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Resumo  

O presente trabalho visa analisar a falta de insumos no processo de fabricação de massas para 

revestimento de cilindros limpadores, que ocorre dentro de uma Empresa Pública Federal do 

segmento gráfico, em sua Seção de Revestimento de Cilindros (SERV). Esse problema ocorre 

pela falta dos mesmos para abastecer o cliente interno (fábrica de impressão gráfica), devido à 

ausência de insumos no processo de fabricação de um composto químico “dito” massa, que 

tem como objetivo revestir os cilindros limpadores e prepará-los para o processo e impressão 

gráfica (cliente interno). Em virtude desse problema para abastecer o cliente interno, viu-se 

necessário um controle rigoroso dos insumos gastos nesse processo e de seu estoque, através 

de ferramentas estatísticas adequadas, com mapeamento eletrônico dos ingredientes utilizados 

no processo, onde macros, planilhas e gráficos de barra serão criados simultaneamente a partir 

da inserção dos dados diários em uma planilha do Excel. Com isso, os setores em análise, 

terão suas atividades realizadas de maneira integrada, com o consumo diário, semanal, mensal 

e o acumulado de cada ano e o saldo diário dos insumos no depósito com um estoque mínimo 

de segurança, para sinalizar a reposição dos materiais antes que acabem no depósito. A massa 

tratada neste RT é uma mistura homogênea de vários elementos plastificantes, que após 

processados e peneirados formam uma mistura líquida e homogênea, que irá revestir os 

cilindros limpadores de um processo produtivo. A empresa em estudo busca uma gestão 

eficiente no controle de insumos gastos e de seu estoque, evitando a falta desses, no processo 

de fabricação de massas e paradas de máquina no processo de abastecimento do cliente 

interno. 

Palavras-chave: Processo de fabricação, Gestão eficiente, Cliente interno. 

 

1 – Introdução 

   

Este trabalho trata do controle de Insumos gastos no processo de fabricação de massas 

da seção de revestimento de cilindros de uma Empresa Pública do segmento gráfico que busca 

alcançar uma gestão eficiente dos materiais.      

A referida massa é uma mistura homogênea de vários elementos plastificantes, cada 

qual com sua pesagem especificada e que, após processados e peneirados, formam uma 

mistura líquida e homogênea que irá revestir os cilindros limpadores que ao passar por uma 

elevada temperatura forma uma borracha em seu envolto, cujo objetivo é limpar as chapas de 

impressão no processo de fabricação. 

Um controle eficiente de insumos dentro de uma organização evita o desperdício e 

fraudes por parte de funcionários.   

            Dias (1995) entende que a:             
Administração de Materiais (Estoque), é fundamental para que as 

empresas/organizações atinjam o sucesso, pois uma instituição que não 

possui um  controle apurado de entrada e saída de materiais (Estoque)  tem  

grande  chance  de  fracassar. (DIAS, 1995, p.19). 
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              A ausência desse controle, faz com que falte a massa para revestir os cilindros 

limpadores, que serão usados no processo de fabricação de impressão gráfica para o cliente 

interno, gerando um aumento  no tempo de parada de máquina, e assim, ocasionando prejuízo 

para  a Empresa. Tal fato pode ainda levar, à compra de produtos duplicados, materiais que 

poderão não ser aproveitados ou até mesmo à perda da sua validade para consumo.  

Esse controle é fundamental, pois auxilia a gestão do estoque evitando a falta e 

desperdício de insumos, proporcionando à Seção de Revestimento de Cilindros (SERV), 

seção da Empresa Pública responsável pelo processo de fabricação de massas - uma  

administração eficiente dos materiais gastos no referido processo, com informações como: 

Quantidade diária, mensal, anual e acumulada dos anos anteriores, das massas produzidas  por 

cada turno de trabalho, quantidade de cada produto usado para fabricação das massas em kg, 

além do saldo do estoque de materiais em tempo real.  Permitindo a SERV, uma gestão 

eficiente dos insumos gastos no processo de fabricação de massas, além da eficácia em seu 

produto final.  

