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Resumo

A busca da melhoria contínua nas atividades de movimentação de

materiais é uma das principais necessidades das empresas. Essas atividades,

inseridas na logística, relacionam-se diretamente com a gestão dos pedidos, o

sistema de transporte e os mecanismos de armazenagem utilizados pela

empresa, já que o controle eficiente dos armazéns possibilita o rápido

carregamento e descarregamento dos materiais em seus destinos. As empresas

visam uma distribuição física de produtos que reduza os estoques e agilize o

manuseio e transporte de seus produtos, proporcionando assim, um melhor nível

de serviço. Com isso, o transporte destaca-se nas atividades de movimentação

de materiais dentro de uma empresa de grande porte, sendo necessário adequar

os veículos à operação. O presente trabalho é um estudo de caso realizado em

uma empresa de grande porte do segmento Siderúrgico, no qual foi analisado o

processo de distribuição interna de materiais e as possíveis melhorias,

referentes ao custo e nível de serviço, na utilização dos veículos. Na empresa

estudada existe um alto volume de horas extras em serviços de transporte

devido ao fato do não atendimento de algumas reservas no prazo determinado,

gerando mais um custo para a empresa. Para o desenvolvimento do estudo foi

realizada uma pesquisa Bibliográfica e uma pesquisa de campo. O instrumento

utilizado para a coleta de dados foi uma planilha de controle dos veículos,

partindo dos armazéns centrais onde as cargas são carregadas até seus

destinos finais, visando obter informações sobre os mesmos e seus

rendimentos. Para a análise dos dados, utilizaram-se como base para estudo, as

informações referentes à utilização do munck (equipamento com sistema

hidráulico para movimentação, içamento, remoção de equipamentos e máquinas

industriais e de construção civil), capacidade/utilização dos veículos e tempo

médio das atividades realizadas pelos mesmos. Objetivou-se na conclusão deste

trabalho, a melhoria do processo de distribuição interna de materiais e a

proposição de veículos para a operação de movimentação interna.

Palavras-chave: Movimentação de Materiais; Transporte, Melhoria na utilização

dos veículos.
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Abstract

lhe continuous improvement in the activities of material handling is a major

business needs. lhese activities included the logistics, relate directly to the

management of applications, the transport system and the storage mechanisms

used by the company, as the efficient control of warehouses enables rapid

loading and unloading of materiais at their destinations. lhe companies aim to

physical distribution of products that reduce inventory and streamline the

handling and transportation of their products, thus providing a better levei of

service. With this, the transport stands out in materiais handling activities within a

large company, it is necessary to adapt the vehicles to the operation. This paper

is a case study conducted in a large enterprise segment Steel, which was

analyzed in the process of internai distribution of materiais and possible

improvements regarding cost and service levei, in the use of vehicles. In the

company studied there is a high volume of overtime in transport services due to

the fact of not answering some reservations deadline, generating an additional

cost to the company. To develop the study a survey was conducted

Bibliographical and field research. lhe instrument used for data collection was a

spreadsheet control of vehicles, starting from the central warehouses where

loads are carried to their fi-nal destinations, in order to obtain information about

them and their income. For data analysis, we used as a basis for study,

information regarding the use of munck (with hydraulic equipment for handling,

lifting, removal of equipment and industrial machinery and construction),

capacity/utilization of vehicles and time average of the activities performed by

them. The objective of the completion of this work the improvement of the internai

distribution of materiais and the proposition of vehicles for operation of internai

movement.

Keywords: Material Handling, Transportation, Improved use of vehicles.
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1. Introdução

A logística tem sido considerada um diferencial competitivo entre as

empresas, pois envolve processos importantes, como o sistema de transporte,

distribuição, movimentação e abastecimento de materiais, que são competências

que favorecem o desempenho organizacional. De acordo com esse cenário

logístico, as empresas visam melhores desempenhos em seus processos de

forma garantir e atender as necessidades de seus clientes. A distribuição física

ocupa um papel importante nas organizações, pois influencia tanto no volume de

estoque como no nível de serviço. Questões como: confiabilidade, segurança,

rapidez e flexibilidade são fundamentais para o seu bom funcionamento.

A atividade de distribuição interna de materiais da empresa estudada é

considerada importante, pois impacta diretamente em seus processos

produtivos, com isso, o sistema de transporte e as atividades realizadas pelo

veículo (carregamento, descarregamento) devem ser eficaz para que se possam

atender as reservas internas de materiais. A partir desse ponto, foi feito um

estudo das atividades realizadas pelos veículos (utilizados para a distribuição

interna de materiais) visando obter informações referentes ao tempo de trabalho

de cada um e a sua utilização (capacidade e equipamentos).

Inicialmente foi realizado um estudo referente às instalações da empresa

e seu sistema de transporte. Observou-se que a empresa estudada possui 28

armazéns centrais que recebem os materiais de fornecedores externos e têm a

responsabilidade de armazená-los e distribuí-los aos seus clientes internos de

acordo com as especificações contidas na reserva de material (pedido interno).

O sistema de transporte interno de materiais é feito por uma empresa

terceirizada, que realiza a distribuição, contando com seus próprios veículos e

funcionários.

Para um melhor entendimento do processo de distribuição interna de

materiais, realizou-se um estudo referente ao macro fluxo de materiais da

empresa estudada que tem como início, a necessidade de um determinado

material, identificada pelo usuário final, que cria a reserva de material no SAP

R/3 (sistema informatizado). Caso haja o material em estoque, o mesmo é

retirado e distribuído para a área solicitante. Ao se tratar de material inexistente

no estoque, após a criação da reserva de material (RM), o planejador de

materiais por meio do MRP (Planejamento de Requisição de Materiais) prepara
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a requisição de compra (RC) conforme procedimentos internos e a envia ao

analista de compras. O analista de compras recebe a RC, define as empresas

que participarão da concorrência e envia para os fornecedores a solicitação de

cotação (Se). O fornecedor recebe a solicitação de cotação e envia a proposta

técnica e comercial. O analista de compras negocia e prepara o pedido de

compra (PO) de acordo com o ganhador da cotação, que envia o material. O

funcionário da Armazenagem e distribuição de materiais faz o recebimento do

material.

