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RESUMO 

 

 

A abordagem Lean vem sendo cada vez mais difundida em empresas dos mais variados setores, 

inclusive no setor de serviços. Sob essa perspectiva este projeto propôs-se a avaliar o 

desempenho e implementar melhorias utilizando de ferramentas Lean no setor de suprimentos 

de uma empresa de serviços de manutenção offshore no ramo óleo e gás. A partir de uma revisão 

da literatura nos conceitos e ferramentas Lean, logística e sistema de medição de desempenho 

através de artigos e publicações disponíveis na base de dados Engineering Village e Research 

Gate foi possível estabelecer uma robusta compreensão teórica sobre o tema da pesquisa. A 

metodologia proposta por Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) para aplicação da mentalidade enxuta 

foi utilizada como base para a pesquisa. Através dos conceitos da abordagem Lean e seguindo 

o modelo proposto, foram atingidos ganhos relevantes nos indicadores definidos como chave 

para a gestão dos processos logísticos de suprimentos de materiais, como redução do lead time 

de processos de separação e compras, aumento da produtividade e redução do tempo gasto em 

atividades que não agregam valor. 

 

 

Palavras-chave: Lean. Indicadores-chave de desempenho. Suprimentos. Logística. Óleo e Gás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The Lean approach has become increasingly widespread in companies from a wide range of 

sectors, including the service sector. From this perspective a project was proposed to evaluate 

the performance and implement improvements using Lean tools on an oil and gas offshore 

maintenance services company supply’s sector. From a literature review on the concepts and 

lean manufacturing tools, logistics and performance measurement system through articles and 

publications available in the Engineering Village and Research Gate database it was possible 

to establish a robust theoretical understanding on the research theme. The methodology 

proposed by Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) for application of lean mentality was used as the 

basis for the research. Through the concepts of the Lean approach and following the proposed 

model, significant gains were achieved in the indicators defined as key to the logistics processes 

of materials supplies management, such as lead time reduction of separation and purchases 

processes, increase of productivity and reduction of time spent on activities that do not add 

value. 

 

Keywords: Lean. Key performance indicators. Supplies. Logistics. Oil and gas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A Toyota mostrou ao mundo todo na década de 1980, quando algo de especial havia na 

qualidade e eficiência da produção da empresa japonesa. Os veículos possuíam uma vida útil 

maior do que os automóveis americanos e a manutenção era muito menos recorrente 

(WOMACK; JONES; ROSS, 1998).  

O modo como a empresa fabricava os veículos é que impressionava. Carros eram mais 

velozes e confiáveis a um custo competitivo. É a terceira maior empresa fabricante de 

automóveis no mundo, atrás da General Motors e da Ford; entretanto, é de longe a mais lucrativa 

do que qualquer outra indústria do setor. Grande parte de seu sucesso provém de sua qualidade. 

Mas qual o grande segredo para o sucesso da Toyota? Sua excelência operacional, baseada nos 

métodos de melhoria da qualidade e ferramentas, que ajudaram a provocar a revolução da 

“produção enxuta”, juntamente com uma filosofia empresarial que envolve a compreensão das 

pessoas e motivação humana, baseado na habilidade de cultivar lideranças, equipes e criação 

de estratégias para a construção de relacionamentos com fornecedores e manter uma 

organização em que todos aprendem (LIKER, 2005).  

Sob essa perspectiva, pode-se citar o pensamento Lean (ou produção enxuta), que até o 

final da década de 1990, foi aplicado principalmente na área de manufatura. Baseado nos 

métodos da Toyota, o sistema revolucionou a indústria automotiva, levando a melhores 

resultados com menos esforço, dinheiro, tempo e espaço em 21 comparação com o sistema 

operacional tradicional (SELAU et al., 2009).  

Possui como essência a contínua eliminação de desperdícios e a sistemática resolução 

de problemas. Tapping e Shuker (2010, p. 50), definem desperdício como “qualquer coisa que 

adicione custo ou tempo sem acrescentar valor. É algo que está sendo feito e que não tem valor 

para os clientes, mesmo que possa estar incluído no custo total”. 

Para Araújo (2009), Lean é uma prática de gestão que induz à melhoria de processos e 

resultados dentro dos serviços. Sua ação é voltada à eliminação contínua de desperdícios ou 

atividades que não acrescentam valor numa linha de produção ou em qualquer outro processo, 

por meio do uso de ferramentas. Desta forma, os conceitos de produção enxuta podem ser 

aplicados em qualquer tipo de organização (WOMACK, 2005), para melhorar qualquer 
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processo empresarial. Exemplos que demonstram essa tendência podem ser observados na 

construção civil, indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, seguradoras, inclusive nos 

hospitais (SOUZA, 2008).  

