuarão, quando será iniciado e qual a periodicidade, por 

quem e como se dará a aplicação. 

4) Validar plano de ação: Aqui o plano de ação foi apresentado ao administrador da 

empresa, com o intuito de obter o aval do mesmo para a realização do projeto. 

5) Coletar dados dos produtos: Esta etapa consistiu da obtenção de informações 

relativas ao giro dos produtos da empresa estudada. Foi utilizado o software de 

controle de vendas da empresa para realizar a coleta dos dados pois, apesar do 

sistema não estar sendo utilizado de maneira efetiva, as vendas realizadas nos 

últimos dois anos e meio estão cadastradas no software. 

6) Tabelar de acordo com fluxo de vendas: Aqui os dados colhidos na segunda etapa 

foram ordenados de acordo com o fluxo de vendas. O propósito desta etapa é 

organizar os dados de forma a facilitar o manuseio dos mesmos durante a 

realização da próxima etapa. 

7) Identificar Itens Críticos e Obsoletos: Tendo organizado os dados de forma 

apropriada, agora será a hora de identificar os itens considerados críticos para a 

empresa. Para isso são utilizadas as ferramentas da classificação ABC e XYZ. 

Além disso, são apresentados também os itens que podem ser considerados como 

obsoletos, pois estes ocupam espaço no estoque sem trazer retorno. 

8) Definir método de Previsão de Demanda: Neste passo é analisado qual método de 

previsão de demanda se adequa melhor ao padrão de vendas da empresa. Além 

disso, verifica-se se o fluxo de vendas da empresa apresenta comportamento 

sazonal, pois isso fará diferença na hora de testar os modelos. 
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9) Dimensionar Estoque dos Itens Críticos: Utilizando o modelo de previsão 

resultante da etapa anterior, é realizado o dimensionamento do estoque dos itens 

críticos, visando diminuir o desperdício desnecessário de espaço e capital em 

volume de peças estocadas sem necessidade. Além disso, é calculada a margem 

para o estoque de segurança destes produtos. 

10) Aplicar o 5S no Estoque da Empresa: Feito o dimensionamento do estoque, dá-se 

início a implantação da ferramenta 5S na empresa, pois agora já se tem a noção do 

espaço que os itens críticos irão ocupar no estoque. 

11) Implementar Rotina de Verificações: Para que as ferramentas propostas sejam 

utilizadas em sua plenitude, necessita-se a criação de checklists com os pontos que 

deverão ser auditados periodicamente para manter o padrão estabelecido. 

12) Documentar os Resultados Obtidos: Nesta etapa são analisar os resultados obtidos. 

Para isso, são apresentadas evidências das mudanças realizadas na arrumação do 

estoque, além de uma estimativa dos próximos passos à serem tomados pelo 

proprietário para aplicação de novas melhorias.  
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

4.1.  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A empresa varejista selecionada para a realização deste projeto, foi fundada em 2004 na 

cidade de Rio das Ostras. A loja atua no ramo de iluminação, sendo a única loja especializada 

neste segmento na cidade.  

Seu portfólio de produtos inclui lâmpadas, arandelas, pendentes, ventiladores, luminárias, 

entre outros. A loja conta com três funcionários, sendo um gerente e dois vendedores, além de 

contar também com a presença do proprietário do comércio durante o período matinal. 

A divisão de tarefas na empresa é simples, sendo detalhada abaixo: 

 Vendedores: Atendimento ao cliente, limpeza do salão de vendas, arrumação e 

limpeza do estoque e reposição de mercadorias. 

 Gerente: Atendimento ao cliente, arrumação do salão de vendas, contato com 

fornecedores, recebimento de mercadorias e fechamento do caixa. 

 Proprietário: Questões relativas ao financeiro da empresa, contato com 

fornecedores, entregas de produtos e atendimento ao cliente. 

 

 

4.1.1. Setor de estocagem 

 

 

Conforme explicado anteriormente, o trabalho foi aplicado no setor de estocagem de 

produtos. A maior parte do estoque da empresa está armazenado em um espaço localizado ao 

lado do salão de vendas da loja. Além desse local há também um mezanino acima do balcão 

de atendimento, onde são estocadas peças pequenas. 

No momento os produtos são agrupados no estoque de acordo com os fornecedores dos 

mesmos, contudo a loja possui dezenas de fornecedores diferentes, ocasionando em alguns 

dos produtos não terem local fixo. Após conversas com os envolvidos da empresa, detectou-se 

que o estoque é o maior gerador de problemas e reclamações por parte dos funcionários, 

confirmando assim a necessidade de aplicar o modelo neste setor. 

 

 

4.2.  IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DO TRABALHO 
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4.2.1. Avaliação do cenário atual / coleta de dados 

 

 

Iniciou-se a implementação do modelo proposto para este estudo, com a avaliação das 

condições iniciais do setor de estocagem da empresa. Foram realizadas observações in loco e 

conversas informais com os envolvidos, para se determinar os principais problemas e 

desperdícios relativos ao controle do estoque de produtos. 

Os problemas detectados estão detalhados abaixo: 

 Mercadorias espalhadas: Muitas mercadorias estavam espalhadas pelo estoque, 

sem terem um local específico para sua armazenagem, gerando perda de tempo ao 

procurar produtos para atender os clientes. 

 Falta de espaço no estoque: Pouco espaço disponível para aquisição de peças, 

ocasionando falta de determinados produtos. 

 Perdas de mercadorias: Foi informado que muitas mercadorias “somem” no 

estoque, as vezes aparecendo meses depois, graças a falta de arrumação no local. 

 Sistema desatualizado: O sistema de controle de estoque utilizado na empresa está 

com informações desatualizadas sobre a quantidade de peças em estoque, gerando 

dúvidas na hora da venda. 

Pelo detalhado anteriormente, pode-se confirmar que o setor de estocagem é o maior 

gerador de reclamações por parte dos envolvidos, validando a escolha de aplicar o projeto no 

local. 

 

 

4.2.2. Definir soluções 

 

 

Após o levantamento de dados realizado anteriormente, foi aplicada a ferramenta dos 5 

porquês para encontrar as causas-raízes de cada um dos problemas determinados 

anteriormente, conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9. Em seguida, o Quadro 3 sintetiza essas 

causas-raízes determinadas, como essas causas afetam a empresa e as melhorias propostas 

para sua solução. 
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Figura 9 – 5 Porquês para Perda de Mercadoria 

Figura 8 – 5 Porquês para Mercadorias Espalhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Causas-Raízes Impactos na Empresa Propostas de Melhoria 

Falta de planejamento ao  

comprar mercadorias. 

Estoque em excesso, dinheiro 

parado em ativos de baixo giro, 

entre outros. 

Implementar um sistema de 

previsão de demanda e 

dimensionamento do estoque. 

Novos tipos de produtos  

tornaram os antigos modelos 

obsoletos. 

Estoque em excesso, dinheiro 

parado em produtos sem  

demanda, entre outros. 

Detectar os itens que podem  

ser considerados obsoletos e  

avaliar modo de descarte. 

Produtos são estocados de  

maneira ineficaz. Os mesmos  

são agrupados por fornecedor. 

Produtos de mesma função  

ficam separados, dificultando  

a localização. 

Agrupar os produtos de acordo 

com as suas funções. 

Não há o costume de se  

realizar limpezas e arrumações 

periódicas no estoque. 

Estoque bagunçado, quebra de 

produtos, desperdício de  

espaços, entre outros. 

Aplicar a ferramenta 5S no  

setor de estocagem. 

Quadro 3 – Causas Raízes, Impactos e Pospostas Para o Setor de Estocagem 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Alguns dos principais benefícios que a implementação das medidas propostas trarão ao 

desempenho da empresa são destacados a seguir: 

 Sistema de previsão de demanda: Visa estabelecer o melhor método para se prever a 

demanda dos itens considerados críticos. Este sistema servirá como base para o 

dimensionamento do estoque de itens críticos, auxiliará na tomada de decisão quanto 

aos pedidos, permitirá maior flexibilidade ao negociar com fornecedores e servirá 

como parâmetro para determinar se um item está ficando obsoleto. 

 Dimensionamento do estoque de itens críticos: Alinhado com a previsão de demanda, 

essa ferramenta reduzirá os desperdícios referentes a estoques (como estoque 

excessivo de itens de baixo giro e falta de produtos de alto giro) e auxiliará no controle 

de pedidos, por fornecer ao administrador informações quanto ao lote econômico, 

ponto de pedido e estoque de segurança. 

 Detecção e descarte dos itens obsoletos: Nesta proposta, será realizada a identificação 

dos itens em estoque que não possuem mais demanda, por serem de um modelo 

ultrapassado ou obsoleto. Será proposta, para cada produto, uma forma de descarte, 
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seja uma liquidação, venda como sucata ou, em último caso, descarte no lixo. Estas 

medidas aumentarão o espaço disponível para produtos de maior giro, reduzirá 

desperdícios relativos ao estoque (como quebras), evitará novas aquisições de itens 

obsoletos e permitirá a recuperação parcial do capital investido nos produtos. 

 Agrupar os produtos conforme sua função: Esta proposta visa quebrar o paradigma, 

estabelecido desde a inauguração do setor de estoque da loja, de armazenar os 

produtos de mesmo fornecedor em um mesmo lugar, mesmo que tais produtos sirvam 

propósitos diferentes. Com isso, será possível encontrar os produtos com maior 

rapidez, pois cada produto terá uma seção específica no estoque, além de também 

facilitar a arrumação e a gestão visual no estoque. 

 Aplicar a ferramenta 5S no estoque: O 5S, conforme detalhado no capítulo 2 deste 

trabalho, visa mudar a cultura da organização em estudo. Com isso, os benefícios 

trazidos pela aplicação do 5S serão muitos, entre eles a adequada arrumação do 

estoque, o descarte dos itens desnecessários, a disciplina para manter o local 

arrumado, entre outros. Como esta ferramenta visa a mudança organizacional como 

um todo, tais benefícios poderão ser observados também fora do setor de estocagem. 

 

 

4.2.3. Estruturar plano de ações 

 

 

Definidas as medidas à serem tomadas para a solução dos problemas detectados, a 

atenção foi focada no agrupamento de todas as ferramentas e técnicas que serão utilizadas, 

formando assim o plano de ações que deverá ser apresentado ao administrador da empresa 

para validação. O plano de ações formulado através do 5W1H está descrito abaixo no Quadro 

4. 
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O quê? Por quê? Onde? Quando? Por quem? Como? 

Detectar e descartar os 

itens obsoletos 

• Aumentar espaço no estoque; 

• Evitar compra de itens de 

baixo giro; 

• Recuperar parte do 

investimento. 

• Estoque da empresa; 

• Salão de vendas. 

• Detecção após a tabulação 

dos dados referentes ao fluxo 

de vendas (10/12/2016); 

Duração 2 dias; Periodicidade 

- Anual; 

• Descarte será realizado 

durante a aplicação do 5S 

(senso de utilização). 

• Detecção inicial: 

autor do estudo e 

gerente da empresa; 

• Manutenção: Gerente 

ou administrador da 

empresa. 

• Tabular os dados do fluxo de 

vendas; 

• Analisar os itens que não 

possuem nenhuma venda no 

período; 

• Definir critérios de descarte. 

Selecionar método de 

previsão de demanda 

• Conhecer o comportamento 

da demanda; 

• Auxiliar a tomada de decisão; 

• Rápida detecção da 

obsolescência de um item. 

• Estoque da empresa. 

• Será iniciado após a 

identificação dos itens 

críticos (13/12/2016); 

Duração 1 mês; Periodicidade 

- Semestral. 

• Inicial: autor do 

estudo; 

• Manutenção: Gerente 

ou administrador da 

empresa. 

• Aplicar o ABC/XYZ; 

• Testar métodos de previsão 

para os itens selecionados; 

• Escolher qual método utilizar. 

Dimensionar estoque de 

itens críticos 

• Auxiliar a tomada de decisão; 

• Reduzir faltas através do 

estoque de segurança. 

• Estoque da empresa. 

• Será iniciado após a escolha 

do método de previsão de 

demanda (15/01/2017); 

Duração 10 dias; 

Periodicidade - Semestral. 