O estudo envolvendo o processo de distribuição interna de materiais da

empresa tem início .a partir desse ponto, em que após o recebimento dos

materiais é realizada a entrega dos mesmos, sendo feita de acordo com as

informações contidas na reserva de material. A distribuição pode ser realizada

nos armazéns centrais, no armazém de recebimento e inspeção de materiais,

nos sub almoxarifados ou diretamente na área usuária. A distribuição também

pode ser realizada com materiais que já estão armazenados internamente na

empresa e necessitam de transporte para outros armazéns, áreas ou sub

almoxarifados. No ato do recebimento dos materiais nos armazéns centrais, os

veículos responsáveis por carregar os materiais nos respectivos armazéns, são

carregados e efetuam sua distribuição física de acordo com os dados e

especificações contidas nas reservas, criando a sua própria rota de distribuição.

O mesmo acontece com materiais que são recebidos no armazém de

recebimento e inspeção e sub almoxarifados. Há ocasiões em que os veículos

dos fornecedores efetuam a distribuição interna de materiais diretamente para a

área usuária (ex.: tancagem, lubrificantes, etc.).

Para a realização do transporte dos materiais, a empresa estudada possui

29 veículos para atender a cidade de Volta Redonda, todos contendo um

motorista e um ajudante, sendo: 09 carretas com carroceria de 03 eixos, 07

caminhões com guindauto (munck) trucados, 05 caminhões trucados, 04

caminhões toco, 02 caminhonetes, 01 caminhão baú e 01 caminhão bascu a te.

Para cada armazém central são definidos quais veículos que realizarão a

distribuição dos materiais.

Na distribuição interna de materiais da empresa estudada observou-se

nas atividades do dia-a-dia, que em algumas situações os caminhões trucados

com guindauto (munck) não utilizavam o seu equipamento (munck). A partir
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dessa situação observou-se uma oportunidade de verificar a utilização desse

equipamento (munck) e optou-se por realizar o estudo nesses veículos já que

eles possuem um custo diferenciado devido a esse recurso.

É notável que a distribuição de materiais impacta na produtividade da

empresa e é importante escolher veículos adequados á operação, que ajudem

no alcance de um bom nível de serviço e que tenham uma utilização conforme

suas capacidades e equipamentos, evitando assim, o desperdício.

1.1. Problemática

o problema de pesquisa se dá pelas seguintes perguntas: a utilização dos

veículos MK's (veículo equipado com o munck) para a distribuição interna de

materiais, partindo dos armazéns centrais, é feita de modo a aproveitar as suas

capacidades e equipamentos? De que modo seria possível melhorar o

aproveitamento dos recursos disponíveis? Caso possível, de que modo seria

possível melhorar a utilização dos veículos MK's quanto aos custos e tempo das

atividades realizadas por ele?

1.2. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é verificar e identificar as oportunidades de

melhoraria na utilização dos veículos MK's para o processo de distribuição

interna de materiais da empresa estudada, reduzindo os seus custos sem causar

prejuízo no nível de serviço. Para apoiar o objetivo geral, pretendem-se alcançar

os seguintes objetivos específicos:

• Realizar pesquisa bibliográfica para melhor entendimento dos conceitos

relacionados ao trabalho;

• Elaborar e aplicar uma planilha de controle de veículos para a coleta de

dados referentes aos veículos MK's;

• Analisar os dados em relação ao nível de serviço, a partir das

informações referentes aos tempos de carregamento, descarregamento,

trânsito e indisponível;

• Realizar um estudo de redução de gastos com equipamen os piara

verificar se há oportunidade de melhoria referente à substituição de



• Analisar os dados em relação ao nível de serviço, a partir das

informações referentes aos tempos de carregamento, descarregamento,

trânsito e indisponível;

• Realizar um estudo de redução de gastos com equipamentos para

verificar se há oportunidade de melhoria referente à substituição de

veículos com pouca utilização do munck por outros que não possui esse

equipamento;

• Proposição de oportunidades de melhorias no processo de distribuição

interna de materiais da empresa caso necessário.

1.3. Justificativa

A realização de um estudo dos veículos utilizados para a distribuição

interna de materiais é importante, pois as atividades de transporte desenvolvidas

por eles impactam na produtividade da empresa. É importante saber se a

utilização dos veículos é feita da melhor maneira para obter-se um

aproveitamento de acordo com as características do mesmo (capacidade,

aplicabilidade e custo) e caso não seja, encontrar uma forma de adequá-los à

operação. Acredita-se que com os resultados deste trabalho será possível

melhorar o nível de serviço e a utilização dos recursos.

2. Referencial teórico

Esta seção apresenta um estudo bibliográfico, sobre a movimentação de

materiais, distribuição física de materiais e transporte, para auxiliar no

desenvolvimento do trabalho.

2.1. Movimentação de Materiais

A movimentação de materiais, segundo Moura (2005), consiste na

preparação, colocação e posicionamento de materiais. Todas as atividades que

se relacionam com o produto, com exceção as de processamento e inspeção,

são de movimentação de materiais. As atividades de armazenagem e

embalagem bem como equipamentos para o transporte e instalações, também

fazem parte dessa movimentação. Os objetivos que a movimentação de

materiais procura atingir são: aminimização de distâncias; o fluxo uniforme e a

minimização de perdas com quebra e desperdício.
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Para Bailou (2001) a movimentação de materiais consiste nas atividades

de carregamento, descarregamento, movimentação de e para estoque, e

preenchimento do pedido. Segundo Bowersox e Closs (2001) o manuseio de

produtos consiste no fator mais importante para a produtividade dos depósitos,

constituindo-se na atividade de armazenagem que mais consome mão-de-obra.