           Slack (2009) entende que: 
O controle é uma das maneiras de se lidar com variações que possam surgir 

durante a execução de um processo, e é a forma mais fácil de colocar a 

operação de volta aos “trilhos”, sendo, o controle, necessário para identificar 

ajustes que permitem que a operação atinja os objetivos que o plano 

estabeleceu, mesmo que os pressupostos assumidos pelo plano não se 

confirmem. (SLACK, 2009, p. 55). 

A situação problema refere-se à ausência de insumos no processo de fabricação de 

massas, ocasionando falta da mistura para revestir os cilindros limpadores (equipamento 

usado nas máquinas de impressão do cliente interno), elevando o downtime no processo de 

impressão gráfica do cliente, causando-lhe grandes prejuízos. 

O objetivo é criar um controle eficiente dos insumos gastos no processo de fabricação 

de massas, com o saldo diário do estoque de materiais,  um histórico de dados para auxiliar 

em projetos futuros  e proporcionar uma programação de insumos sem falta ou desperdícios,   

isso através do mapeamento eletrônico dos ingredientes gastos no processo   de fabricação, 

com o uso  de ferramentas estatísticas e com o auxílio do Excel,  através de macros e planilhas 

integradas.  

Para isso, faz-se necessário o uso da metodologia da Estatística descritiva, que pode 

ser empregada para o planejamento, controle da produção e gestão do estoque, visando à 

implantação de técnicas administrativas que garantam uma gestão eficiente dos materiais e 

suficiência do estoque com o uso de algumas ferramentas estatísticas como: Tabelas,  

Gráficos e Planilhas do Excel. 

 Tavares (2011) entende que: 
Os diferentes tipos de gráfico, (histogramas, polígonos de frequência, ogivas, 

gráficos de setores, pictogramas e outros) permitem uma melhor 

visualização de resultados. Esses gráficos podem ser obtidos utilizando 

planilhas eletrônicas. (TAVARES, 2011, p.21). 
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2 – Apresentação do Caso     

 

A Empresa Pública estudada está vinculada  ao Ministério da Fazenda e atua no ramo 

da indústria gráfica. Fundada em 8 de março de 1694, acumula mais de 300 anos de 

existência.   Seu complexo industrial, localizado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, é um 

dos maiores do gênero gráfico, no mundo.  

 A situação problema acontece no seu parque gráfico na Seção de Revestimento de 

cilindros - SERV, no processo de fabricação de massas para os cilindros limpadores. Esse é o 

produto final que irá abastecer as máquinas de impressão gráfica (Cliente Interno). 

 Eventualmente falta algum ingrediente no processo, fazendo com que falte cilindro 

limpador para a fábrica de impressão e consequentemente elevando o downtime no processo 

de impressão gráfica do cliente. 

           A falta de gestão de estoque, isto é, o descontrole de materiais gastos no processo de 

fabricação de massas e do saldo diário dos materiais em depósito, contribui significativamente 

para essa problemática. Não há respostas rápidas e claras sobre o quanto de massas foram 

produzidas por turno e a quantidade de insumo gastos no processo, gerando, muitas das vezes, 

essa falta de matéria prima e consequentemente do produto final, que é a massa para 

revestimento dos cilindros.  Isso causa uma ineficiência no processo, devido à ausência de 

algum ingrediente, elevando o risco de escassez da massa para revestimento dos cilindros e 

automaticamente a rareando os mesmos para atender o cliente interno. 

  A título de curiosidade, segue na tabela 1, os insumos utilizados para a 

fabricação da massa, estes são os ingredientes que a compõem: 

 
                                    Tabela 1 -  Receita da Massa 

DESCRIÇÃO (INSUMOS) QUANTIDADE 

Solvic 2000g 

DOP 1800g 

Stabil 135g 

Monomer 900g 

Carbonato de Cálcio 

Nacional 

500g 

Grafite 100g 

TBPB 10Cm3(Ml) 

                            

                          Fonte: ITR-C1103/009 
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O Diagrama 1 ilustra o mapa do processo de fabricação das massas, desde a retirada 

dos insumos no depósito até a massa estar pronta para o revestimento dos cilindros: 

 
             Figura  1 -  Detalhamento das etapas do                   Diagrama 1 - Mapa do Processo de Fabricação         

diagrama da figura 1                                                                      das  Massas 

    

                              

             1  

 

             2 

        

                                                                              3 

                                                                              4 

                                                                               

                                                                              5 

                                                                               

                                                                              6 

                                                                              7 

        

         Fonte: Elaborada pelo autor                                          Fonte: Elaborada pelo autor.                                                                                                                                                              

3 - Revisão Bibliográfica  

 

A revisão bibliográfica possibilitou fundamentar e dar embasamento para todo o 

estudo, através de revisões literárias, já publicadas sobre o assunto, pesquisas do uso da 

estatística para controle de materiais e gestão de estoque, (CHIAVENATO, 1991; REIS, 

1996; HOUT, 2002), permitindo analisar o problema e comparando-o com pesquisas e 

estudos anteriores.  