• Inicial: autor do 

estudo e gerente da 

empresa; 

• Manutenção: Gerente 

ou administrador da 

empresa. 

• Calcular o lote econômico para 

os itens críticos; 

• Calcular o estoque de 

segurança; 

• Definir o ponto de pedido. 

Aplicar a ferramenta 5S 

no estoque 

• Arrumar e limpar o estoque; 

• Facilitar o controle do 

estoque; 

• Mudança organizacional; 

• Maior rapidez no 

atendimento. 

• Estoque da empresa. 

• Será realizada na última 

semana de Janeiro 

(23/01/2017); Duração 6 dias; 

Periodicidade - Constante 

(com auditoria semanal). 

• Todo pessoal 

envolvido. 

• Conscientizar os envolvidos; 

• Descartar itens desnecessários; 

• Arrumar e limpar o local; 

• Padronizar e manter o 

processo; 

Agrupar os produtos 

conforme sua função 

• Maior rapidez no 

atendimento; 

• Facilitar arrumação e gestão 

visual. 

• Estoque da empresa. 

• Será realizada durante a 

aplicação do 5S (senso de 

arrumação); Duração 3 dias; 

Periodicidade - Constante.  

• Todo pessoal 

envolvido. 

• Definir espaço para cada tipo 

de produto; 

• Realocar cada produto para 

seu devido lugar. 

Quadro 4 – Plano de Ação 5W1H 

Fonte: O Autor (2017) 
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4.2.4. Validar plano de ações 

 

 

Com o plano de ação em mãos, foi realizado uma reunião com o administrador da 

empresa para receber o aval para aplicarmos as ferramentas propostas, assim como requisitar 

acesso às informações que serão necessárias para a aplicação destas ferramentas. Conforme 

acordado na reunião, não são revelados dados relativos à receita da empresa, sendo estes 

apresentados em percentual. São também omitidos quaisquer informações nominais referente 

aos fornecedores da empresa. 

Foi permitido dar prosseguimento à aplicação das ferramentas requisitadas, contendo uma 

limitação na aplicação do 5S, pois não foi possível alterar o layout das estantes existentes no 

estoque e do piso do local. Esta situação afetará o desenvolvimento do 5S, porém foi avaliado 

que a ferramenta ainda será de grande valia para a empresa. 

 

 

4.2.5. Coleta de dados dos produtos 

 

 

Terminado o planejamento, seguiu-se para a primeira parte da etapa D do ciclo PDCA, 

realizando a coleta de alguns dados referente aos produtos. Esta etapa foi essencial para o 

desenvolvimento do método proposto, pois é através desses dados que foi possível determinar 

os itens críticos e os obsoletos, além deles servirem como dados de entrada para a posterior 

realização da previsão de demanda. 

Para esta etapa fez-se uso do software de gestão de vendas utilizado pela empresa, pois 

ele possui dados referentes ao fluxo de venda de todos os produtos comercializados na 

empresa desde 2014. 

A análise do software não está no escopo deste estudo, portanto é apresentada apenas 

uma breve explicação sobre algumas funções e ferramentas úteis presentes no mesmo, além 

de algumas limitações presentes no programa. 
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Figura 10 – Principais Funções Utilizadas no Software 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

A coleta foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu em se obter dados relativos ao 

total de receita que cada item arrecadou no período de 2014 até o final de 2016. Esses dados 

serão necessários para identificar os itens que mais contribuíram para a arrecadação da 

empresa, além dos itens que poderão ser considerados obsoletos por não gerarem receita ao 

empreendimento. 

Infelizmente, o programa de gestão utilizado na empresa não permite a visualização das 

vendas mensais ou diárias ao se selecionar longos períodos. Portanto foi preciso realizar uma 

segunda etapa de coleta de dados, buscando obter as vendas realizadas em cada mês. 

Além disso, apesar do programa oferecer algumas opções gráficas, há uma limitação 

muito grande para manusear os dados através do software, além da visualização ser falha em 

algumas funções. Portanto, foi decidido que o programa seria utilizado apenas para a obtenção 

dos dados brutos relativos as vendas dos produtos, sendo esses dados manuseados em outro 

software. 

 

 

4.2.6. Tabulação dos dados 
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Através do histórico de vendas, obtido pelo software descrito, foi possível realizar a 

tabulação dos dados dos produtos. Para a análise inicial de tais dados, foi selecionado o fluxo 

de vendas total do período em questão (2014, 2015 e 2016), tal decisão se justifica por 

facilitar a aplicação da ferramenta ABC. Para fins práticos, serão mostrados apenas os 20 

produtos mais vendidos, no Quadro 5 abaixo: 

 

 

PRODUTO Quantidade Contribuição (%) Acumulado (%) 

VENTILADOR A. BRANCO 127V 330 2,44% 2,44% 

LAMPADA LED OURO 60 6W 6400K 2.945 1,83% 4,27% 

LAMPADA ELET. 3U 20W 127V 6400K 3.630 1,58% 5,85% 

LAMPADA ELET. ESPIRAL 25W 127V 6400K 1.981 1,37% 7,21% 

LAMPADA ELET. 3U 15W 127V 6400K 2.613 1,04% 8,26% 

PLAFON RED.25CM 1LP 1.262 0,88% 9,14% 

LAMPADA ELET. ESPIRAL 15W 127V 6400K 1.675 0,86% 10,00% 

PAINEL LED QUAD. EMB 18W 6000K MB 326 0,82% 10,81% 

LAMPADA ELET. 3U 25W 127V 6400K 1.465 0,78% 11,59% 

LAMPADA ELET. ESPIRAL 20W 127V 6400K 1.266 0,77% 12,36% 

VENTILADOR MAJESTIC V. O.VELHO 127V 44 0,71% 13,07% 

VENTILADOR A. PRETO 127V 97 0,71% 13,78% 

FITA DE LED 3528 BR FRIO 127V 1.459 0,65% 14,44% 

CONTROLE REMOTO P/VENTILADOR BIV. 193 0,62% 15,06% 

LAMPADA LED 15W BIVOLT 6400K G. 319 0,62% 15,68% 

LÂMPADA TUBULAR LED 20W LUZ BR FRIA 361 0,61% 16,29% 

LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 6000K 187 0,60% 16,90% 

LAMPADA DIC. GU10 21LEDS 1,5W BF 867 0,60% 17,49% 

VENTILADOR MAJESTIC V. BR 127V 43 0,57% 18,07% 

FITA KIT C/5 MT BR IP20 C/FONTE 2ª 173 0,56% 18,63% 

Quadro 5 – Produtos Mais Vendidos e sua Contribuição com a Receita Total 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

A tabulação dos itens serviu como apoio visual do comportamento da demanda, além de 

ser de grande auxílio para se utilizar o ABC e a previsão de demanda, mais adiante. O 

procedimento de tabulação e análise dos dados, assim como os posteriores cálculos para a 

identificação do método de previsão de demanda mais adequado, foram realizados por meio 

do software Microsoft Excel®.  

Conforme ilustrado no Quadro 5, os produtos foram ordenados de acordo com o 

percentual de contribuição, de cada item, na receita total da empresa. Para fins práticos, seria 
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mais efetivo analisar os produtos pelo lucro que cada um traz ao empresário, porém não foi 

possível obter as informações relativas ao custo de compra dos produtos em estudo. Este 

fator, entretanto, não foi prejudicial ao desenvolvimento do estudo, pois foi aplicada a 

ferramenta XYZ em conjunto com o ABC, o que serviu para assegurar que apenas os itens 

mais críticos seguirão para a etapa de previsão de demanda. 

 

 

4.2.7. Identificação dos itens críticos e obsoletos 

 

 

Após a completa tabulação dos dados, poder-se-ia passar para a etapa de previsão da 

demanda dos itens, para melhor programar os níveis de estoque desejados e assim melhorar a 

programação da compra de mercadorias. Entretanto, a coleta forneceu os dados de quase três 

mil produtos diferentes, algo que está muito além do escopo deste trabalho. Portanto, nesta 

etapa do estudo, foram identificados os itens que podem ser considerados críticos para a 

empresa, focalizando a análise da demanda nos produtos que trazem mais retorno financeiro 

ao empreendedor. 

Além disso, nesta etapa também são identificados os produtos que ocupam espaço no 

estoque da empresa, sem trazer retorno financeiro à mesma. 

 

 

4.2.7.1. Itens críticos 

 

 

Conforme visto no capítulo 2 deste trabalho, uma ferramenta bastante utilizada para a 

priorização de determinados itens no estoque é o ABC. Foi apresentado também que esta 

ferramenta é baseada no princípio que 5% dos itens estocados podem conter até 75% do valor 

total do estoque. Esses itens são considerados como produtos de classe A e devem ser 

priorizados. Pelos dados obtidos na coleta, temos que 75% da receita obtida no período foi 

devido a 614 tipos de produtos.  

Apesar de representar uma grande diminuição da quantidade de itens, este número 

continua sendo muito alta para a análise deste estudo. Portanto, foi utilizado o princípio de 

priorização do ABC como base, porém com a utilização da margem de 50% do total de receita 
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para estipular os itens de classe A. Isto resultou em 151 produtos passando para a etapa 

seguinte. 

Como explicado anteriormente, o ideal seria realizar a análise ABC utilizando o lucro 

como fator de decisão. Pois a utilização da receita bruta poderá acarretar em um item de alto 

valor de venda, porém com alto custo, se enquadrar na categoria A mesmo sem ser crítico 

para a loja. 

Sendo assim, para corrigir parte deste possível problema, utilizou-se a ferramenta XYZ 

para selecionar quais dos 151 produtos anteriores seriam enquadrados como realmente críticos 

para a empresa. 

Para definir a criticidade de cada produto, foram realizadas as três perguntas, citadas no 

capítulo 2, para cada item individualmente. Esta etapa foi feita em conjunto com o gerente 

e/ou o proprietário da loja, assim o Quadro 6, abaixo, ilustra os três questionamentos e o 

critério para se responder cada um deles. 

 

 

Questionamento Critérios de aceitação 

O Material é 

Imprescindível? 

Produtos pertencentes a um dos seguintes grupos: 

lâmpadas, ventiladores, luminárias, plafons, luminárias de 

LED e refletores de LED 

Existem Equivalentes 

para o Material? 

Existe outro fornecedor que possa entregar produtos com 

a mesma função e com qualidade e preço similares 

O Material ou seu 

Equivalente Podem Ser 

Adquiridos Facilmente? 

Fornecedores são acessíveis (entregam com rapidez, estão 

disponíveis para encomendas de emergência) 

Quadro 6 – Critérios Para a Ferramenta XYZ 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

O Quadro 7, abaixo, ilustra o critério adotado para a classificação dos itens em X,Y ou Z, 

de acordo com todas as respostas possíveis para os questionamentos anteriores. 
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Questionamento Categoria Z Categoria Y Categoria X 

O Material é 

Imprescindível? 
Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Existem Equivalentes 

para o Material? 
Não Sim Não Sim Sim Não Sim Não 

O Material ou seu 

Equivalente Podem Ser 

Adquiridos Facilmente? 

Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

Quadro 7 – Classificações X, Y e Z 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Por fim, os quadros 8, 9 e 10, abaixo, exemplificam a aplicação do XYZ em três 

produtos, dentre os 151 selecionados, cujas classificações foram Z, Y e X, respectivamente: 

 

 

Questionamento 
PAINEL LED QUAD. EMB 18W 

6000K MB 
Classificação 

O Material é Imprescindível? SIM 

Z 
Existem Equivalentes para o 

Material? 
NÃO 

O Material ou seu 
Equivalente Podem Ser 
Adquiridos Facilmente? 

NÃO 

Quadro 8 – Exemplo de um Produto de Classificação Z 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Conforme os critérios para os questionamentos, o Painel de LED em questão é 

imprescindível por fazer parte do grupo de produtos que diferenciam a empresa das demais na 

região (loja especializada em iluminação), no caso do painel, pertence ao grupo das 
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luminárias de LED. Apesar de existir mais de um fornecedor para esse tipo de luminária, 

nenhuma outra conseguiu, até o momento, alcançar os níveis de desempenho do fornecedor 

em questão, portanto o produto não possui equivalentes. Por fim, este fornecedor (assim como 

seus concorrentes diretos), trazem a mercadoria de fora do Brasil, isto resulta em atrasos em 

entregas e indisponibilidade do material por períodos indeterminados, fazendo com que o 

produto não possa ser adquirido com facilidade. 