Por isso o projeto de um depósito é um fator determinante para a eficiência das

operações de manuseio de materiais. Os sistemas de manuseio classificam-se

em mecanizado, automatizado, semi-automatizado e baseados em informação.

De acordo com Lopes, Rabelo e Moraes (2006), existem muitos equipamentos

para auxiliar a movimentação de materiais, e os principais são: empilhadeiras,

paleteiras, cabos de reboque, veículos de reboque, esteiras transportadoras e

carrosséis.

O trabalho em questão trata de uma movimentação interna de materiais,

porém, por ser uma empresa de grande porte, com grande área demográfica e

um alto volume de materiais, a movimentação de materiais passa a ser uma

distribuição Física de materiais.

2.2. Distribuição Física

Novaes (2007) conceitua distribuição física como sendo um processo

operacional e de controle que permite transferir produtos desde o ponto de

fabricação até o ponto em que a mercadoria é entregue ao consumidor. O

objetivo geral da distribuição física é levar os produtos certos, para os lugares

certos e com um nível de serviço desejado pelo menor custo possível (NOVAES,

2001, p.145). O autor também diz que são necessários alguns componentes

físicos e de informações para ter uma distribuição física de produtos, como:

instalações físicas, veículos, informaçõe"s gerenciais, custos e recursos

operacionais. Novaes (2001) diz que o objetivo da logística de distribuição é

realizar as entregas dos produtos nos locais e momentos definidos pelo cliente,
",

garantindo o nível de serviço esperado e custos reduzidos sempre-que possível.

Isso se torna um desafio, pois a oferta de melhores níveis de serviço implica em

maiores custos com armazenagem, transporte e estoque.

De acordo com Viana (2000) a distribuição é a atividade por meio da qual

a empresa efetua as entregas de seus produtos, estando, por consequência,

intimamente ligada à movimentação e transporte.
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Moura (2006) diz que a distribuição física ocupa-se com a gestão dos

fluxos de produtos e informações do processo produtivo, assegurando que os

produtos cheguem condições finais, de acordo com a solicitação, por meio da

distribuição, essencialmente com as atividades de gestão de estoques,

transportes e armazenagem.

A distribuição física de produtos envolve instalações físicas, estoque de

produtos, veículos, custos e pessoal. De acordo com Novaes (2007), esses

componentes estão interligados e a logística cuida para que cada um seja

administrado adequadamente. É muito importante no sistema de distribuição de

materiais, informações de natureza diversas, como: o cadastro de clientes,

quantidade de produtos a serem entregues, condições para entrega e

acondicionamento dos produtos e roteiros de distribuição. O planejamento,

programação e controle dessas atividades, auxiliam na preparação da

distribuição.

2.3. Transporte

Bailou (2007) conceitua a administração de transportes como o braço

operacional da função de movimentação que é realizada pela atividade logística,

cujo objetivo, é assegurar que o serviço de transporte seja realizado de modo

eficiente e eficaz. O autor considera o transporte como a atividade, do ponto de

vista de custo, como sendo a mais importante da logística. A gestão dos veículos

de transporte requer muita atenção e a decisão em relação ao tamanho, ao tipo

e a capacidade dos veículos pode ser feita por meio da escolha do tipo de

configuração de abastecimento que será realizado.

Outro importante elemento que deve ser avaliado pelo gerente logístico é

o custo de deslocamento do produto. A transferência de produtos de um local

para outro provoca um custo de transporte que geralmente é medido pela

distância e pela quantidade de carga deslocada. Portanto, faz parte de uma

gestão eficaz do setor logístico e do sistema de distribuição a "disponibilidade de

uma estrutura de custos adequada e constantemente atualizada" (NOVAES"

2007, p. 254).

Segundo Rodrigues (2002), ao analisar os veículos e equipamentos que

serão utilizados no transporte rodoviário, deve-se adquirir conforme as

necessidades referentes à exata capacidade qe carga, distância correta que o
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veículo irá percorrer e as respectivas finalidades a que se destinará. A análise

dos veículos deve ser feita de forma atenta, pois está diretamente relacionada à

operação e aos custos da empresa. Segundo o autor, os veículos mais

utilizados no transporte rodoviário, de acordo com a classificação de sua

capacidade de carga, distância entre eixos e finalidades a que se destinam, são:

• Caminhão aberto - Mercadorias não perecíveis e pequenos volumes. Em

caso de chuva são cobertos com lonas enceradas;

• Caminhão baú - Sua carroceria possui uma estrutura semelhante a dos

contêineres, que protegem das intempéries toda a carga transportada;

• Caminhões especiais - Podem ser: rebaixados e reforçados para o

transporte de carga pesada; possuir guindastes sobre a carroceria

(munk), cegonhas projetadas para o transporte de automóveis, etc.;

• Caminhão graneleiro ou silo - Possui carroceria adequada para o

transporte de graneis sólidos. Descarrega por gravidade, através de

portinholas que se abrem;

• Caminhão plataforma - Contêineres e cargas de grande volume ou peso

unitário;

• Semi-reboques - Carrocerias, de diversos tipos e tamanhos, sem

propulsão própria, para acoplamento a caminhões-trator ou cavalos

mecânicos, formando os conjuntos articulados conhecidos como carretas.

Este tipo de equipamento é muito versátil, pois podem ser desengatados

e deixados em um terminal de carga, liberando o cavalo mecânico para

outros serviços de transporte;

• Caminhão tanque - Sua carroceria é um reservatório dividido em tanques,

destinados ao transporte de derivados de petróleo e outros líquidos a

granel;

• Caminhão tremonha ou com caçamba - Transporte de cargas a granel,

descarregado por gravidade, pela basculação da caçamba.