Um controle eficiente de insumos dentro de uma organização evita o desperdício e 

fraudes por parte de funcionários. A falta desse controle pode levar à aquisição de produtos 

duplicados, materiais que poderão não ser aproveitados ou até mesmo perda da sua validade 

para consumo; nesse caso prejudicando um processo de fabricação dentro da própria 

organização que necessita desses produtos diariamente. Chiavenato (1991), relata que a gestão 

e o planejamento de estoques é um assunto de extrema importância em um ambiente 

Colocar  cada ingrediente  dentro da panela de aço e pesá-los 

um a um. 

Levar a panela até a bancada para peneirá-la 

Levar a panela até as batedeiras para misturar os ingredientes 

durante 2h. 

Massa pronta para o revestimento do cilindro. 

Depósito de Insumos 

Retirar os produtos químicos para fabricação da massa do 

depósito de Insumos, e abastecer os recipientes da bancada 

Verificar  o tipo de massa a ser fabricada (NEGRA,BRANCA 

OU BASE) 

1 – Local onde os insumos são armazenados 

2 – O técnico retira do depósito os insumos e 

coloca em cima da bancada de fabricação em 

recipientes identificados com o nome de cada 

ingrediente que compõe a massa. 

3- O técnico identifica o tipo de massa a ser 

fabricado: Branca, negra ou base. 

4 – Após identificar o tipo de massa, o técnico 

deverá selecionar os ingredientes que a 

compõem com suas respectivas quantidades e 

colocá-los dentro da panela para serem 

processados. 

5-6 – A panela deverá ser levada até a 

batedeira industrial, que processara os 

ingredientes por um período de 2h, até que 

todos os ingredientes se tornem uma massa 

homogênea. 

7-Massa homogênea e pronta para revestir o 

envolto dos cilindros limpadores. 
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empresarial, pois o investimento é parte substancial do orçamento operacional de uma 

organização. Assim, a eficiente gestão de estoque, que se configura como uma ação voltada a 

otimizar as entradas e saídas de materiais, evita acúmulos desnecessários e/ou a falta de 

insumos para venda ou produção. 

O controle é fundamental, pois auxilia a gestão do Estoque, evitando escassez ou 

desperdício de insumos, não deixando faltar elementos plastificantes (insumos) no processo 

de fabricação das massas e ainda proporcionando a SERV  uma gestão eficiente dos materiais 

gastos no referido processo. 

 

  

3.1-A importância da gestão de estoque  

 

Freitas (2008, p. 41) observa que a falta de matéria-prima pode causar a interrupção da 

linha de produção, havendo a necessidade de sua reprogramação e gerando custos adicionais. 

Segundo o mesmo autor (2008, p. 41), em função dessas paradas não programadas, os custos 

ocultos são frutos de perda no processo industrial. Nesse sentido foi detectada a situação 

problema, eventuais interrupções da linha de produção gráfica devido à falta de cilindros 

limpadores, que deixaram de ser revestidos por falta de insumos que compõem a massa. 

A gestão e o planejamento de estoques é um assunto de extrema importância em um 

ambiente empresarial, pois o investimento é parte substancial do orçamento operacional de 

uma organização (CHIAVENATO, 1991). A eficiência na gestão de estoque é uma ação 

voltada à otimização das entradas e saídas de materiais, evita acúmulo desnecessário e falta de 

insumos nos processos de produção. 