 

 

Questionamento 
LAMPADA LED OURO 60 6W 

6400K 
Classificação 

O Material é 
Imprescindível? 

SIM 

Y 
Existem Equivalentes para 

o Material? 
NÃO 

O Material ou seu 
Equivalente Podem Ser 
Adquiridos Facilmente? 

SIM 

Quadro 9 – Exemplo de um Produto de Classificação Y 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

A lâmpada LED de 6 w foi o segundo produto que mais gerou receita no período 

estudado. Como ele faz parte do grupo de lâmpadas, o critério de questionamento estipula-o 

como imprescindível para a empresa. Assim como a Luminária, existem diversas outras 

possíveis fornecedoras para o produto, entretanto nenhuma se comparou ao nível de qualidade 

do fabricante em questão, além de existir uma boa relação entre o proprietário e o fornecedor, 

devido ao tempo de parceria entre eles. Entretanto, o produto pode ser adquirido facilmente, 

pela proximidade física entre a loja e o fornecedor, além da resposta rápida do próprio 

fabricante.  
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Questionamento 
REATOR V. METALICO 400W 

EXT. 
Classificação 

O Material é Imprescindível? NÃO 

X 
Existem Equivalentes para o 

Material? 
SIM 

O Material ou seu 
Equivalente Podem Ser 
Adquiridos Facilmente? 

SIM 

Quadro 10 – Exemplo de um Produto de Classificação X 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

O Reator de Vapor Metálico não faz parte do grupo de produtos imprescindíveis da loja. 

Além disso, existem vários fornecedores para o material e outros novos produtos que já 

podem ser utilizados para tornar esses tipos de reatores obsoletos. Por fim, existem firmas que 

fornecem esse tipo de reator na própria região Sudeste, com entregas rápidas, tornando o 

material fácil de ser obtido. 

Cada um dos 151 itens foi submetido à análise XYZ, resultando em 44 produtos na 

classificação Z, 58 produtos na classificação Y e 49 produtos na classificação X. Sendo assim, 

os itens da classe Z seguiram para a etapa de previsão de demanda. 

 

 

4.2.7.2. Itens obsoletos 

 

 

Com a definição dos itens críticos, deu-se agora prosseguimento ao proposto no método 

de trabalho, realizando a identificação dos itens que podem ser considerados obsoletos para a 

empresa. 

Segundo os dados obtidos, existe um total de 464 produtos que não geraram receita 

alguma ao empreendedor nos últimos três anos, entretanto não é correto afirmar que a loja 

possui 464 tipos de produtos obsoletos no estoque, portanto foi preciso realizar novas 

conversas com os funcionários da loja, para entender a origem desses produtos. 
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Figura 11 – 5 Porquês para Obsolescência 

Foi detectado então, que uma parte destes produtos já saiu de linha há algum tempo, 

porém o software utilizado pela loja não permite a exclusão de itens da lista de produtos 

(assim os produtos só saem da lista quando novos produtos são incluídos “por cima” dos 

produtos antigos). Com isso, estes produtos ficaram constando na lista, mesmo sem haver 

nenhum item em estoque. 

Como solução, foi decidido utilizar novamente o programa de controle, para 

averiguarmos quais destes itens estão com estoque “zerado”, pois estes não estarão ocupando 

espaço e nem gerando custos. Realizando isso, poderão ser detectados quais itens serão, de 

fato, considerados como obsoletos e quais medidas poderemos tomar para seu destino. 

Após o levantamento de itens do estoque, foi detectado que 65, dos produtos contidos na 

lista, estão com estoque zerado, portanto estes não deverão ser classificados como itens 

obsoletos, pois não são fontes de desperdício na empresa. Entretanto, cada um dos 399 

produtos restantes possui pelo menos uma peça em estoque, portanto estão gerando custos, 

sem ter gerado nenhuma receita ao empresário. 

Com o intuito de definir a ação mais apropriada a ser tomada, fez-se uso novamente da 

ferramenta dos 5 Porquês para encontrar a possível causa para não existir mais demanda para 

esses produtos. A Figura 11, à seguir, ilustra a ferramenta utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Detectadas as causas-raízes do problema, foi possível elaborar soluções para eliminar, ou 

minimizar, os desperdícios relativos aos produtos em questão. Pode-se perceber que apenas 
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uma das possíveis causas-raízes está sob o controle do proprietário da empresa, sendo que as 

demais indicam que os produtos não voltarão à ter demanda. Portanto a primeira medida 

sugerida visa a solução da causa sob controle do administrador, ficando as demais focadas na 

minimização das perdas pela aquisição da mercadoria: 

1. Realização de uma liquidação, para tentar recuperar todo ou parte do capital investido 

nas peças; 

2. Desmontagem dos produtos que possuam componentes que possam ser aproveitados, 

como por exemplo: bocais, pé-de-galinha, porcas, entre outros; 

3. Venda das peças metálicas remanescentes, como sucata; 

4. Doação ou descarte das peças que não puderam ser aproveitadas pelas medidas 

anteriores.  

 

 

4.2.8. Definição do método de previsão de demanda 

 

 

Durante este estudo, foram apresentados benefícios que a previsão da demanda irá gerar 

para uma empresa, quando realizada adequadamente. Nesta etapa do trabalho foi definido 

qual o método de previsão mais se adequa ao comportamento da demanda dos produtos 

críticos da empresa. Entretanto, primeiro foi verificado se algum dos itens estudados possui 

comportamento sazonal, pois isso fará diferença na hora de escolher o método de previsão. 

 

 

4.2.8.1. Análise de sazonalidade dos itens críticos 

 

 

Na identificação dos itens críticos, foram selecionados produtos pertencentes as seguintes 

categorias da loja: lâmpadas, ventiladores, luminárias e refletores de LED. Testou-se então a 

sazonalidade destes grupos de produtos, para dar início à análise do método de previsão de 

demanda mais adequado para a empresa. Como a empresa tem o costume de realizar a compra 

dos produtos com os fornecedores de forma trimestral, realizou-se a análise da demanda da 

mesma forma. Sendo assim, as Figuras 12, 13, 14 e 15, abaixo, ilustram o comportamento da 

demanda de cada um dos grupos citados, durante os trimestres de 2014 à 2016. Os gráficos 

foram gerados pelo software Minitab. 
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Figura 12 – Fluxo de Vendas Trimestral de Lâmpadas 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 13 – Fluxo de Vendas Trimestral de Luminárias 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 14 – Fluxo de Vendas Trimestral de Refletores 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 15 – Fluxo de Vendas Trimestral de Ventiladores 

Fonte: O autor (2017) 
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Analisando os gráficos gerados, percebe-se que todos os grupos apresentam certa 

sazonalidade apesar de nem todos terem comportamento acentuado. Como todos os produtos, 

classificados como críticos, são pertencentes à um desses grupos, foram testados também 

métodos que levam em consideração a sazonalidade dos produtos. 

 

 

4.2.8.2. Média Móvel Simples 

 

 

Iniciaram-se as análises dos modelos de previsão de demanda com o método menos 

complexo dentre os selecionados no estudo, o método da média móvel simples (MMS). 

Foram utilizados quatro produtos como base para a definição do método mais adequado, 

sendo um produto para cada grupo discutido anteriormente. Além disso, foi escolhido aplicar 

a média de três trimestres por vez, pois assim a previsão acompanhará mais rapidamente as 

flutuações da demanda. Conforme visto, a fórmula de teste do Método da Média Simples está 

descrita abaixo: 

𝐷𝑡 =  
(𝐷𝑡−3 + 𝐷𝑡−2 + 𝐷𝑡−1)

3
  

Onde:  

Dt = Previsão para o período t; 

Dt-3 = Demanda real do período (t-3);  

Dt-2 = Demanda real do período (t-2); 

Dt-1 = Demanda real do período (t-1). 

Como base para a análise, foi utilizada a demanda dos primeiros três trimestres em que 

foram realizadas vendas dos produtos em questão, utilizando o método para prever a demanda 

à partir do quarto trimestre. Em seguida foi comparada a demanda prevista com a real para o 

trimestre em questão, tomando-se nota do erro cometido pela previsão e sendo substituído o 

valor previsto pelo real, para se continuar a previsão da demanda do trimestre seguinte. Este 

procedimento foi repetido até a análise do quarto trimestre de 2016, após o qual foram 

somados todos os erros provenientes das previsões e montado um gráfico para se analisar o 

resultado obtido pelo método. Os produtos escolhidos para a análise da previsão foram: Painel 

LED quadrado de embutir de 18W 6000K, Lâmpada LED 15W bivolt 6400k, Refletor LED 

30W Branco Frio e Ventilador A. Branco. 
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Figura 16 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (MMS) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 17 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (MMS) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 18 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (MMS) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 19 – Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (MMS) 

Fonte: O autor (2017) 
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Conforme se pode perceber, os gráficos não começam no mesmo período. Isso é 

decorrente dos produtos não terem sido disponibilizados na empresa no mesmo trimestre, essa 

diferença foi levada em consideração na análise dos cálculos dos erros, que são apresentados 

mais adiante neste estudo. 

 

 

4.2.8.3. Média Móvel Ponderada 

 

 

Avançando para a próxima etapa, foi testado o método da média móvel ponderada 

(MMP). Esse método é muito similar ao anterior, mas agora deve-se acrescentar um “peso” 

para cada um dos dados e dividir o resultado pela soma dos pesos. Essa mudança tem a 

finalidade de aumentar o impacto que os dados mais recentes têm na previsão e assim 

responder mais rápido à tendências. Como foi visto no capítulo 2, a forma de calcular o 

método MMP está descrita da forma: 

𝐷𝑡 =  
(𝛼 × 𝐷𝑡−3  + 𝛽 × 𝐷𝑡−2 + 𝛾 × 𝐷𝑡−1)

𝛼 + 𝛽 +  𝜇
  

Foram testados diferentes valores para os pesos que seriam utilizados nos cálculos, sendo 

utilizado o Desvio Absoluto Médio (MAD) como critério de seleção dos valores escolhidos. 

Assim os pesos escolhidos foram 0,6 para o período mais recente, 0,3 para o período 

intermediário e 0,1 para o período mais afastado do trimestre que devemos prever a demanda. 

Além de terem sido os valores que obtiveram o menor valor de MAD, dentre os testados, a 

escolha desses valores se justificou por proporcionar que a previsão acompanhe mais 

rapidamente as tendências dos produtos, sem retirar completamente a relevância dos 

trimestres mais afastados. Os resultados obtidos estão ilustrados abaixo. 
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Figura 20 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (MMP) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 21 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (MMP) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 22 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (MMP) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 23– Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (MMP) 

Fonte: O autor (2017) 
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Como se pode observar, o método da média móvel ponderada fez com que a previsão 

acompanhasse mais rapidamente as flutuações da demanda. Porém, nota-se que em casos 

onde a demanda oscilou em demasia, sem manter uma tendência fixa, a previsão não foi capaz 

de acompanhar a flutuação de maneira adequada. 

 

 

4.2.8.4. Média Móvel Exponencialmente Ponderada de 1ª Ordem 

 

 

Em seguida realizou-se o método da Média Móvel Exponencialmente Ponderada de 1ª 

Ordem (MMEP1) para a previsão da demanda. Com esse método, é esperado que a previsão 

apresente menos variações bruscas, facilitando as projeções. O método da MMEP1 é mais 

complexo do que os dois métodos anteriores, entretanto pode-se utiliza-la com facilidade, 

com o auxílio do Microsoft Excel, para a previsão dos períodos em questão. Foi apresentado 

que seu cálculo é realizado através da fórmula: 

𝑃𝑡 =  𝑃𝑎 + 𝛼 (𝑌𝑎 − 𝑃𝑎) 

Como se percebe, o método precisa sempre da previsão do período anterior ao estudado, 

portanto é comum utilizar o valor da demanda real, ao começar uma previsão do início. Foram 

testados diversos valores como constante de suavização exponencial, sendo novamente 

utilizado o MAD para selecionar qual valor seria utilizado nos cálculos. Foi então selecionado 

o valor 0,3, resultando nos seguintes gráficos:  
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Figura 24 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (MMEP1) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 25 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (MMEP1) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 



81 
 

 

Figura 26 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (MMEP1) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 27 – Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (MMEP1) 

Fonte: O autor (2017) 
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Observando os gráficos gerados conclui-se que, de fato, o método da média móvel 

exponencialmente ponderada de 1ª ordem diminuiu de maneira drástica as oscilações das 

previsões para os períodos, detectadas no método anterior. Entretanto, como consequência, a 

previsão não consegue acompanhar de maneira adequada os produtos com maiores oscilações. 