3. Classificação Metodológica

Para elaboração deste trabalho, em relação aos procedimentos técnicos,

de acordo com (Gil, 1991) utilizou-se a pesquisa bibliográfica que foi elaborada a

partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. Também foi
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realizado um estudo de caso, em uma empresa siderúrgica de grande porte, que

é classificado ao envolver o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

O presente trabalho realizou uma pesquisa aplicada que utilizou

formulários para o levantamento de dados referentes aos veículos MK's (com

munck) utilizados no transporte interno de materiais da empresa estudada. Do

ponto de vista de sua natureza foi realizada uma pesquisa aplicada, que objetiva

gerar conhecimentos para aplicação prática direcionada a solução de problemas

específicos. De acordo com (Gil, 19991), do ponto de vista de seus objetivos, a

pesquisa realizada era de caráter descritivo, descrevendo as características de

determinada população, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta

de dados e assumindo em geral a forma de levantamento, e de caráter

explicativo visando identificar os fatores que determinam ou contribuem para a

ocorrência dos fenômenos. Verificou-se, de acordo com a teoria, o processo de

distribuição de materiais com a finalidade de fornecer subsídios para a melhoria

da utilização dos veículos, da produtividade e redução dos custos de transporte.

Para a implementação dos formulários de levantamento de dados, foi

realizado um acompanhamento da aplicação da pesquisa nos processos de 06

veículos MK's que são utilizados para a distribuição de materiais da empresa,

sempre os confrontando com a teoria e verificando sua consistência. Quanto à

análise dos dados, a forma de abordagem foi quantitativa, observando os

valores obtidos por meio da aplicação do formuJário de preenchimento (anexo

01).

3.1. Procedimentos Metodológicos

o presente trabalho abordou em sua pesquisa a possibilidade de

substituir os caminhões trucados com guindauto (com munck) por caminhões

trucados sem guindauto (sem munck). Com isso, listaram-se os 06 veículos

MK's, utilizados para o transporte, que são destinados a atender armazéns

específicos, porém podem realizar o descarregamento em locais diversos dentro

da empresa. Verificou-se que cada veículo é encaminhado a realizar o

carregamento em armazéns pré-determinados, com isso, listou-se todos os

locais de carregamento dos caminhões.
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Elaborou-se um formulário teste, que serviu como instrumento de coleta

de dados, no qual continham campos que foram preenchidos pelos funcionários

da empresa, nas colunas referentes ao carregamento, e os campos referentes

ao descarregamento dos materiais, que foram preenchidos pelos usuários

(solicitantes do material). Os funcionários da empresa terceirizada (motoristas),

que são os responsáveis pela distribuição dos materiais, preencheram apenas o

campo "observação", no qual foram inseridas apenas informações necessárias

para o entendimento do formulário de pesquisa e justificativas pertinentes aos

horários informados no mesmo.

O formulário teste foi aplicado no período de 01 mês com o objetivo de

verificar quanto à sua funcionalidade. Com a comprovação da viabilidade e

funcionalidade dos formulários e depois de devidos ajustes, foi implementado um

formulário definitivo. A amostra coletada por meio do formulário definitivo foi de

30 dias, referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, sendo

recolhidas diariamente para a consolidação dos dados. O formulário tem um

elevado. grau de confiabilidade já que foram realizadas auditorias .semanais e

monitoramento na implementação do formulário. Optou-se por consolidar os

dados de diferentes meses visando à diminuição da contabilização de

informações de demandas atípicas, que poderiam ocorrer em um determinado
,..

mes.

A partir da consolidação dos dados foi possível levantar a quantidade de

veículos que utilizaram o munck e a sua frequência; o tempo médio de

carregamento e descarregamento da carga juntamente com o tempo médio do

veículo em trânsito e o peso médio da carga confrontando-o com a capacidade

.total do veículo. Com a obtenção dessas informações, realizou-se um estudo

verificando a oportunidade de melhorias nas atividades desenvolvidas pelos

veículos, na sua utilização e nos custos referentes aos gastos da empresa na

atividade de distribuição interna de materiais.

O fluxograma envolvendo a forma de aplicação da pesquisa e o estudo

proposto para realização está apresentado na figura 01.

18



-- -.....,... -

Início
\

Listar veículos MK' s
utilizados para o

L~ transporte.
I

Verificar locais de
carregamento das

cargas.

Elaborar formulário
teste.

r---~--~--~-- --- .....
[ Orientar forma de
I

j
~ preenchimento do

formulário.
f·,
~ r

r------
i
I Implementar o

formulário teste.

Sim
-~_._--

Implementar
formulário definitivo.

\

Não

r - -- ---- - ----------- - ---
f

I

; Consolidar o nível de.serviço.

-.

'.

Analisar o tempo
médio do veículo em

trânsito.

Analisar o tempo de
carregamento e

descarregamento da
carga.

Analisar os dados em
relação à utilizaçao

do munck.

r,
i
1 Consolidar os dados

dos formulários.

Recolher formulários
preench idos.

.. ---- -_. _._--- _-..__ -----... .•.---,

Monitorar a
implementação do

formulário.

, __ a__ _ _ ---...... .• -..o ..•.. __ .- _ _ ..-.- __

I Analisar os dados em
relação ao peso da

carga e a capacidade
do veículo.

,

Analisar os dados em
relação ao custo de

transporte.

Realizar estudo de.
gastos com

equipamento.

Proposição de
! veículos adequados a
I - operação.