O estoque é um dos principais elementos de um sistema administrativo, tão essencial 

hoje quanto no futuro (CORRÊA, GIANESI & CAON, 1997). O estoque é sem dúvida, 

qualquer material que tenha necessidade futura, ou seja, não precisa hoje, porém em outro dia 

será necessário (CHIAVENATO, 1991). Freitas (2008) considera a gestão de estoque uma das 

atividades chave para a administração da empresa, pois ela está relacionada com a eficiência 

das empresas em gerirem seus processos. Chiavenato (2005) explica que para o 

dimensionamento do estoque é necessário definir os níveis adequados de estoque para o 

atendimento do sistema produtivo sem que haja excessos ou falta de materiais.  

Novaes (2007, p. 38) apresenta a cadeia de suprimentos como: 
Um caminho longo que se estende desde a matéria prima passando pelos 

processos de manufatura até chegar aos centros de distribuição, sendo, 

finalmente, levado ao comércio varejista, resultando em esforços que 

conectam operacionalmente a empresa aos clientes, assim como as redes de 

apoio e distribuição aos fornecedores.  

 Com relação ao problema identificado neste relatório, a gestão de estoques será feita, 

na SERV, através de ferramentas de qualidade como: gráficos de barras que confrontam 

quantidades por meio de figuras que se assemelham a barras, cuja largura geralmente é 

constante e não tem nenhuma relação com as quantidades, enquanto que a altura ou 

comprimento varia em função da magnitude dos valores representados, assim como 

apresentados no Gráfico 1. 
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Outro tipo refere-se aos gráficos de setores ou pizza, representado por um círculo cuja 

área é dividida em regiões proporcionais a determinadas quantidades, assim como no Gráfico 

2, que representa a quantidade anual de insumos gastos. 

            Outra ferramenta importante do sistema de gestão é a planilha do Excel, nela os dados 

são organizados de maneira que se tenha um controle eficiente dos materiais e do saldo dos  

mesmos no depósito. Estas são integradas, através de fórmulas, criando gráficos que 

gerenciam todo o material usado no processo, mostrando sempre o saldo atualizado dos 

mesmos. Após a obtenção dos dados há a necessidade também de representá-los de forma 

ordenada e resumida. Para isso, os dados são apresentados através de tabelas. Uma tabela 

deve ser simples, clara e informativa, ou seja, deve ser entendida mesmo quando não se lê o 

texto em que está apresentada.   

              Segundo Milone (2004): 
  Os elementos fundamentais da tabela são: título, cabeçalho, coluna     

indicadora e corpo. O título aponta o fenômeno, época e local de ocorrência; 

o cabeçalho explica o conteúdo das colunas; a coluna indicadora detalha as 

linhas; o corpo mostra os dados. Complementarmente, tem-se: fonte, notas e 

chamadas. A fonte cita o informante (caracterizando a confiabilidade dos 

dados); as notas esclarecem o conteúdo e indicam a metodologia adotada na 

obtenção ou elaboração da informação; as chamadas clarificam pontos 

específicos da tabela (MILONE, 2004, p. 25). 

Portanto, os suprimentos e estoques cumprem a função de permitir à empresa 

desenvolver ações de produções e vendas de acordo com a necessidade dos clientes. 

 

3.2-Suficiência de Estoque 

Bertaglia (2000, p. 334) orienta: “A cobertura de estoque está relacionada à taxa de 

uso do item e baseia-se no cálculo da quantidade de tempo de duração do estoque, caso este 

não sofra um ressuprimento”. Essa cobertura é normalmente indicada em número de semanas 

ou meses, dependendo das características do produto. Considerando que o estoque me 

atenderá em determinado período, é necessário estar atento ao tempo de reposição do estoque. 

Esse tempo de forma alguma poderá ser maior que o tempo de cobertura para que não haja 

falta de estoque. 

   “O tempo de reposição de estoque é definido como o período entre a detecção de que 

o estoque de determinado item precisa ser reposto até a efetiva disponibilidade do item de 

consumo” (GURGEL, 2002,  p. 151). Nesse sentido, conforme o saldo do estoque no depósito 

chega a um determinado nível, o gerente da seção pede um ressuprimento ao almoxarifado 

central, sem primeiro, deixar acabar no depósito.  Pois o almoxarifado central é interligado 

diretamente com setor de compras.  Para ser colocado um pedido em processo de compra é 

necessário saber até quando meu estoque irá atender a demanda, pois em cima dessa 

informação é que será feito um estudo da quantidade a ser comprada e o prazo médio para ser 

atendido. A necessidade em questão está em saber a suficiência do estoque ou a cobertura em 

tempo que este estoque me atenderá. 