 

 

4.2.8.5. Média Móvel Exponencialmente Ponderada de 2ª Ordem 

 

 

Continuando os testes dos métodos, foi testado agora o método da Média Móvel 

Exponencialmente Ponderada de 2ª Ordem (MMEP2). Com este método, espera-se que a 

função da previsão seja ainda menos afetada por oscilações bruscas da demanda. Além disso, 

este método servirá como base para a formulação do próximo método de previsão à ser 

testado. O método utiliza a mesma fórmula de aplicação que a MMEP1, somente com a 

diferença de utilizar a demanda prevista no método MMEP1 no lugar da demanda real. 

Mantendo o critério de seleção anterior, foi novamente utilizado 0,3 como o valor da 

constante de suavização exponencial. Os resultados obtidos estão apresentados abaixo: 

 

 

 

Figura 28 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (MMEP2) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 29 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (MMEP2) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 30 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (MMEP2) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 31– Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (MMEP2) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Analisando os gráficos percebe-se que, conforme esperado, o comportamento das 

previsões estão ainda mais suavizadas, ou seja, estão sendo menos afetadas por 

oscilações bruscas da demanda. Conclui-se então que este método pode apresentar um 

MAD menor que a anterior, por se aproximar de um valor médio entre os picos da 

demanda, entretanto a utilização deste método pode resultar na necessidade de maiores 

estoques de segurança para suprir os picos de alta demanda. 

 

 

4.2.8.6. Correção do Efeito da Tendência 

 

 

Como visto, o método da MMEP2 proporcionou previsões ainda mais suavizadas que o 

método da MMEP1, entretanto seu valor real está em proporcionar uma nova estimativa para 

a demanda, chamada Correção do Efeito da Tendência (CET). Conforme vimos, este método 

pode ser calculado através da fórmula: 
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𝐷𝑐 = 2 × 𝐷 − 𝐷′ 

Os resultados obtidos pela aplicação da CET estão ilustrados nas Figuras abaixo e serão 

analisados em conjunto com os demais posteriormente. 

 

 

 

Figura 32 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (CET) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 33 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (CET) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 34 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (CET) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 35– Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (CET) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Observando os gráficos, nota-se que a previsão voltou a oscilar mais rapidamente em 

função das flutuações da demanda, portanto é esperado que este método apresente um MAD 

um pouco maior que os dois métodos anteriores, visto que as oscilações na demanda da 

maioria dos produtos analisados são acentuadas. 

  

 

4.2.8.7.  Regressão Linear 

 

 

Saindo das previsões utilizando médias, foi realizado o teste com o método da Regressão 

Linear (RL). Como este método consiste em traçar uma reta que esteja igualmente próxima de 

todos os valores da demanda real, essa reta foi utilizada para a análise do comportamento da 

tendência da demanda, servindo então para mostrar quais produtos estão com a demanda em 

crescimento ou em queda.  

Conforme se sabe, o comportamento linear de uma reta pode ser descrito da forma: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑡 



88 
 

 

Tem-se ainda, que as grandezas a e b são calculadas da forma: 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 × ∑ 𝑋

𝑛
 

𝑏 =  
𝑛 × (∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋) × (∑ 𝑌)

𝑛 × (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)²
 

Sendo: 

Y = Demanda real do trimestre; 

X = Período; 

n = quantidade de pares X,Y. 

Com isso, os resultados alcançados estão dispostos à seguir: 

 

 

 

Figura 36 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (RL) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 37 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (RL) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 38 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (RL) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 39 – Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (RL) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Analisando os gráficos, confirma-se que a regressão linear nos forneceu a tendência para 

o comportamento da demanda. Este dado auxiliará o empresário na hora de decidir sobre a 

compra de produtos, pois o responsável poderá conferir se o produto está em queda nas 

vendas (o que pode indicar que o produto está se tornando obsoleto), ou se ele está em alta (o 

que acarretará em uma maior procura pelo produto).  

Entretanto, esse método pode não ser o mais adequado para realizar a previsão de 

produtos com demandas muito variáveis, pois nesses casos a demanda não se ajusta de 

maneira adequada em uma reta.  

 

 

4.2.8.8. Modelo de Decomposição das Séries Temporais 

 

 

Por fim, é testado o Modelo de Decomposição das Séries Temporais (MDST). Como 

visto no capítulo 2 deste estudo, esse modelo consiste em isolar vários componentes que 

influenciam as flutuações da demanda. Para utilizar esse modelo, foi preciso calcular primeiro 

a linha de tendência da demanda (a mesma que foi calculada no método da Regressão Linear), 
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calculando seus valores para os períodos. Em seguida são calculados os índices sazonais para 

cada trimestre, dividindo a demanda real de cada período pela tendência. Por fim foi realizada 

a divisão aritmética da soma dos períodos correspondentes e o resultado dessa divisão é 

multiplicado pela tendência, resultando na previsão de demanda do período. 

  

 

 

Figura 40 – Demanda Prevista e Real para o Painel de LED (MDST) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 41 – Demanda Prevista e Real para a Lâmpada de LED (MDST) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 42 – Demanda Prevista e Real para o Refletor de LED (MDST) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 43 – Demanda Prevista e Real para o Ventilador A. (MDST) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Como se pode analisar, o método do MDST se adaptou muito bem à demanda do 

ventilador A., enquanto a demanda prevista dos demais produtos não acompanhou a real de 

maneira tão próxima assim. Isso se deve ao fato desse modelo de ventilador apresentar 

sazonalidade mais acentuada que a dos demais produtos em análise, permitindo uma melhor 

adaptação ao método de decomposição. 

 

 

4.2.8.9. Escolha do Método de Previsão de Demanda 

 

 

Para a determinação do método de previsão mais indicado para cada grupo de produtos, 

foi utilizado o indicador de adequação conhecido como Desvio Absoluto Médio, ou Mean 

Absolute Deviation (MAD). Conforme o próprio nome indica, esse indicador utiliza a média 

aritmética da soma das diferenças absolutas entre a demanda prevista e a demanda real. 

Abaixo está descrita a fórmula para seu cálculo, conforme visto no capítulo 2.  

𝑀𝐴𝐷 =  
∑ |𝑌 − 𝐷|𝑛

𝑖=1

𝑛
 



94 
 

Onde:  

Y = valor real da demanda;  

D = previsão da demanda;  

n = número de pares (Y, D). 

Os quadros 11, 12, 13 e 14 detalham os resultados obtidos por cada um dos métodos de 

previsão descritos anteriormente, realizando o cálculo do MAD obtido por cada um deles. 

Após os mesmos, é apresentado o quadro 15 com o somatório dos MAD’s obtidos por todos 

os produtos, à fim de auxiliar na tomada de decisão. 

 

 

PAINEL DE LED 

Trimestre Demanda Real MMS MMP MMEP1 MMEP2 Corrigida RL MDST 

2014 -1 - -  - - - - - - 

2014 -2 - -  - - - - - - 

2014 -3 15 -  - 15 15 15 5 7 

2014 - 4 8 5 9 15 15 15 11 12 

2015 - 1 28 8 9 13 15 11 17 18 

2015 - 2 10 17 21 17 14 20 23 21 

2015 - 3 31 15 15 15 15 15 30 43 

2015 - 4 36 23 24 20 15 25 36 39 

2016 - 1 20 26 32 25 17 33 42 44 

2016 - 2 65 29 26 23 19 28 48 43 

2016 - 3 20 40 49 36 20 51 54 78 

2016 - 4 93 35 34 31 25 37 60 65 

MAD 19,89 21,88 20,62 19,82 22,15 14,48 17,84 

Quadro 11 – Resultados das Previsões para o Painel de LED 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

LÂMPADA LED 15 W 

Trimestre Demanda Real MMS MMP MMEP1 MMEP2 Corrigida RL MDST 

2014 -1 - - - - - - - - 

2014 -2 - - - - - - - - 

2014 -3 - - - - - - - - 

2014 - 4 - - - - - - - - 

2015 - 1 32 - - 32 32 32 61 31 

2015 - 2 69 11 19 32 32 32 55 43 

2015 - 3 108 34 51 43 32 54 49 68 

2015 - 4 26 70 89 63 35 90 43 61 

2016 - 1 18 68 55 52 44 60 37 19 

2016 - 2 10 51 29 42 46 37 31 24 

2016 - 3 14 18 14 32 45 20 25 34 

2016 - 4 42 14 13 27 41 12 19 27 

MAD 42,67 36,37 33,86 30,79 36,93 24,09 19,07 

Quadro 12 – Resultados das Previsões para a Lâmpada de LED 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Refletor LED 30W 

Trimestre Demanda Real MMS MMP MMEP1 MMEP2 Corrigida RL MDST 

2014 -1 1 - - 1 1 1 0 0 

2014 -2 1 - - 1 1 1 1 1 

2014 -3 0 - - 1 1 1 2 1 

2014 - 4 4 1 0 1 1 0 3 4 

2015 - 1 4 2 3 2 1 2 5 0 

2015 - 2 0 3 4 2 1 4 6 6 

2015 - 3 7 3 2 2 2 2 7 4 

2015 - 4 14 4 5 3 2 5 9 11 

2016 - 1 10 7 11 6 2 11 10 1 

2016 - 2 19 10 11 8 3 12 11 12 

2016 - 3 7 14 16 11 5 17 12 6 

2016 - 4 12 12 11 10 7 13 14 17 

MAD 4,67 4,67 4,20 5,23 3,96 2,62 3,42 

Quadro 13 – Resultados das Previsões para o Refletor de LED 30W 

Fonte: O Autor (2017) 
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Ventilador A. 

Trimestre Demanda Real MMS MMP MMEP1 MMEP2 Corrigida RL MDST 

2014 -1 42 - - 42 42 42 31 40 

2014 -2 16 - - 42 42 42 31 24 

2014 -3 19 - - 34 42 26 30 21 

2014 - 4 37 26 20 30 40 20 29 35 

2015 - 1 38 24 30 32 37 27 29 37 

2015 - 2 28 31 36 34 35 32 28 22 

2015 - 3 19 34 32 32 35 29 27 20 

2015 - 4 36 28 24 28 34 22 26 32 

2016 - 1 30 28 30 30 32 29 26 33 

2016 - 2 21 28 31 30 32 29 25 20 

2016 - 3 20 29 25 28 31 24 24 18 

2016 - 4 24 24 21 25 30 20 24 29 

MAD 7,85 8,43 9,08 9,84 9,68 7,03 3,12 

Quadro 14 – Resultados das Previsões para o Ventilador A. 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Desvio Absoluto Médio Total 

MMS 75,07 

MMP 71,35 

MMEP1 67,76 

MMEP2 65,69 

Corrigida 72,72 

Regressão Linear 48,22 

MDST 43,45 

Quadro 15 – Resultado Final dos Métodos de Previsão 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Segundo os resultados obtidos, pode-se ver que existem dois métodos que se destacaram 

na previsão, o método da regressão linear e o método de decomposição das séries temporais. 

Conforme visto anteriormente, a análise da regressão linear será de grande valia para o 

empresário detectar a tendência dos produtos críticos, além de servir como parâmetro para 

confirmar se um produto está se tornando obsoleto.  

Já a decomposição de séries temporais apresenta resultados melhores para prever a 

demanda de produtos com sazonalidade mais acentuada (como a análise do ventilador A. nos 

mostra), portanto foi considerado que este método se adaptará melhor aos demais produtos 
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críticos, pois foi visto na análise de sazonalidade que o conjunto dos quatro diferentes grupos 

de itens críticos apresentam comportamento sazonal. 