Fim.
\

Figura 01: Fluxograma de aplicação da pesquisa e análise dos dados.
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4. Desenvolvimento

4.1. Análise da Utilização do Munck por veículo

Por meio da análise da tabela de preços dos veículos, observou-se que

os veículos MK's possuem um custo elevado, em relação aos outros veículos,

de hora/trabalho por possuir este equipamento específico. Visando a obtenção

do valor quantitativo referente à utilização do munck em cada veículo, foi feita a

consolidação das informações obtidas com o formulário aplicado, na planilha de

controle diária de MK's. A partir dessa análise, obtiveram-se os seguintes dados:

r-------------~- -- -- - -

Utilização Munck - MK 212

Sim Não

21%

79%

Gráfico 01: Utilização do munck - Veiculo MK 212
Fonte: Elaborado pela autora

Utilização Munck - MK 218

Sim Não

15%

85%

Gráfico 03: Utilização do munck - Veículo MK 218
Fonte: Elaborado pela autora

,

-- ---------------,

Utilização Munck - MK 217

Sim Não

37%

63%

Gráfico 02: Utilização do munck - Veículo MK 217
Fonte: Elaborado pela autora

Utilização Munck - MK 219

Sim Não

34%

66%

Gráfico 04: Utilização do munck - Veículo MK 219
Fonte: Elaborado pela autora
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Utilização Munck - MK 227

Sim Não

8%

Gráfico 05: Utilização do munck - Veículo MK 227
Fonte: Elaborado pela autora

Utilização Munck -MK 230

Sim Não

9%

Gráfico 06: Utilização do munck - Veículo MK 230
Fonte: Elaborado pela autora

A partir da análise dos gráficos, observou-se que dentre os veículos

estudados, o MK 227 possui o maior valor percentual de não utilização do

munck, que é de 92°1Ó. O veículo com o maior percentual de utilização do munck

é o MK 217, totalizando 37°1Ó de utilização nas distribuições realizadas pelo

veículo. Observa-se que todos os veículos tiveram um percentual de utilização

do munck abaixo de 50% das distribuições realizadas, evidenciando a baixa taxa

de utilização do mesmo. Nem mesmo o veículo com a máxima utilização do

munck, dentre os outros, utilizou-o em 50% das distribuições realizadas no

período de 30 dias.

4.1.1. Análise de Utilização Total dos Munck's

Em uma análise global da utilização dos munck's dos veículos, observa-

se que a média de utilização do munck, para a distribuição interna de materiais,

é de apenas 22%. Em média, em 78% das distribuições não utiliza-se o munck,

ou seja, de 1.437 distribuições realizadas no período de 30 dias, 1.120 não

utilizaram o munck e apenas 317 o utilizaram.
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Com Munck

• Sem Munck

Percentual de Util·z I I

Munc I

os

22%

78%

Gráfico 07: Percentual de Utilização Total dos Munck's

Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando que o custo do veículo com munck é 330/0 superior ao

custo do veículo sem munck e que a utilização do mesmo é muito baixa,

percebe-se uma oportunidade de melhoria da utilização dos recursos, sem

considerar as oportunidades de melhoria que podem ser feitas nos tempos das

atividades realizadas pelos veículos.

4.1.2. Análise Comparativa de Utilização dos Munck's

A partir da análise individual da utilização dos munck's nota-se que em

todos os caminhões o munck é pouco utilizado, em relação à quantidade de

distribuição de materiais realizada, no período de 30 dias. Segue abaixo os

dados consolidados:

MK218

MK227

MK212

MK219

MK230

MK217

Utilização Total Munck I Veículo
• Sim • Não • Total

Gráfico 08: Utilização do Total MunckNeículo
Fonte: Elaborado pela autora
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o gráfico 08 mostra que a quantidade das distribuições realizadas pelos

veículos é bastante discrepante. Verifica-se que a diferença entre o veículo mais

produtivo (MK 217) e o menos produtivo (218) é de 150 distribuições.

Em relação à utilização do munck dos veículos MK's referentes às suas

quantidades de distribuição, verificou-se que o veículo MK 227 foi o que

apresentou menor utilização do munck e o segundo menor em valores absolutos

de distribuição.

A partir da análise do gráfico 08, percebe-se também uma oportunidade

de melhoria na utilização dos veículos MK's devido à baixa taxa de utilização do

munck, por meio da substituição desses veículos por outros que não tenham o

munck, como por exemplo, o caminhão TC Truck.

Observa-se também que para essa substituição pode-se levar em conta a

alteração do modelo de distribuição dos veículos por armazém, que é utilizado

atualmente pela empresa. Os veículos poderiam ser distribuídos de acordo com

as informações contidas na reserva de material, realizando uma programação de

atendimento das mesmas de acordo com as cargas programadas para o dia

precedente. Essa definição seria feita de acordo com a programação da reserva,

quanto ao tempo de atendimento (programação para atendimento das reservas)

e as características da carga em questão, analisando a possibilidade de

utilização do munck. Com isso, seria possível reduzir a quantidade de

caminhões MK's, sem utilização do munck, reduzindo assim o custo que esse

recurso ·acarreta.

4.2. Análise do Tempo médio de Atividade dos Veículos

É importante realizar a medição dos tempos de carregamento e

descarregamento da carga, tempo de trânsito e tempo ocioso, pois essas

atividades impactam diretamente no nível de serviço e no atendimento dos

usuários finais. A partir da consolidação dos dados obtidos através da planilha

de controle de veículos MK's (anexo 02), foi possível verificar quantitativamente

os valores referentes às médias dos tempos de atividades dos veículos.
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Tempo das Atividades
MK212

02:46:10

02:08:14

01:42:40 01:37:56

• Tempo descarregamento (Média)

Tempo carregamento (Média)

Tempo em trânsito (Média)

• Tempo Indisponível (Média)

Gráfico 09: Tempo das atividades - MK 212
Fonte: Elaborado pela autora

Tempo das Atividades
MK218

03:20:34

02:47:52

01:00:5401:05:40

• Tempo descarregamento (Média)
• Tempo carregamento (Média)
Tempo em trânsito (Média)
Tempo Indisponível (Média)

Gráfico 11: Tempo das atividades - MK 218
Fonte: Elaborado pela autora

Tempo das Atividades
MK217

02:33:32

02:03:44 02:03:30

• Tempo descarregamento (Média)
Tempo carregamento (Média)
Tempo em trânsito (Média)

• Tempo Indisponível (Média)

Gráfico 10: Tempo das atividades - MK 217
Fonte: Elaborado pela autora

Tempo das Atividades
MK219

02:50:22
02:35:22

01:37:18
01:11:58

• Tempo descarregamento (Média)
Tempo carregamento (Média)
Tempo em trânsito (Média)
Tempo Indisponível (Média)