 Embora pareça simples, esse processo possui várias etapas, e o administrador de 

materiais, deve assegurar-se de que os procedimentos serão cumpridos sem falhas. O processo 

de reposição começa no almoxarifado, na identificação da necessidade de se repor o item.  
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O próximo passo, então, é informar ao setor de compras a necessidade da compra: eles 

farão todo o processo de cotar e negociar. 

 

4 – Plano de Ação  

 

Ao observar a falta de controle dos insumos gastos no processo de fabricação de 

massas para revestimento de cilindros, vislumbrou-se a necessidade de se implantar um 

controle de insumos gastos nesse processo, através do mapeamento eletrônico dos 

ingredientes utilizados no processo, executado pelo técnico operacional com o auxílio do 

Excel. 

Para tanto, utilizou-se a ferramenta de qualidade 5W 1H, que, nesse caso, se apresenta 

em forma de tabela com questionamentos que deverão ser capazes de orientar as diversas 

ações a serem implementadas. 

Esta permite rapidamente a identificação dos elementos necessários para a implantação 

da ação. 

 
Tabela  2 – Matriz 5W 1H 

 
What        

(O QUÊ) 
Why                  

(POR QUÊ) 
Where 
(ONDE) 

When 
(QUANDO) 

Who            
(QUEM) 

How (COMO) 

Controlar 
os insumos 

gastos 

 

Falta de insumos 
e controle dos 

gastos dos 
mesmos. 

 

SERV 

 

Diariamente 

 

Técnico 
Operacional 

 

Mapear dados na 
planilha. Solicitar 

material caso atingir 
mínimo estoque de 

segurança (lead time 
ou tempo de entrega 
do insumo incluído 

no estoque de 
segurança). 

                Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Primeiramente foram confeccionadas folhas de registros de produção, para que se 

pudessem coletar dados de um determinado período, para apresentar o plano de ação, através 

do Microsoft Excel com o uso de ferramentas estatísticas e de qualidade. 

Em seguida criam-se planilhas integradas, cuja uma delas, será preenchida diariamente 

pelo Técnico operacional, (conforme tabela 4), que automaticamente atualiza os gráficos, de 

modo que se tenham todas as informações dos insumos gastos no período, e o saldo diário do 

estoque.  

A figura 2 ilustra a tela inicial que irá direcionar para todas as de mais planilhas e 

gráficos, através dos botões  macros: 
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Figura 2-Tela de Acesso aos Dados de Produção                  

mbs

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

RELATÓRIO 2016
GRÁFICO MASSAS 

TURNO

GRÁFICO INSUMOS 

2016

Saldo do depósito de 

insumos

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela 3 ilustra a movimentação de entrada e saída de insumos no depósito de 

materiais da seção:  
 

Tabela 3 –  Planilha  de entrada e saída de materiais em (Kg) 

Saldo do 

Depósito (Kg)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez total

150,0 ? SOLVIC 3423,0 500 136,500 50,000 400,000 350,000 350,000 3573

220,0 ? DOP 1930,4 200 500 500 800 150 2150

20,0 ? DBM 163,8 30 50 50 50 184

100,0 ? MONOMER 738,6 50 100 138 200 100 100 150 839

40,0 ? CARB.  CÁLCIO NACIONAL 378,5 25 100 220 50 23 419

15,0 ? CARB. CÁLCIO IMPORT. 271,4 20 40 36 40 40 110 286

5,0 ? GRAFITE IMP. 45,5 10 20 20 51

5,0 ? GRAFITE NAC. 15,9 10 5 5 21

60,0 ? CATALIZADOR ( cm3) 1115,9 150 200 200 300 100 225 1176

30,0 ? DRAPLEX 252,3 120 10 120 32 282

25,0 ? HOSTALITE 4472 361,9 50 50 200 90 387

25,0 ? HOSTALITE 9070 361,9 50 30 70 86 150 387

100,0 ? VESTINOL 373,4 40 100 200 100 33 473

30,0 ? PARAPLEX 253,3 50 40 40 50 103 283

5,0 ? DBM importado 14,8 10 10 20

1,0 ? RICARDIL 3,3 4 4

1,0 ? VINLUB 3,3 4 4

Insumos
Entrada e saída de materiais no depósito  (SEÇÃO) 2016Consumo 

2016

LIMITE 

MÍNIMO

 
           Fonte: Elaborada pelo autor.       