Assim sendo, recomenda-se que o empresário utilize a decomposição de séries temporais 

como o método mais adequado para realizar as previsões de demanda. Além disso, é 

recomendado que a regressão linear seja utilizada para estipular quais produtos tem potencial 

maior de venda, através da análise da inclinação da reta, e quais produtos estão fadados à 

obsolescência.  

 

 

4.2.9. Dimensionar estoque de itens críticos 

 

 

Concluída a escolha do método de previsão de demanda, o estudo avançou para a etapa 

de gerenciamento do estoque. Nesta fase do estudo, foram quantificados o lote econômico, o 

estoque de segurança, o ponto de pedido e, com isso, foram definidos os níveis médios 

estocados de cada um dos quatro produtos analisados anteriormente. Espera-se assim 

implantar na empresa um sistema de planejamento e controle dos níveis de estoque, algo que 

hoje é inexistente no gerenciamento da loja. 

 

 

4.2.9.1. Definição do lote econômico 

 

 

Conforme visto no capítulo 2, a estipulação eficaz do lote econômico permite adquirir a 

quantidade necessária de produtos, minimizando os custos totais do setor. Foi visto também 

que o lote econômico é alcançado, quando os custos de manutenção do estoque se iguala ao 

seu custo de aquisição, entretanto temos como dificuldade o fato da empresa não possuir 

nenhum controle quantitativo sobre os custos que incidem sobre o estoque. De acordo com o 

relatado anteriormente, o lote econômico é determinado da forma: 

𝑄∗ =  √
2 × 𝐷 × 𝐴

𝐶 × 𝐼
 

Onde: 
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Q* = Lote econômico; 

D = Demanda do período; 

A = Custo unitário de preparação; 

C = Custo unitário de compra; 

I = Taxa de encargos financeiros sobre o estoque. 

Foi visto também que a taxa I pode ser definida como o custo total que incide sobre o 

estoque dividido pelo o estoque médio. Porém, como a empresa não possui controle sobre os 

custos que incidem sobre o estoque, foi definida esta unidade como sendo igual a 25% do 

valor do produto por ano, conforme sugerido no capítulo 2, isto equivale à uma taxa de 6,25% 

por trimestre, valor que poderá ser utilizado pela empresa enquanto os seus custos reais são 

averiguados. A segunda unidade que causou questionamentos é o custo unitário de 

preparação, também conhecido como custo de pedido ou custo de aquisição. Da mesma forma 

que a unidade anterior, a empresa possuía pouco controle sobre os custos embutidos na 

aquisição dos produtos, portanto foi utilizado o valor R$200,00, que é a média estimada das 

despesas com fretes para a entrega dos produtos, além disso foi adicionado à esse valor uma 

taxa relativa aos descontos oferecidos pelos fornecedores em pedidos acima de uma dada 

quantidade. 

Com o intuito de responder melhor às flutuações sazonais da demanda, foi decidido 

realizar o cálculo de um lote econômico para cada um dos períodos trimestrais. Espera-se com 

isso otimizar o atendimento à trimestres de maior demanda, enquanto minimiza-se a 

quantidade de capital parado em períodos de baixa demanda. Sendo assim, a unidade da 

demanda da fórmula anterior será a fornecida pelo MDST, conforme determinado na seção 

anterior.  

O Quadro 16, abaixo, contém os lotes econômicos trimestrais calculados para os quatro 

itens críticos. Estes lotes serão utilizados como base para o cálculo do ponto de pedido, que 

está apresentado mais adiante. 

 

 

Lote Econômico Painel de LED Lâmpada de LED Refletor de LED Ventilador A. 

1º Trimestre 25 20 5 11 

2º Trimestre 24 23 9 9 

3º Trimestre 33 27 6 8 

4º Trimestre 30 24 10 11 

Quadro 16 – Lotes Econômicos dos Itens Críticos 

Fonte: O Autor (2017) 
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Pelo que se pode analisar no Quadro 16, o tamanho dos lotes varia mais em alguns casos 

do que em outros, isso pode ser explicado pelo fato de alguns produtos ainda serem novidades 

no mercado, enquanto outros já estão consolidados. Com o intuito de auxiliar a tomada de 

decisão do empresário, foi realizada também uma análise no número médio de encomendas 

que serão necessárias para a reposição trimestral do estoque, sendo seus dados apresentados 

no Quadro 17. 

Para fins de comparação, os últimos pedidos de reposição dos produtos analisados foram 

de: 100 painéis, 200 lâmpadas, 24 refletores e 100 ventiladores. Isto equivale à uma redução 

de peças estocadas em aproximadamente 70% de refletores e painéis e 90% de lâmpadas e 

ventiladores. 

 

 

Pedidos por trimestre Painel de LED Lâmpada de LED Refletor de LED Ventilador A. 

1º Trimestre 2 1 1 3 

2º Trimestre 2 1 1 2 

3º Trimestre 2 1 1 2 

4º Trimestre 2 1 2 3 

Quadro 17 – Número de Pedidos por Trimestre 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Adotando os lotes econômicos, percebe-se que alguns produtos permanecem com a 

média de um pedido de reposição por trimestre, isso pode ser explicado pela taxa de desconto 

que os fornecedores oferecem na aquisição de determinada quantidade da mercadoria, 

tornando mais vantajosa a aquisição de um maior número de mercadorias em um único lote. 

Como esse efeito ocorre em dois itens críticos que ocupam pouco espaço unitário, esse efeito 

não será prejudicial à manutenção da organização no estoque. Além disso, destaca-se que 

esses dois produtos são de fornecedores de fora do estado, portanto a realização de um único 

pedido por trimestre também acarretará no pagamento de menos taxas interestaduais e em 

menos fretes. 

Voltando a atenção para o ventilador A., nota-se que este produto apresenta uma média 

superior a dois pedidos de reposição por trimestre. Esse efeito é resultado de dois fatores, 

primeiro pelo fato do fabricante do ventilador estar localizado mais próximo da empresa, o 
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que diminui os custos de transporte (diminuindo assim a necessidade de um grande número 

peças por encomenda). O segundo fator, é que os custos da obtenção do ventilador são altos, o 

que diminui a vantagem em estocar grandes quantidades da mercadoria. 

Estes fatores, além de intuitivos, contribuem para o objetivo geral do presente estudo. 

Pois com o aumento de encomendas por trimestre, é necessário manter menos produtos 

estocados, o que diminui os custos de manutenção (que são consideráveis, mesmo não sendo 

quantificados pelo empresário no momento), libera capital de giro, que ficava preso ao 

estoque, e abre mais espaço no setor, permitindo que o empresário gerencie melhor seu 

estoque e que possa investir em produtos em lançamento. É válido lembrar que os 

ventiladores estão entre os produtos que mais ocupam espaço no inventário da loja, por terem 

embalagens significativamente maiores que as demais, portanto a diminuição do volume 

estocado em ventiladores se torna um fator de grande valia para o gerenciamento do setor. 

 

 

4.2.9.2. Estoque de segurança 

 

 

Conforme visto no capítulo 2, para ser realizada uma gestão de estoque eficaz é preciso 

definir uma quantidade à ser mantida em estoque, para cobrir eventuais divergências entre a 

demanda prevista e a demanda real do período. Este estoque de segurança deverá assegurar 

que existam peças suficientes para suprir uma procura acima do esperado para determinadas 

peças. Como a loja não dispõe de um espaço amplo para estoque, não é viável ter um estoque 

de segurança para todos os produtos comercializados, devendo então ser priorizado a 

manutenção das peças categorizadas como críticas. 

Foi visto também que o cálculo desse estoque de segurança é realizado da seguinte 

forma: 

𝑄𝑠 = 𝑍 × 1,25 × 𝑀𝐴𝐷 

Onde: 

Qs = Estoque de segurança; 

Z = Número de desvios padrões; 

MAD = Desvio médio absoluto. 

Novamente devido à questão de espaço disponível para estoque, nos cálculos foram 

testados os números de desvios padrões de 1,28, 1,03 e 0,84, o que permitirá um nível de 

serviço de 90%, 85% e 80% respectivamente. Além disso, seguiu-se o descrito no capítulo 2, 
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utilizando o desvio médio absoluto (MAD) de cada produto, como sendo o valor de σ. O 

quadro 18 à seguir fornece uma visão geral dos diferentes estoques de segurança, permitindo a 

formulação da análise quanto à sua viabilidade. 

 

 

Estoque de Segurança Nível de Serviço = 90% Nível de Serviço = 85% Nível de Serviço = 80% 

Painel de LED 29 23 19 

Lâmpada de LED 30 25 20 

Refletor de LED 5 4 4 

Ventilador A. 5 4 3 

Quadro 18 – Estoques de Segurança 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Como se pode observar, os estoques de segurança do refletor e do ventilador oscilam 

pouco em função do nível de serviço. Aliando isso, ao fato do ventilador A. apresentar um 

número de reposição por período relativamente alto, será possível desconsiderar essas 

oscilações na nossa escolha do nível adequado de serviço. 

Analisando os painéis e as lâmpadas, nota-se que sua quantidade em estoque de 

segurança oscila em torno de 33%, para uma diferença de 10% no nível de serviço. Essa 

oscilação alta se deve pelos produtos apresentarem oscilações sem tanta influência de efeitos 

sazonais (ao contrário do caso dos ventiladores) e serem oscilações de grandes quantidades de 

itens (ao contrário do caso dos refletores). Pode-se atribuir tais oscilações ao fato dos dois 

produtos estarem a menos tempo no mercado, não tendo ainda adquirido um padrão de 

demanda com comportamento estável. 

Além disso, deve-se considerar dois outros fatores auxiliares à tomada de decisão. O 

primeiro deles é o fato de que ambos os produtos são fornecidos por fabricantes que estão 

relativamente afastados da loja, isso poderá acarretar em demoras para reposição dos itens, em 

casos de demandas inesperadas acontecendo no mesmo período. O segundo fator relevante é o 

fato de que as embalagens de ambos os produtos ocupam um espaço em estoque 

relativamente baixo, portanto a diferença de 10 peças não acarretará uma perda significativa, 

comparada ao risco de não conseguir atender um cliente por estar sem o produto em estoque. 

Com essas considerações e os resultados apresentados no quadro 18, indica-se a escolha 

do nível de serviço de 90%, pois esta é a opção que minimiza os riscos de não-atendimento ao 

cliente, enquanto mantém um nível de estoque de segurança adequado durante esse período de 
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instabilidade da demanda. Porém, é aconselhado também que esses cálculos sejam refeitos no 

futuro, pois à partir do momento em que o empresário identifique uma maior estabilidade na 

demanda destes produtos (através da análise da Regressão Linear, comentado anteriormente), 

é esperado que o MAD da previsão de demanda esteja menor, o que resultará em maior 

acurácia da previsão e, consequentemente, diminuirá a quantidade necessária em estoque de 

segurança (mesmo mantendo, ou aumentando, o nível de serviço atual). 

 

 

4.2.9.3. Definição do ponto de pedido 

 

 

Neste momento, já foi definido o tamanho do lote que deve ser pedido e foi definido o 

estoque de segurança, porém nada disso adiantaria se a próxima etapa não for concluída, pois 

ela trata de quando a empresa deve realizar o pedido para repor os seus estoques. Percebe-se 

que este é o fator que mais impacta a tomada de decisão, pois mesmo que se tenha definido 

corretamente o lote econômico e estipulado um estoque de segurança adequado, todo o 

planejamento irá ruir caso o empresário demore para realizar o pedido ou peça reposições sem 

necessidade, pois tudo isso gerará desperdícios. 

Conforme visto no capítulo 2, o ponto de pedido é calculado de maneira simples através 

da forma: 

𝑃𝑃 = 𝐷 × 𝑡 + 𝑄𝑠 

Onde: 

PP = Ponto de pedido; 

D = Demanda por unidade de tempo; 

t = Tempo de ressuprimento; 

Qs = Estoque de segurança. 

De imediato, percebe-se que, a exemplo do cálculo do lote econômico, deve-se dividir o 

ponto de pedido em um para cada trimestre. Essa separação se justifica pelo fato da demanda 

sofrer oscilações devido a efeitos sazonais, dessa forma, será calculado o ponto de pedido 

mais adequado para cada comportamento da demanda.  