Gráfico 12: Tempo das atividades - MK 219
Fonte: Elaborado pela autora
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4.2.1. Análise do Tempo Médio das atividades por veículo

A análise dos tempos das atividades desenvolvidas pelos veículos MK's

é considerada importante, pois é possível realizar a medição das atividades que

têm o maior impacto no nível de serviço. Segue abaixo os dados consolidados:

04:19:12
03:50:24
03:21:36
02:52:48
02:24:00
01:55:12
01:26:24
00:57:36
00:28:48
00:00:00

-- _._--

Tempo das Atividades/Veículo

MK212 MK218 MK217 MK227 MK230 MK219

01:00:54 02:03:44 01:16:39 02:19:10 02:35:22

03:20:34 02:33:32 03:58:43 02:27:24 02:50:22

01:05:40 01:34:14 01:00:40 01:15:20 01:11:58

02:47:52 02:03:30 01:58:58 02:13:06 01:37:18
- - -

• Tempo carregamento (Média) 02:08:14

c.,. Tempo descarregamento (Média) 01:42:40

• Tempo em trânsito (Média) 01:37:56

• Tempo Indisponível (Média) 02:46:10
- -

Gráfico 15: Tempo Médio das AtividadesNeículo
Fonte: Elaborado pela autora

o gráfico 15 mostra que o veículo MK 219 possui o maior tempo de

carregamento médio, totalizando 2 horas e 35 minutos. O maior tempo de

descarregamento médio, é o do veículo MK 227, levando 3 horas e 58 minutos

para a realização da atividade. O veículo MK 212 possui o maior tempo de

trânsito, sendo de 1 hora e 37 minutos, e o.veículo MK 218 possui o maior tempo

de ociosidade, totalizando 2 horas e 47 minutos.

O elevado índice do tempo de descarregamento se deve, na maioria das

vezes, ao fato dos usuários finais não estarem nas placas de entrega

aguardando o recebimento dos materiais e pelo fato de não possuírem os

esquipamentos necessários no momento da entrega, conforme apresentado no

campo "observação" na planilha de controle de veículos (anexo1). Esses

problemas, podem ser solucionados a partir de uma melhor comunicação por

parte dos armazéns para com os usuários, visando a melhoria do recebimento

de materias nas placas de entrega.
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o tempo de carregamento médio, dos veículos, é de 1 hora e 54 minutos

e o veículo com o menor tempo de carregamento, foi o MK 218, totalizando 1

hora. A melhora do nível do tempo de carregamento nos armazéns é obtida por

uma melhor gestão dos materiais estocados. Garantir a organização das cargas

a serem entregues, realizar com antecedência a separação física dos itens por

ordem de entrega, a retirada dos seus locais de armazenagem e a transferência

para a área de expedição para efetuar o carregamento, de acordo com as

reservas emitidas para o dia, são medidas que podem diminuir o tempo de

carregamento de material nos veículos.

Outro ponto importante a ser observado na realização das tarefas' diárias

dos veículos é o tempo ocioso. O tempo ocioso médio, calculado a partir do

somátorio dos tempos médios de todos os veículos, é de 2 horas e 14 minutos.

Os veículos MK's 212 e 218 ultrapassaram o tempo ocioso médio, atingindo

respectivamente, 2 horas e 46 minutos e 2 horas e 47 minutos, sendo que o

primeiro ainda possui esse tempo como sendo o maior dentre todas as suas

atividades realizadas. O cálculo do tempo ocioso foi realizado a partir de

análises referentes ao horário de entrada e saída dos motoristas, no turno de

serviço, bem como o as entradas e retornos do horário de almoço. Com isso

nota-se que é necessário um maior controle da disponibilidade dos veículos,

para poder reduzir a ociosidade e consequentemente aumentar o nível de

serviço. O veículo MK 218 possui o maior tempo ocioso e o menor número de

distribuições realizadas no período de 30 dias, comprovando de fato, o impacto

direto no nível de serviço.

4.2.2. Análise do Tempo Total das Atividades

Em uma análise global das atividades dos veículos, observa-se como

valores relevantes os tempos das atividades de descarregamento e ociosidade

(Gráfico 16).

27
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• Tempo descarregamento (Média) 16%

23%

Percentual do Tempo das Atividade dos Veículos

• Tempo carregamento (Média)

Tempo em trânsito (Média)

• Tempo Indisponível (Média)

Gráfico 16: Percentual do tempo das atividades dos veículos
Fonte: Elaborado pela autora

o tempo de descarregamento, que representa 34% do total, reforça a

necessidade de melhorar a comunicação entre o armazém e os usúarios,

conforme citados anteriormente, de forma a solucionar os problemas referentes

as entregas.

O tempo de ociosidade, que representa 270/0 do total, reforça a

necessidade de um maior controle das disponibilidades dos veículos para a

realização das atividades.

O tempo de carregamento possui a terceira maior porcentagem, quanto

a duração da atividade, o que demosntra a necessidade de um maior controle,

por parte da gerência de administração de materiais da empresa, para verificar

as possíveis causas desse elevado percentual.

4.3. Estudo de Horas trabalhadas por Veículos

A quantidade de horas diária de trabalho por veículo na empresa

estudada é de 08 horas e 15 minutos, totalizando 247 horas e 30 minutos no

mês em que os veículos devem estar disponíveis e prontos para as atividades. O

gráfico 17 mostra a quantidade total de horas trabalhas por veículo, no período

de 30 dias.
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Veículo

Quantidade necessária de hora/trabalho em 30 dias

288:00:00

240:00:00

Clt 192:00:00<cu
E

••••••••• 144:00:00Clt
fi•••o 96:00:00%

48:00:00

0:00:00

Quantidade Utilizada Horas/mês

185:45:00 188:01:00 180:57:00 198:51:00

MK212 MK217 MK219MK227 MK230MK218

Gráfico 17: Horas trabalhadas por veículo/mês
Fonte: Elaborado pela autora.