           

                   A coluna de Consumo 2016 é integrada com a tabela 5, isto é, preenchida 

automaticamente. A coluna “Total” representa a soma de todos os insumos recebidos durante 

o ano e a coluna Saldo do depósito representa o total de cada material recebido, menos o 

consumo 2016, isto é, o saldo de materiais diário no depósito. O limite mínimo representa 

uma quantidade de insumos de segurança, é o alerta para a reposição de materiais.  Esse limite 
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terá que ser estudado devido à demanda e ao tempo de compra do material (tempo de 

consumo do estoque de segurança + tempo de entrega do material, desde colocação de pedido 

até recebimento do material). Esse limite ou Estoque de segurança servirá de alerta para o 

técnico operacional solicitar mais material ao almoxarifado, para que não falte no processo. 

A tabela 4 ilustra a planilha diária na qual o técnico operacional registrará a 

quantidade de massas produzidas por cada turno de trabalho e a quantidade de cada produto 

que a compõem. A coluna de consumo de insumos, da tabela 4, será preenchida 

automaticamente, assim como as demais tabelas e gráficos:  
 

Tabela 4 –  Planilha Diária Para Produção 

SOLVIC 324,300

BASE BRANCA BRANCA SUPERIOR DOP 182,515

NACIONAL IMPORTADA NACIONAL NACIONAL DBM 6,600

2 1 2 3 5 11 0 6 5 MONOMER 74,860

3 2 8 0 2 12 2 5 5 CARB.  CÁLCIO NACIONAL 29,800

4 0 7 0 5 12 5 4 3 CARB. CÁLCIO IMPORT. 39,600

5 0 2 0 5 7 3 0 4 GRAFITE IMP. 6,430

6 0 0 0 3 3 3 0 0 GRAFITE NAC. 0,000

9 0 0 1 9 10 4 0 6 CATALIZADOR ( cm3) 748

10 0 0 4 8 12 5 5 2 DRAPLEX 16,530

11 0 2 0 6 8 4 4 0 HOSTALITE 4472 52,800

12 0 0 0 8 8 4 4 0 HOSTALITE 9070 52,800

13 2 2 0 3 7 3 4 0 VESTINOL 54,480

16 0 2 0 4 6 4 2 0 PARAPLEX 36,960

17 0 0 0 4 4 4 0 0 DBM importado 2,160

18 0 0 2 10 12 4 4 4 RICARDIL 0,480

19 0 9 0 2 11 3 4 4 VINLUB 0,480

23 2 3 0 5 10 3 4 3

24 0 4 2 5 11 4 4 3

25 0 3 0 4 7 0 3 4

26 0 2 3 5 10 3 4 3

27 0 0 0 4 4 4 0 0

30 0 0 2 2 4 4 0 0

31 0 2 2 7 11 4 4 3

TOTAL 7 48 19 106 180 70 61 49

Dia
CILINDRO ENTINTADOR CILINDRO LIMPADOR

TOTAL 

DIA

FORMULAÇÕES PARA REVESTIMENTO DE CILINDRO - FRC    

JANEIRO 2016

TURNO

1º 2º 3º

CONSUMO DE INSUMOS - JANEIRO -2016  (Kg)

Fonte: Elaborada pelo autor    
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Tabela 5 - Planilha Mensal Para Produção   

SALDO DO 

DEPÓSITO (Kg)
SOLVIC 3423,000 150,000

BASE BRANCA BRANCA SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR DOP 1930,400 220,000
NACIONAL IMPORTADA NACIONAL NACIONAL ITAGLIO ORLOFF DBM 163,770 20,000