A unidade de tempo será o trimestre, tanto para a demanda quanto para o tempo de 

ressuprimento. O tempo de ressuprimento varia não apenas de fornecedor para fornecedor, 

mas também sofre algumas oscilações devido à atrasos de processamento e entrega. 



103 
 

Entretanto, essas oscilações não costumam ser maiores do que 3 dias, o que permitiu a 

utilização do tempo de ressuprimento médio. Para exemplificar, este tempo para o fornecedor 

dos ventiladores costuma ser de 15 dias (0,1667 trimestre), a oscilação máxima seria o 

equivalente à 0,033 trimestre, diferença essa que poderá ser facilmente absorvida pelo estoque 

de segurança estipulado anteriormente. O Quadro 19 apresenta os pontos de pedido definidos 

para cada um dos quatro produtos críticos. 

 

 

Ponto de Pedido Painel de LED Lâmpada de LED Refletor de LED Ventilador A. 

1º Trimestre 43 34 6 11 

2º Trimestre 43 35 10 8 

3º Trimestre 55 38 7 8 

4º Trimestre 50 36 12 10 

Quadro 19 – Pontos de Pedido dos Itens Críticos 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Analisando o Quadro 19, pode-se ver que os pontos de pedido do painel e da lâmpada são 

bem maiores que os do ventilador e do refletor. Este resultado é condizente com o estipulado 

anteriormente, pois com o maior número de reposições por trimestre do ventilador, por 

exemplo, já era esperado que o ponto de pedido fosse baixo. Para o refletor, já é conhecido 

que a sua demanda trimestral é abaixo dos demais, portanto faz sentido que seus pontos de 

pedido sejam os menores da lista. 

Analisando mais detalhadamente o Quadro 19, percebe-se que o resultado dos dois itens 

também é compatível com os determinados nas etapas anteriores. As lâmpadas e os painéis 

possuem um estoque de segurança significativamente maior que os demais, além da lâmpada 

ter uma reposição mais demorada por parte dos fornecedores e apenas uma reposição por 

período, validando assim que os seus pontos de pedido sejam bem superiores aos demais. 

 

 

4.2.10.  Aplicação do 5S 

 

 

Finalizado a etapa de dimensionamento do estoque, o estudo focou então nas duas 

últimas propostas de melhoria, que tratam da arrumação do estoque em si. Devido à limitação 
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do espaço físico da loja, praticamente todos os grupos de produtos são armazenados no 

mesmo local. Em consequência disso, os produtos estão espalhados, havendo pouco, ou 

nenhum, controle sobre a quantidade de produtos em estoque, além disso há também demoras 

prolongadas para se encontrar determinados produtos, resultando em esperas e filas para o 

atendimento. 

A Figura 44 abaixo transmite a ideia do estado inicial de arrumação do setor. 

 

 

 

Figura 44 – Estado Inicial do Setor de Estocagem 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Tendo este nível de desorganização em vista, foi definido que a loja precisaria ficar 

fechada por pelo menos três dias, para alcançar total atenção, por parte dos funcionários, na 

aplicação do 5S na empresa. À fim de minimizar as perdas com vendas, foi escolhido a última 

semana do mês de Janeiro para a realização do projeto, pois este é historicamente um dos 

períodos de menor fluxo de vendas da loja. 
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Definida a data de implantação do 5S, foram realizadas reuniões com os envolvidos para 

se determinar o local mais adequado para cada item ser armazenado, além disso foi sugerida a 

utilização de caixas de plástico empilháveis para substituir as embalagens de papelão. Isso se 

deve ao fato do papelão gerar odores desagradáveis que causam alergia e atraem insetos como 

baratas e aranhas, além disso as caixas de papelão não permitem uma adequada visualização 

do material que está sendo armazenado, o que resulta em tempo perdido e demora no 

atendimento. 

 

 

4.2.10.1. Senso de utilização 

 

 

Foi iniciada a execução da ferramenta 5S sendo aplicados os três primeiros sensos 

simultaneamente, tendo como principais objetivos a liberação de espaço, a reorganização dos 

produtos de maneira mais efetiva, a limpeza do local e o melhor aproveitamento do espaço. 

Conforme visto no capítulo 2 deste trabalho, o senso de utilização visa a imediata 

liberação de espaço, através da seleção dos itens realmente necessários para o desenvolver da 

atividade da empresa e com o descarte dos produtos tidos como desnecessários. Conforme 

relatado anteriormente, este passo será essencial para o desenvolver do 5S no setor, pois por 

todo o período posterior à aquisição do setor de estocagem, nunca foi realizada uma avaliação 

dos itens armazenados, gerando pilhas de inventário obsoletos, defeituosos e quebrados. 

Para a seleção dos itens que deverão ser remanejados, os produtos foram sujeitos aos 

seguintes questionamentos, ilustrados através do software Bizagi Process Modeler:  
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Figura 45 – Análise de Utilidade dos Produtos 

Fonte: O autor (2017) 

 

       

Com os passos ilustrados na Figura 45, são desconsiderados da análise os itens definidos 

como obsoletos, pois estes serão manuseados de acordo com as etapas descritas 

anteriormente. Após esta seleção, são separados os produtos que estão sem danos, ou que 

possuem danos reparáveis, pois estes serão mantidos em estoque e seguirão para a próxima 

etapa da metodologia proposta. Com isso, só restam os produtos que estão danificados demais 

para venda, ou os produtos que possuem desgastes irreparáveis que prejudicam a estética do 

mesmo. Assim, foram separados os itens que possuem peças aproveitáveis (exemplo: bocais 

de louça de uma arandela), ou os itens que possam ser vendidos como sucata. Por fim, restam 

apenas os produtos danificados que não possuem componentes aproveitáveis. Caso este 

produto ainda possa ser de utilidade para alguém, ele é separado para doação, caso contrário 

ele é jogado no lixo.  

Já para os materiais que não são para venda (exemplo: ferramentas manuais, caixas, etc.), 

os questionamentos de seleção serão os seguintes:  
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Figura 46 – Análise de Utilidade das Ferramentas / Materiais 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

4.2.10.2. Senso de arrumação 

 

 

Em sequência ao primeiro senso, foi realizada a arrumação dos itens remanescentes no 

estoque. Conforme visto anteriormente, para a aplicação efetiva do 5S é preciso a seleção de 

um local apropriado para cada produto, organizando-os de tal forma que os mesmos sejam 

facilmente acessíveis. Na análise da situação atual, foi detectado que os produtos eram 

armazenados no estoque de acordo com seu fabricante, isso resultava em produtos de mesma 

utilidade (arandelas, por exemplo) estando alocadas em locais afastados um do outro. 

Foi sugerido então que seja adotado um layout por “função” dos produtos, independente 

do fabricante dos mesmos. Com essa medida é esperado que seja mais fácil e rápido localizar 

os produtos, pois os mesmos estarão todos agrupados de acordo com sua utilidade. Conforme 

relatado anteriormente, o Senso de Arrumação é fundamentado no conceito de que os itens 

utilizados com mais frequência devem ser armazenados mais próximos do posto de trabalho. 

No caso específico da empresa, isso implicaria nos produtos mais vendidos serem alocados 

mais próximos da saída do estoque, portanto foi definido que as lâmpadas e os ventiladores 

fiquem na primeira zona do estoque. 
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Conforme comentado anteriormente, não seria possível alterar o layout do setor, por falta 

de espaço para manuseio das prateleiras e de local para armazenar os produtos enquanto as 

possíveis alterações estiverem em andamento. Portanto não foi modificada a forma principal 

em que os produtos são armazenados (prateleiras de alumínio), mesmo ela não sendo a 

escolha mais adequada para o estoque. 

De maneira simultânea com a arrumação do estoque, foi realizada a troca das caixas de 

papelão pelas caixas empilháveis de plástico. A Figura 47 ilustra a maneira como as caixas 

em questão facilitam a visualização dos produtos e são mais fáceis de manusear, por causa das 

alças (possibilitando assim o empilhamento dos produtos). 

 

 

 

Figura 47 – Empilhamento das Caixas de Plástico 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

4.2.10.3.  Senso de limpeza 

 

 

Simultaneamente aos sensos anteriores, foi realizada a limpeza do local, de modo a tornar 

o setor em um ambiente menos desagradável aos funcionários, o que aumentará a satisfação e 

a eficiência dos colaboradores durante o expediente. 
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Conforme discutido anteriormente, as caixas de papelão geravam odores desagradáveis, 

portanto as mesmas foram quase completamente substituídas por caixotes empilháveis de 

plástico. Além disso, essas novas caixas são mais fáceis de manusear e limpar do que as 

antigas, o que facilitará a rotina de limpeza e arrumação do estoque. 

Um fator que impacta diretamente a limpeza no setor se dá no tipo de piso presente no 

local, que é de cimento. A melhor opção analisada seria colocar um piso de azulejo, pois 

assim seria possível varrer o local regularmente sem levantar muita poeira, entretanto, a 

instalação do mesmo não é incluída no escopo deste projeto, pois tal feito necessitaria de 

retirar todos os produtos e prateleiras do local, para posteriormente realizar a obra. Portanto 

foi sugerido que os colaboradores utilizem máscaras protetoras ao realizar a limpeza do setor, 

com o intuito de minimizar efeitos adversos nos funcionários 

 

 

4.2.10.4. Senso de saúde e higiene 

 

 

Também chamado de Senso de Padronização, apresentou-se que esta etapa consiste em 

manter o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e à higiene, padronizando os 

procedimentos aplicados anteriormente e implantando na cultura da organização um 

pensamento voltado à arrumação do local de trabalho. 

Nesta etapa, foram utilizadas técnicas de gestão visual, com a finalidade de criar um 

ambiente em que boas práticas sejam incentivadas, enquanto se torna difícil, ou até mesmo 

desagradável, a realização de ações que sujem ou desarrumem o local de trabalho.  

As Figuras 48 e 49, abaixo, exemplificam algumas das ações de gestão visual adotadas 

para se manter o ambiente organizado e agilizar a detecção dos produtos dentro das caixas. 
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Figura 48 – Demarcação do conteúdo das Caixas 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

Figura 49 – Divisão Interna do conteúdo das Caixas 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Como se pode perceber nas ilustrações acima, foram afixadas na parte frontal de cada 

caixa a descrição dos produtos contidos nas mesmas, com o propósito de facilitar a 

identificação da caixa que contém os produtos procurados. Além disso, as caixas receberam 
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divisões internas para que o conteúdo das caixas não fique misturado, sendo essas subdivisões 

igualmente demarcadas para agilizar a detecção dos itens requisitados pelos clientes. Esta 

nova forma de divisão também serve para dificultar a ocorrência de erros na hora de se 

estocar o produto, pois o colaborador poderá facilmente ver o local correto onde o item deve 

ser armazenado. 

 

 

4.2.10.5. Senso de autodisciplina 

 

 

Por fim, foi realizada a última etapa da ferramenta 5S, a autodisciplina. Sendo 

considerado o Senso mais difícil de ser implantado em uma organização, esta é a etapa onde a 

ferramenta corre o maior risco de fracassar, por depender da mudança comportamental dos 

funcionários.  

Para superar a natural resistência por parte dos envolvidos, foram utilizadas novamente 

técnicas de gestão visual. Conforme o próprio nome revela, é preciso instigar nos 

colaboradores a disciplina para manter o 5S em funcionamento contínuo. Para isso, necessita-

se de formas de lembra-los regularmente dos benefícios proporcionados por um local sempre 

arrumado, sem que isso se torne algo maçante ou entediante (como seria um discurso repetido 

diariamente). A solução encontrada foi a fixação de avisos no setor de estocagem, para servir 

como uma mensagem constante, relembrando as lições aprendidas em cada Senso. Estes 

avisos estão ilustrados abaixo nas Figuras 50, 51, 52, 53 e 54.  
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Figura 50 – Lembrete Visual do Senso de Utilização 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51– Lembrete Visual do Senso de Ordenação 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 52 – Lembrete Visual do Senso de Limpeza 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Lembrete Visual do Senso de Higiene / Padronização 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 54 – Lembrete Visual do Senso de Autodisciplina 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Estes avisos foram fixados em locais facilmente visíveis no estoque, como forma de 

minimizar uma natural acomodação por parte dos envolvidos, lembrando-os constantemente 

das dificuldades vivenciadas antes de ser iniciado o 5S. Estes avisos também servirão como 

incentivo para que a filosofia de arrumação e limpeza constante seja aplicada também no 

salão de vendas da empresa. 