Para a contabilização da quantidade de horas utilizadas, no período de

30 dias, pelos veículos foram levados em consideração os tempos de atividades

de carregamento, descarregamento e tempo de trânsito, sendo que essa análise

foi feita sem melhorias nesses tempos. Conforme o gráfico 17, o veículo MK 219

foi o que teve o maior aproveitamento referente ao número de horas trabalhadas

em comparação com o valor mínimo de horas necessárias, pago pela empresa.

Os veículos MK 212 e MK 218 tiveram um número de horas trabalhadas

relativamente baixo em relação ao valor "ideal", contabilizando respectivamente,

em 164 horas e 25 minutos e 163 horas e 34 minutos.

É notável que a disponibilidade (em horas) de todos os veículos, para a

realização das atividades de distribuição interna de materiais, está abaixo da

disponibilidade mínima paga pela empresa, no período de um mês, que é de 247

horas e 30 minutos. Com isso, a empresa paga por um serviço que não está

disponível para utilização.

Nessa situação, deve-se adotar políticas de controle dos veículos, em

relação aos valores referentes às horas de trabalho/mês, para se ter um maior

monitoramento e rastreabilidade do atendimento das reservas.

4.4. Análise do peso e capacidade dos veículos

Os veículos MK's uti izados para a distribuição interna de materiais da

empresa estudada possuem uma capacidade entre 12 t. e 15 t. É importante
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realizar a análise da capac· a e do veículo e I - ao peso médio a carga

transportada, pois com isso é possível verificar

adequada em relação a s a capacidade. Os .e'

capacidades e pesos médios de ca 9a transportada, co

,culo tem uma zação

I s MK's poss em as

e a Tabela O :
.-

.Veículo - ' .Capacida~e Veículo PesoM~.dio (carga) 'l~till"z~.ção(%)

MK212 9900 6530 I 66%
MK217 10170 6513 : 64%I

I

MK218 9978 4669 ! 47%
MK219 9900 4479 45%
MK227 8840 5668 64%
MK230 8840 3719 42%

Tabela 01: Capacidade Veículo e Peso médio da carga.
Fonte: Elaborada pela autora.

A partir da tabela 01, observa-se que os veículos MK 218, MK 219 e MK

230 utilizam uma porcentagem inferior a 500/0 da capacidade do veículo,

mostrando um pouco aproveitamento, em relação à capacidade dos mesmos. Já

os veículos MK 212, MK 217 e MK227 tiveram uma porcentagem de utilização

superior a 500/0 de suas capacidades. Com isso, nota-se uma oportunidade de

melhoria na utilização dos veículos que tiveram um nível abaixo de 50% da

capacidade do veículo, podendo ser substituídos por outros que possuem uma

menor capacidade e custo. Juntando essa análise com a de utilização do

munck, verifica-se uma oportunidade maior de reduzir os custos referentes ao

veículo e adequá-los de acordo com a sua real necessidade.

Os valores referentes ao custo dos veículos com munck e sem munck,

oferecidos pela empresa contratada, diferem apenas pelo recurso instalado e

não pela capacidade dos veículos. Com isso, observa-se uma possibilidade de

melhoria através de uma pesquisa de preços dos caminhões trucados, sem

munck, com menores capacidades, podendo substituí-los, já que a empresa

contratada cobra o mesmo preço independente da capacidade.

4.5. Economia na Utilização dos Recursos

Os veículos MK's são mais caros, em termos de custos/hora devido ao

munck, em relação ao veículo trucado normal. Os dois tipos de veículos

possuem a mesma capacidade de peso, em torno de 12 a 15 toneladas. Com

isso, é possível realizar a troca de veículos com pouca utilização do munck, por
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veículos sem o munck. A tabela 02 mostra os gastos com esses

veículos/equipamentos:

Te - Truck R$ 45,22 R$ 10.852,80 R$ 130.233,60

MK - Truck R$ 60,22 R$ 14.452,80 R$ 173.433,60

Tabela 02: Estudo de gastos com equipamentos
Fonte: Elaborada pela autora.

A partir dos preços expostos na tabela 02 é possível notar que o custo mensal

do veículo MK é de R$ 14.452,80 por mês e o do veículo TC Truck é de R$

10.852,80. A empresa estudada tem um custo fixo mensal, com os 06 veículos

MK's, de R$ 86.716,80. O custo anual com os veículos MK's é de R$

1.040.601 ,60. A substituição de 01 veículo MK pelo TC truck, gera uma

economia de R$ 3.600,OO/mês e em termos percentuais, uma economia de

24,910/0. No período de 1 ano, a economia pela troca de 01 veículo MK pelo TC

truck, seria de R$ 43.200,00.

No presente trabalho, observou-se a oportunidade de melhoria em

relação ao munck, 03 veículos MK's. Se os 03 veículos fossem substituídos,

seria possível uma economia anual de R$ 129.600,00. Essa economia foi

calculada a partir do valor da hora normal de trabalho do veículo.

Observou-se que o veículo MK custa R$ 15,00/Hora mais caro do que o

TC truck. Levando em consideração apenas a utilização do munck, pois os

veículos MK's utilizados pela empresa possuem o mesmo valor, independente

da sua capacidade. Com isso, observa-se outra oportunidade de redução dos

custos, buscando veículos que têm o valor mais barato em relação à capacidade

e ao munck.

5. Conclusão

De acordo com os dados levantados na empresa estudada, é possível

notar que no processo de distribuição interna de materiais, são considerados

como pontos-chaves relacionados à utilização dos veículos, os tempos das

atividades desenvolvidas pelo mesmo (carregamento, descarregamento, trânsito

e ocioso) e a utilização/aproveitamento dos recursos disponíveis. Essa
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distribuição tem um papel muito importante na empresa, pois influencia no

volume de estoque, nível de serviço e consequentemente, nos custos.