JANEIRO 7 48 19 106 180 70 61 49 MONOMER 738,620 100,000

FEVEREIRO 1 31 12 57 101 46 24 30 CARB.  CÁLCIO NACIONAL 378,500 40,000

MARÇO 0 27 24 66 117 61 10 46 CARB. CÁLCIO IMPORT. 271,425 15,000

ABRIL 6 35 30 61 132 77 10 45 GRAFITE IMP. 45,500 5,000

MAIO 16 43 18 77 154 59 28 67 GRAFITE NAC. 15,890 5,000

JUNHO 7 21 22 69 119 41 31 45 CATALIZADOR ( cm3) 1115,904 60,000

JULHO 30 65 106 189 390 115 134 123 DRAPLEX 252,300 30,000

AGOSTO 21 17 17 116 171 33 63 76 HOSTALITE 4472 361,900 25,000

SETEMBRO 15 16 15 111 157 28 56 74 HOSTALITE 9070 361,900 25,000

OUTUBRO 6 26 27 71 82 212 49 84 80 VESTINOL 373,415 100,000

NOVEMBRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARAPLEX 253,330 30,000

DEZEMBRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DBM importado 14,805 5,000

RICARDIL 3,290 1,000

VINLUB 3,290 1,000

CONSUMO DE INSUMOS - 

ACUMULADOS-2016  (Kg)

TOTAL 109 852 71 82 1733 579

FORMULAÇÕES PARA REVESTIMENTO DE CILINDRO - FRC     

2016

MÊS
CILINDRO ENTINTADOR CILINDRO LIMPADOR

TOTAL 
TURNO

1º 2º

329 290 501 635

3º

 
           Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 5 ilustra a planilha mensal que é preenchida automaticamente quando o 

técnico operacional insere os dados na planilha diária. Além de apresentar a quantidade de 

insumos gastos mensalmente, constará também o saldo atualizado dos materiais no depósito. 

                O gráfico de barras, formado também automaticamente, através da inserção de dados 

na planilha diária, sua finalidade é apresentar para a seção de revestimento, a quantidade 

mensal de massas produzidas por turnos de trabalho:  

 
                               Gráfico 1– Gráfico Mensal de Massas Produzidas por Turno-2016    

    
    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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                         O Gráfico 2 - setores ou pizza - Ilustra a quantidade de insumos gastos no 

período (ano)  que é formado automaticamente com a inserção de dados na planilha diária 

conforme tabela 3:  

Gráfico 2  - Gráfico Anual de Insumos Gastos (Kg)-2016 

   
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Estas ferramentas proporcionarão, no âmbito da Empresa Pública, uma gestão 

eficiente dos materiais gastos no processo de fabricação de massas e o controle diário do saldo 

de insumos no depósito da SERV, eliminando problemas de escassez de insumos no processo 

e, consequentemente, os problemas de fornecimento de cilindros para o cliente. Apesar da 

problemática se apresentar em um processo setorial, o Plano de Ação, ainda, pode ser 

difundido nos demais setores do Departamento, e até mesmo em outros departamentos do 

Parque Industrial Gráfico. 

 

5 – Conclusão  

 

Com ao Plano de ação proposto de um mapeamento diário de todo material gasto na 

produção de massas e com o registro de cada produto usado para fabricação das massas 

produzidas, será possível ter uma gestão eficiente de todo material gasto a qualquer tempo.  

Permitindo saber em forma de planilhas, gráficos e relatórios as quantidades de: massas 

produzidas por turno, de insumos gastos; diariamente, semanalmente, mensalmente e 

anualmente, inclusive de anos anteriores acumulados, e o saldo diário dos materiais em 

depósito, além de um estoque mínimo de segurança, que sinalizará o momento de reposição 

dos mesmos antes que venham a faltar no depósito. 

Portanto, com o foco no saldo de insumos atualizado automaticamente e diariamente, a 

ação tornar-se-ia eficaz para a SERV, pois com o saldo do depósito de materiais atualizado 

diariamente, sinalizando o momento adequado de reposição dos insumos (pedido ao 

Almoxarifado Central), e esse com o setor de compra. 
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Proporcionando a melhoria da gestão dos materiais gastos, evitando a falta dos 

mesmos no processo, e o controle da validade dos produtos, não comprometendo o 

desempenho do cilindro no processo do cliente.  Favorecendo uma programação adequada 

para aquisição dos insumos (sem falta e sobra de materiais). Contribuindo para projetos 

futuros com histórico de produção e consumo dos materiais.  

O controle apurado da entrada e saída dos materiais é fundamental para Empresa 

atingir o sucesso, caso isso não ocorra, grandes são as chances de fracassar. 
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