 

 

4.2.10.6. Resultado do 5S 

 

 

O resultado gerado pela aplicação do 5S é visível de maneira imediata, conforme as 

Figuras 55, 56 e 57 ilustram à seguir. 
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Figura 55 – Corredor Central, Antes e Depois do 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Conforme se pode ver na Figura 55, o corredor central está visivelmente mais espaçoso, 

facilitado a movimentação durante a procura por um produto, além disso as caixas não estão 

mais espalhadas, estando agrupadas de acordo com os grupos de produtos. É possível também 

ver que a maioria das caixas de papelão foram substituídas por caixotes de plástico, sendo 

essas preferíveis sempre que possível. 
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Figura 56 – Corredor Lateral, Antes e Depois do 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

No corredor lateral, nota-se que as mercadorias não estão mais espalhadas pelo chão, algo 

que era recorrente no setor. Pela figura, percebe-se alguns pedaços de jornal no chão, essa 

ocorrência serviu como orientação no desenvolvimento de um questionário para inspeção da 

limpeza do local, explicado mais adiante. Nota-se também que a maioria das caixas de 

papelão no corredor não foram trocadas, isso se dá pelo fato que essas são embalagens 

originais dos fornecedores, contendo as informações técnicas do material, além de estarem 

envolvendo o produto seguramente para evitar quebras, portanto foi decidido pela 

manutenção das embalagens originais nesses casos. 
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Figura 57 – Corredor Central, Visão Frontal, Antes e Depois do 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Na visão frontal do estoque, percebe-se o real estado de inadequação que estava 

imperando no setor. O local causava uma sensação de abandono, a locomoção era limitada 

pelo corredor estreito e a falta de arrumação tornava difícil a localização e o controle das 

mercadorias. Na imagem após o 5S, nota-se que os produtos de vidro foram trocados de lugar. 

Isso se deu pelo fato do corredor central ser o mais largo do local, portanto essa mudança 

minimiza o risco de bater com os itens nas laterais das prateleiras, causando sua quebra. 

Conclui-se que, apesar de ainda precisar de alguns ajustes adicionais, a primeira 

aplicação do 5S na loja foi bem-sucedida. Conforme detalhado no desenvolvimento do 

estudo, será necessário a aplicação constante da ferramenta 5S para poder ser implantado, de 

fato, uma cultura de melhoria contínua. Entretanto, com a liberação de espaço através dos 3 

primeiros Sensos, é esperado que a manutenção do programa seja realizada sem a necessidade 
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de outra total paralização da loja. Isso permitirá que os envolvidos possam continuar 

exercendo suas atividades enquanto implantam a filosofia de arrumação e limpeza no seu dia 

a dia. 

Entretanto, apesar do 5S ter um grande impacto visual e cultural, é possível também 

estipular valores monetários que a implantação do programa rendeu à loja, conforme 

detalhado no Quadro 20 à seguir: 

 

 

MATERIAL QUANTIDADE 
VALOR POR KG / 

UNIDADE 
TOTAL RECUPERADO 

(R$) 

Embalagens de Papelão 13 kg R$ 0,20 R$ 2,60 

Alumínio de produtos 
danificados 

18 kg R$ 2,00 R$ 36,00 

Vidro de produtos 
danificados 

7 kg R$ 0,30 R$ 2,10 

Bocais de produtos 
danificados 

16 unidades R$ 2,50 R$ 40,00 

Rabichos de produtos 
danificados 

8 unidades R$ 1,50 R$ 12,00 

Total arrecadado pelo 
5S 

- - R$ 92,70 

Quadro 20 – Valores Arrecadados Pela Aplicação do 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Deve-se ainda lembrar que este valor é proveniente apenas dos produtos danificados e das 

antigas embalagens de papelão, não estando os produtos obsoletos englobados nestes valores. 

Por escolha do proprietário da empresa, haverá uma primeira tentativa de vender os produtos, 

classificados como obsoletos, em liquidações. Apenas após a realização dessas liquidações, os 

itens obsoletos remanescentes deverão ser desmontados e seus componentes vendidos 

separadamente ou como sucata. 

A Figura 58, à seguir, exibe a integração entre todos os resultados obtidos pela aplicação 

da ferramenta 5S. É detalhado em seguida a forma que cada um deles contribui na redução de 

desperdícios e, consequentemente, no aumento do lucro para a empresa. 
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Figura 58 – Integração dos Resultados do 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Pelo ilustrado na Figura 58, podemos perceber que a aplicação efetiva da ferramenta 5S 

gerou um ciclo constante de melhoria organizacional, trazendo como resultado, em cada 

etapa, lucro para a empresa. No caso específico da empresa em estudo, esses resultados 

geraram lucro para empresa da seguinte forma: 

 Contabilização de 100% dos itens: Através da contabilização de todos os produtos 

armazenados na empresa, aliado com o dimensionamento do estoque, será 

possível saber exatamente quando se deverá realizar compras com os 

fornecedores, reduzindo desperdícios e, consequentemente, gerando lucro. Além 

disso, com o controle da quantidade em estoque, serão reduzidas as chances de 

extravios de mercadorias. 

 Recuperação de capital parado: Graças a contabilização dos itens, serão 

conhecidos todos os itens guardados no estoque, possibilitando a detecção de itens 

obsoletos ou danificados. Com isso poderão ser seguidos os passos estipulados no 

Senso de Utilização, separando as peças que ainda podem trazer retorno 
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financeiro. Isso trará pelo menos alguma recuperação do investimento original, 

onde anteriormente a peça seria inteiramente descartada ou permaneceria 

ocupando espaço no estoque. 

 Mais espaço para os itens críticos: Através do remanejamento dos itens obsoletos 

ou danificados, é liberado mais espaço no estoque, o qual pode ser ocupado por 

itens de giro mais rápido e que geram mais lucro para a empresa. 

Alternativamente, pode-se utilizar esse espaço para melhor alocar itens que 

estavam amontoados em espaços pequenos. 

 Menos Quebras: Utilizando-se do espaço liberado, para alocar os itens em locais 

mais adequados para seus tamanhos, os produtos ficarão menos espalhados, 

possibilitando assim o seu melhor manuseio e diminuindo a ocorrência de 

quebras, reduzindo assim desperdícios e aumentando o lucro. 

  Local mais limpo e organizado: A limpeza e a organização do estoque é o pilar 

que sustenta praticamente todos os aspectos discutidos anteriormente, entretanto 

ele também é um gerador de resultados por si só. Através da correta limpeza, um 

produto pode ser recuperado antes de ficar irreversivelmente corroído, por 

exemplo. Além disso, um local mais limpo e arrumado é menos propício à 

doenças, o que pode causar ausências de funcionários e até afastamento médico, 

gerando prejuízos para a empresa. 

 Mais facilidade em encontrar os produtos: Somente possível em um ambiente 

organizado, esse fator gera uma maior agilidade no atendimento ao cliente, algo 

que influencia diretamente na satisfação do cliente ao comprar na loja, trazendo 

tanto resultados monetários quanto impactos positivos na imagem da loja. 

 Ambiente mais agradável para os funcionários: Através dos aspectos anteriores, 

será possível transformar o ambiente da loja em um que valorize a saúde e a 

higiene de seus colaboradores. Dessa forma, os mesmos deverão estar mais 

motivados e dedicados em suas atividades, incluindo a manutenção do 5S e a 

geração de novas ideias. 

 Manutenção constante do 5S: Após cada ciclo de aplicação do 5S, os resultados 

alcançados pela ferramenta deverão instigar cada vez mais dedicação por parte 

dos responsáveis, pois os mesmos terão mais evidências dos benefícios trazidos 

pelos conceitos aplicados no desenvolvimento do trabalho. 
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4.2.11. Rotina de verificação 

 

 

Finalizado à semana de implantação do 5S, foi aplicada a última parte da etapa D do ciclo 

PDCA, a implantação de uma rotina de verificações. Esta etapa é de grande importância para 

a empresa, pois sem realizarmos o controle adequado das melhorias propostas, elas tendem a 

sucumbir ao esquecimento e, por fim, chega ao ponto em que a empresa volta ao estado 

inicial de desorganização. 

Com o intuito de auxiliar na realização desse controle, as verificações foram separadas 

em auditorias semanais, mensais e semestrais, além de estarem divididas em auditoria 5S, 

auditoria de gestão de estoque e auditorias de planejamento. 

 

 

4.2.11.1. Auditorias 5S 

 

 

As auditorias de 5S tem o intuito de verificar a continuidade do 5S no setor de estoque da 

empresa. Foi projetado um modelo de auditoria que, a princípio, deverá ser realizado toda 

semana, preferencialmente utilizando um rodízio entre os funcionários, para que os mesmos 

não fiquem cansados de auditarem e para promover a geração de ideias advindas de todos os 

funcionários. Esta auditoria deverá inicialmente ser realizada toda semana, para que os 

conceitos e a filosofia da ferramenta 5S sejam difundidos profundamente na cultura da 

empresa. Após o fim do período de adaptação, à partir do momento em que se percebe que os 

envolvidos deixaram de desorganizar (ao invés de apenas organizar durante a auditoria), esse 

formato de verificação pode ser adaptada para ser realizada duas vezes por mês. A Figura 59, 

abaixo, descreve os pontos que devem ser abordados por essa auditoria 5S. 
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Figura 59 – Auditoria Semanal 5S 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Neste modelo de auditoria, é possível reparar que o grande foco da verificação é evitar 

que a ferramenta 5S regrida à situação anterior, englobando verificações para os três sensos 

iniciais. Além disso, a auditoria também busca promover a geração de ideias de melhoria por 

parte do colaborador.  

 

 

4.2.11.2. Auditoria de gestão de estoque 
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As verificações do estoque tem o objetivo de certificar que o controle dos itens em 

estoque esteja sendo realizado adequadamente e que os produtos que estejam separados para 

troca sejam contabilizados e enviados para seu devido fornecedor. Além disso, é de interesse 

da empresa que o sistema contendo as informações dos itens cadastrados esteja sempre 

atualizado. Por fim, essa auditoria tem o intuito também de garantir que as auditorias 

semanais da ferramenta 5S estejam sendo realizadas e que todos os produtos estocados 

tenham pelo menos um exemplar no mostruário da loja. A Figura 60, abaixo, detalha todos os 

itens contidos nessa verificação mensal. 

 

 

 

Figura 60 – Auditoria Mensal de Gestão de Estoque 

Fonte: O autor (2017) 
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Como se pode observar, igualmente à auditoria semanal, todos os itens que apresentarem 

uma não-conformidade devem ser tratados imediatamente, para evitar que a situação continue 

em vigor na empresa. É indicado que a realização desta auditoria de gestão de estoque seja de 

responsabilidade do gerente e/ou do proprietário do estabelecimento, pois esta apresenta itens 

que requerem ações que fogem do escopo de trabalho dos vendedores. 

 

 

4.2.11.3. Auditoria de planejamento 

 

 

Por fim, foi formulada uma verificação que visa realizar a manutenção e a atualização dos 

sistemas de planejamento e controle dos estoques desenvolvidos durante este trabalho. 

Conforme citado anteriormente, os modelos de previsão escolhidos neste estudo precisam ser 

atualizados regularmente, para ser mantida (e melhorada) a sua acurácia. Além disso, os 

cálculos realizados durante a etapa de dimensionamento de estoque precisam ser refeitos, 

dentro de alguns meses, para os produtos que ainda apresentam a demanda instável.  