Em resposta a problemática do trabalho, observou-se que a utilização

dos veículos MK's para a distribuição interna de materiais da empresa estudada,

não é feita de modo a aproveitar as suas capacidades e equipamentos.

Observou-se que todos os veículos têm uma baixa utilização do munck

(equipamento) e que 50% dos veículos utilizam o veículo abaixo da sua

capacidade total. Verificou-se que a utilização dos veículos MK's pode ser

aproveitada, reduzindo o número de veículos MK's e alternando-os conforme os

atendimentos referentes às reservas que necessitam a utilização do munck,

programando-as com antecedência. Com isso, seria possível alcançar um menor

custo e uma melhor utilização dos veículos.

J Para Bailou (2010) há três atividades primárias para o atingimento dos

objetivos logísticos de custo e nível de serviço. Estas atividades chaves são

transportes, manutenção dos estoques e processamento de pedidos. A

administração da atividade de transporte geralmente envolve decidir-se quanto

ao método de transporte, aos roteiros e à utilização da capacidade dos veículos.

Atualmente, não se pode dizer que os veículos são adequados à
operação, pois como foi mostrado na análise dos dados, melhorias podem ser

feitas. Porém, observa-se a necessidade de utilizar veículos com munck. Com

isso, conclui-se que os veículos MK's são necessários, mas em números e

capacidades menores. Outro ponto citado na problemática é em relação à

melhoria dos tempos das atividades realizadas pelos veículos. Nesse caso, é

importante analisar cada atividade separadamente.

O processo de carregamento de materiais, de responsabilidade direta

dos armazéns, observou-se que duração média da atividade é elevada, ficando

em 3° lugar dentre as 4 atividades realizadas. É necessário estabelecer metas e

controle dos tempos de carregamento visando à melhoria do nível de serviço, já

que esse processo é de responsabilidade do armazém. A empresa poderia

pegar como exemplo, os veículos MK 218 e 227, pois eles possuem uma

discrepância muito acentuada dos tempos praticados nessa atividade, sendo

bem inferiores dos demais veículos. Nesse caso, uma sugestão seria analisar os

armazéns no qual esses 2 veículos atendem, verificando o modo como é feito o

carregamento, de modo a repassar para os demais veículos.
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No processo de descarregamento de materiais a interação do usuário

com a gerência responsável pela administração de materiais é muito importante.

Foi observado que nesse processo, a localização do usuário no momento da

entrega dos materiais, impacta significativamente no tempo de

descarregamento. Para a resolução desse ponto, é necessária uma

programação junto ao usuário para o recebimento das mercadorias.

Considerando que o descarregamento é o maior tempo dentre as atividades do

processo de distribuição, é importante uma análise aprofundada, principalmente

dos veículos MK's 218 e 227, para identificar os desvios.

No que diz respeito ao tempo indisponível - atrasos nos tempos de

inicios efetivo das atividades e antecipação do horário de término das mesmas -

verificou-se que 27°10 do tempo contratado para a realização das atividades do

processo de distribuição de materiais é ocioso, ou seja, trata-se de um recurso

indisponível para a empresa. É necessária uma cobrança à empresa terceirizada

responsável pela prestação desse serviço, para providenciar o imediato

cumprimento contratual. Esse valor representa um custo mensal de R$

23.413,54 para a empresa e um custo anual de R$ 280.962,43, no qual ela paga

por um recurso que não está disponível.

Em relação à utilização/aproveitamento dos recursos disponíveis, pode-

se caracterizá-los como: a utilização do munck e a capacidade de carga do

veículo. No total das distribuições realizadas no período estudado, somente 22°10
necessitaram a utilização do munck. Em uma análise mais detalhada, observa-

se nos veículos MK 230, 227 e 218, as menores taxas de utilização do munck.

Conforme observado no levantamento de dados, os veículos MK 227 e 218

atuam no mesmo armazém, com isso, foi sugerida a substituição de' um desses

veículos por um TC truck. O veículo MK 230, citado acima, também pode ser

substituído por um TC truck, considerando que tanto o veículo MK 212 (apoio)

quanto o MK 219 (que atende ao mesmo armazém) podem atender as possíveis

as cargas que necessitem da utilização do munck.

Com a implementação das modificações acima sugeridas espera-se

uma redução direta de 8°1o nos custos dos veículos, o que representa uma

redução anual de R$ 86.400,00. Quanto aos ganhos indireto, referentes à

melhoria dos tempos das atividades e redução do tempo de disponibilidade,

espera-se a melhora do nível de serviço.
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o objetivo principal do trabalho foi alcançado, pois além de identificar

possíveis melhorias na utilização dos veículos MK's, mostrou-se uma redução

dos custos referentes aos mesmos e sugestões para a melhoria do nível de

serviço. Os principais resultados alcançados no trabalho são os referentes ao

percentual de utilização do munck, no qual mostrou que a empresa paga por um

recurso que é pouco utilizado; e a análise dos tempos de atividades realizadas

pelos veículos, no qual mostra que o 2° maior tempo dentre as atividades

realizadas, é o de disponibilidade do veículo, que acarreta um custo significativo

para empresa referente ao pagamento de um recurso que não está disponível.

As limitações encontradas no trabalho foram em relação ao tempo de

coleta de informações. Com um curto prazo não foi possível verificar os tipos de

materiais alocados em cada armazém, para que se pudesse definir a utilização

dos veículos, de acordo com as cargas específicas. Outra limitação encontrada

foi referente à informação do numero médio de horas extras pagas pela

empresa, na utilização dos veículos MK's. Pois com esse valor, se tornaria

possível estimar com mais precisão, a economia por meio da substituição dos

veículos sugerida no trabalho.

Acredita-se que a análise feita no referente trabalho, poderia ser feita

com os demais veículos utilizados para a distribuição interna de materiais da

empresa estudada. Até alcançar um nível no qual a empresa teria um maior

controle quanto à utilização de seus veículos e do nível de serviço.
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