Sendo assim, já se pode perceber que este tipo de auditoria deve ser de responsabilidade 

exclusiva dos sócios-proprietários do estabelecimento, pois estão diretamente ligados à 

tomadas de decisão de alta importância. Aconselhamos também que essa auditoria seja 

realizada de maneira semestral, para os dados serem atualizados à cada 2 trimestres. A Figura 

61 nos apresenta os pontos que devem estar englobados na verificação, para auxiliar o passo a 

passo da revisão dos modelos. 
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Figura 61 – Auditoria Semestral de Planejamento 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Analisando os principais pontos da auditoria, destaca-se a importância da análise do 

modelo de regressão linear e o gráfico de dispersão da demanda por parte do responsável, 

para auxiliá-lo na realização dessa verificação semestral. A planilha de controle mencionada, 

é o modelo de planilha que foi desenvolvida no decorrer deste estudo, onde estará contida 

todas as fórmulas dos modelos de previsão e dos cálculos de dimensionamento realizados, os 

dados utilizados estarão tabelados e ordenados para facilitar a inclusão e revisão de novos 

dados.  
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É relevante citar a estabilidade da demanda, pois uma demanda muito oscilante reforça a 

necessidade de uma gestão mais conservadora de seu estoque de segurança, pois a demanda 

muito irregular dificulta a previsão. 

Os cálculos para o lote econômico e o ponto de pedido estarão seguindo o padrão 

esperado, caso o seu valor cresça ou diminua proporcionalmente à demanda. Além disso, o 

estoque de segurança estará de acordo com as expectativas, caso ele diminua conforme o 

comportamento da demanda se torne menos instável. 

Por fim, a verificação semestral deve se assegurar que as sugestões de melhoria, 

constando nas auditorias semanais e mensais foram implementadas no estabelecimento. Caso 

essas medidas não estejam em funcionamento, deve-se averiguar o motivo para essa 

ocorrência. Além disso, com o intuito de promover a melhoria contínua, é requisitado que o 

avaliador determine se o 5S está sendo propagado para os demais setores da empresa. 

É recomendado que as auditorias sejam digitalizadas e armazenadas no banco de dados 

virtual da empresa, para futuras referências e acompanhamento de ocorrências. As versões 

físicas destes documentos, devem ser armazenadas até a realização da próxima auditoria 

semestral, com o intuito de serem utilizadas como documentos auxiliares na tomada de 

decisão. Após a realização da revisão de planejamento, as versões físicas anteriores poderão 

ser descartadas, conforme o critério do responsável. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Nesta seção foi realizada a etapa de verificação (C) do ciclo PDCA e são sugeridas as 

próximas ações que o empresário deverá realizar para a melhoria do sistema implantado 

(etapa A). São também agrupadas todas as melhorias sugeridas, assim como os impactos 

gerados pela aplicação das ferramentas estudadas no decorrer deste trabalho. Esta etapa tem o 

intuito de medir todos os benefícios alcançados pela empresa, assim como indicar novas ações 

e ferramentas que o empresário poderá aplicar, tendo como base os conceitos abordados neste 

estudo. 

Como citado, todos os cálculos realizados (apresentados no decorrer do estudo), foram 

organizados em uma planilha do Microsoft Excel, com o intuito de facilitar a manutenção das 

ferramentas aplicadas. Esta planilha contém duas abas onde estarão dispostos as aplicações 

dos modelos de previsão escolhidos, assim como seus respectivos gráficos ilustrativos e 

cálculo do MAD. A aba seguinte é referente aos cálculos de dimensionamento de estoque, 

constando as fórmulas para rápida atualização. A planilha é de fácil manuseio e deverá ser 

atualizada semestralmente, conforme explicado anteriormente. 

     Os resultados alcançados pela aplicação da ferramenta 5S foram descritos com 

maiores detalhes na seção 4.2.7.6. Portanto, é apenas reforçado que a realização das auditorias 

semanais será o fator que decidirá o sucesso ou não da manutenção do 5S, pois estes 

apresentarão os indicadores da melhoria ou de um possível desgaste da ferramenta. De 

imediato, a aplicação da ferramenta melhorou o ambiente do local, eliminando fatores 

alergênicos pela substituição das caixas de papelão por caixas de plástico, otimizou o 

atendimento ao cliente, através da arrumação funcional dos produtos, ao invés da arrumação 

por fornecedor e diminuiu a incidência de quebras, através da retirada de objetos 

desnecessários do setor. Além disso, foi apresentado um procedimento com as ações à serem 

tomadas para lidar com eventuais itens obsoletos. 

O Quadro 21, à seguir, traz um comparativo entre a situação inicial, encontrada antes da 

aplicação do estudo, e a situação alcançada após a aplicação das técnicas e ferramentas 

sugeridas pelo trabalho. 
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Situação Antes Situação Depois 

Estoque desorganizado, sujo e lotado 
Estoque organizado, limpo e com 

melhor aproveitamento de espaço 

Alta incidência de quebras 
Mais espaço para produtos, reduzindo 

quebras 

Pouco/nenhum controle sobre a 

quantidade de peças estocadas 

100% dos itens contabilizados no 

sistema 

Desconhecimento dos custos de cada 

produto 

Iniciada inclusão gradual dos custos de 

aquisição no sistema 

Itens obsoletos ocupando muito espaço 
Implantado procedimento para tratar os 

itens obsoletos 

Encomendas realizadas utilizando 

apenas a intuição 

Implantado modelos quantitativos para 

auxiliar a tomada de decisão 

Capital preso em estoques excessivos 

Aplicado dimensionamento do estoque, 

comprometendo o mínimo possível de 

capital de giro 

Ambiente hostil à geração de ideias 
Iniciada a implantação de cultura 

favorável à geração de ideias 

Tendência à piora gradativa 
Implementada rotina de auditorias para 

manutenção e melhoria contínua 

Quadro 21 – Comparativo Entre a Situação Inicial e Atual da Empresa 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Analisando o Quadro 21, pode-se perceber o quanto a empresa estava precisando da 

aplicação das medidas formuladas neste trabalho. As mudanças apresentadas englobam 

aspectos comportamentais, culturais, de planejamento e de gestão de estoque. 

Por fim, outra mudança significativa e de grande valia para o empreendimento é relativo 

à expectativa de novos projetos de melhoria. Com este trabalho, foram estabelecidas as bases 

que permitirão ao empresário continuar a implementar novas técnicas e medidas de melhoria 

de gestão. Através da formulação do dimensionamento de estoque e da previsão de demanda, 

será possível implementar um sistema Kanban, por exemplo, a planilha de controle poderá (e 

deverá) ser utilizada para a análise dos demais itens críticos, enquanto o detalhamento passo-

a-passo da aplicação do 5S servirá como um guia para a ampla utilização da ferramenta nos 

demais setores do estabelecimento. 

Com intuito de melhor visualizar a integração entre as técnicas e ferramentas aplicadas no 

decorrer deste estudo, assim como as suas respectivas colaborações para o resultado 

alcançado, foi montado o Quadro 22 com as etapas de aplicação do ciclo PDCA, conforme 
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desenvolvidas por Junior et al. (2006), comparando cada uma das etapas propostas pelo autor 

com o desenvolvido neste trabalho. 

 

 

PDCA Etapa Objetivo 
Ferramenta /Técnica 

Aplicada 
Resultado 

P 

Identificação 

do Problema 

Definir o problema e 

escolher prioridades 

Observações in loco, entrevista com 

envolvidos e classificação 

ABC/XYZ (posteriormente) 

Detectado o "setor problema" 

da empresa e, posteriormente, 

identificados os produtos à 

serem analisados 

Observação 

Investigar as 

características 

específicas 

Sistema de gestão de estoque 

interno da empresa 

Coletado dados relativos ao 

fluxo de vendas dos produtos 

Análise 
Descobrir causas 

fundamentais 
Método dos 5 Porquês 

Detectadas as causas-raízes 

para cada um dos problemas 

identificados 

Plano de 

Ação 

Conceber um plano 

para introduzir 

melhorias 

Plano de Ação 5W1H 

Formulado o plano de ação 

com as medidas e prazos para 

tratar as causas detectadas 

D Ação Introduzir melhorias 
Previsão de demanda, 

dimensionamento de estoque e 5S 

Identificado melhor método 

de previsão de demanda, 

definidos os lotes econômicos, 

pontos de pedido, estoques de 

segurança e foi aplicado o 5S 

no estoque 

C Verificação 

Verificar se as 

melhorias foram 

efetivadas 

Comparação entre a situação antes 

com a situação depois 

Foram listadas as melhorias 

obtidas no estudo, 

comparando com a situação 

inicial encontrada 

A 

Padronização 

Prevenir contra o 

reaparecimento do 

problema 

Gerenciamento da rotina e gestão 

visual 

Estabelecido sistema de 

verificação periódica e 

iniciada cultura de arrumação 

constante 

Conclusão 
Recapitular todo o 

processo 
Análise dos resultado obtidos 

Listado os resultados 

alcançados por cada 

ferramenta e apresentado 

próximos passos à serem 

tomados 

Quadro 22 – Etapas Propostas do Ciclo PDCA e Ferramentas Aplicadas no Estudo 

Fonte: O autor (2017) 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Após a documentação e a análise dos resultados, conclui-se que este projeto final de 

conclusão de curso alcançou seus objetivos propostos, pois através da utilização de 

ferramentas de gestão de estoques e de Lean Manufacturing foi implementado na empresa 

conceitos que reduziram os desperdícios, detectados no setor de estocagem, e que gerarão 

mais lucro para a empresa. 

Durante o desenvolvimento do projeto, foi confirmada a aplicabilidade de ferramentas de 

gestão da qualidade e planejamento e controle da produção, no setor comercial varejista de 

uma micro empresa, por meio da organização e integração promovida pelo ciclo PDCA de 

melhoria contínua, contida no sistema Kaizen.  

Foi utilizado inicialmente a técnica dos 5 porquês, que foi de grande valia para a detecção 

das causas-raízes para os problemas encontrados do setor de estocagem. Isso permitiu focar a 

atenção do estudo na implantação de medidas que irão impedir que os problemas voltem a 

acontecer, ao invés de apenas corrigir seus efeitos. À partir dessas medidas, foi montado um 

plano de ações, através do 5W1H, para servir como guia para as ações à serem tomadas e para 

obter o aval do proprietário quanto à aplicação de todas as medidas necessária. 

A priorização dos itens através do ABC revelou os produtos que geram mais receita para 

a empresa, indicando quais itens deveriam passar por uma verificação mais detalhada. Esta 

verificação foi realizada através da aplicação do XYZ, revisando item por item os produtos 

selecionados pelo ABC, que resultou em uma seleção final de produtos críticos para a 

empresa. Além disso, a identificação dos itens obsoletos se mostrou uma importante análise 

para a redução de capital parado em estoque de itens que não trarão retorno à empresa. 

Com a lista dos itens críticos em mãos, foram detectados que quatro tipos de produtos 

foram selecionados, além disso todos apresentaram padrões sazonais ao analisarmos suas 

demandas trimestrais. Através de testes, foi identificado que o modelo de decomposição de 

séries temporais melhor se adequou as demandas dos quatro itens críticos selecionados, sendo 

que o método da regressão linear se revelou como o melhor para identificar a tendência dos 

produtos, permitindo assim uma percepção mais rápida quanto aos produto que estão se 

tornando obsoletos. 

O dimensionamento do estoque forneceu parâmetros que poderão ser utilizados pelo 

empreendedor na hora de realizar pedidos de reposição do estoque, permitindo que sejam 
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mantidos menos recursos presos em estoques, diminuindo assim desperdícios. Essa 

ferramenta proporcionou também uma forma de mitigar os riscos de ficar sem produtos para 

atender os clientes, através do estoque de segurança. 

A aplicação da ferramenta 5S se confirmou como um grande passo em direção à melhora 

cultural e comportamental da empresa, pois não apenas melhorou o ambiente físico do setor 

de estocagem, como elevou o moral e a visão que os envolvidos tinham em relação à 

arrumação e limpeza. O 5S será um dos pilares de sustentação das mudanças realizadas na 

empresa, pois através da arrumação e limpeza do estoque será possível gerenciar com mais 

eficiência o local. Conforme visto, é aconselhável que as auditorias desenvolvidas sejam 

praticadas com a periodicidade proposta e que o 5S seja aplicado também no salão de vendas 

da empresa.  

Por fim, deve-se reforçar que a cultura de melhoria contínua só terá sido de fato 

implementada se forem aplicados regularmente novos projetos de melhoria gerencial, se as 

ideias geradas pelos colaboradores sejam consideradas e que a busca pela excelência gerencial 

nunca seja dada por encerrada. 
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