Face ao exposto, o estudo em questão apresenta a realidade de uma empresa que presta 

serviços para o mercado Oil & Gas na área de isolamento, acesso, proteção passiva contrafogo 

e acabamento de interiores, atravessando um cenário de contenção de custos e redução do 

quantitativo de pessoal, além de normas e processos defasados, deparava-se com problemas 

relacionados a deficiências no processo de uma de suas áreas de negócio: o processo de 

suprimentos de materiais. Essa situação e seus desafios foram abordados através da aplicação 

de um método para obter melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, com foco no 

combate a desperdícios de qualquer natureza, no trabalho que agrega valor ao cliente, e na 

simplicidade de conceitos e na implementação: a mentalidade Lean. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Atualmente, devido a ocorrência da crise nacional, ter os processos bem definidos, 

tornou-se uma obrigatoriedade dentro das empresas, pois uma empresa só se torna produtiva 

quando gera produtos/serviços em menor tempo sem abrir mão da qualidade. A empresa X, 

foco deste estudo, estava sendo integrada entre duas empresas com core business diferentes, 

para uma terceira empresa com processos distintos, gerando indefinição sobre o novo fluxo de 

processos que seria seguido em todos os setores da empresa. 

Sob esse pensamento, o processo de suprimentos de materiais era percebido como 

elemento de grande preocupação para a empresa estudada, afinal, as entregas do processo não 

estavam sendo realizadas, o setor de suprimentos não possuía dados para medir o desempenho e 

ter indicadores de gestão para se avaliar os tempos de ciclos das atividades realizadas pelo setor, 

sendo que a empresa em análise possui um sistema ERP onde as informações do setor são 

inseridas. Pouco é aproveitado do sistema, seja em razão de os colaboradores envolvidos no 

processo possuírem baixo conhecimento e treinamento no ERP ou o mesmo não ser adequado 

para todos os processos realizados pelo setor de suprimentos. 

Em suma, a falta de padronização e rastreabilidade nos processos de suprimentos, 

impossibilitavam ao atendimento responsivo aos contratos, ocasionando multas e desgaste da 

imagem da empresa junto ao cliente. Desta forma o presente estudo concentrou suas ações de 

melhoria, antes de tudo, no fluxo de suprimentos, informações e documentos desde o momento 

em que os mesmos são recebidos. 



18 
 

1.3. OBJETIVO 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Conseguir mensurar o desempenho do processo de suprimentos de materiais para 

plataformas de uma empresa offshore e após essa avaliação implementar ferramentas Lean, 

visando obter melhorias no processo e metas de performance. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

✓ Desenvolver consistência de compreensão em abordagens Lean; 

✓ Delinear informações do setor estudado; 

✓ Mapear o fluxo de valor; 

✓ Identificar e descrever indicadores de gestão de suprimentos; e 

✓ Concluir o estudo através de uma avaliação comparativa após a implementação 

e aplicação de ferramentas Lean. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS 

 

Segundo Bertoni et. al. (2009), o sucesso competitivo das companhias de manufatura é 

largamente decretado pelo êxito dos produtos inseridos no mercado. Felice (2015) afirma que 

muitos pesquisadores fornecem listas de fatores que podem contribuir para o sucesso ou 

fracasso do projeto, e que os critérios para o sucesso no projeto são o custo, o tempo e a 

qualidade oferecida para seus produtos e ou serviços. 

De acordo com Womack e Jones (1998), o Sistema Toyota de Produção surge a partir 

da necessidade da Toyota em possuir uma produção competitiva de carros, depois de um tempo 

 de crise no Japão por efeito da segunda Guerra Mundial. Momentos de crise, requerem grandes 

mudanças. Dessa forma, com o cenário instável e a crise que o Brasil enfrenta atualmente, é um 

momento no qual as empresas pensam na reestruturação para enfrentar os períodos de 

dificuldades. 

Diante do que foi exposto, espera-se que as ferramentas Lean atingiam sua finalidade 

de conseguir obter melhorias no processo de suprimentos de materiais da empresa X. Isso 

porque trata-se de um processo que impacta diretamente na produtividade e resultado dos 
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serviços prestados. Caso as atividades não sejam realizadas de modo padronizado e linear, erros 

poderão ocorrer, tais como: excessivo tempo de separação, materiais enviados de maneira 

equivocada, desperdício de mão de obra e compras desnecessárias. 

 

 

1.5. DELIMITAÇÃO 

 

 

Este projeto limita-se a estudar, analisar e avaliar aos processos logísticos de uma 

empresa offshore, aplicando os conceitos da abordagem Lean apenas para o setor de 

suprimentos/compras, de modo a minimizar a complexidade do projeto, tornando assim sua 

execução viável. 

As avaliações a serem propostas serão baseadas na necessidade especifica da empresa, 

visando a otimizar-se sua estrutura interna para obter maior competitividade no mercado em 

que atua. 

É necessário frisar que o método realizado em questão diz respeito a empresa em foco, 

não podendo ser utilizadas as análises e conclusões deste para outras empresas de mesmo perfil. 

 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Este trabalho será estruturado em 6 capítulos, configurados da seguinte maneira. O 

capítulo 1 faz uma breve contextualização, apresenta o tema e trata do assunto que será 

abordado. Os objetivos, geral e específicos, detalham a finalidade do desenvolvimento do 

trabalho. Além disso, a justificativa e os resultados esperados demonstram motivos e 

expectativas do projeto, respectivamente. 

 O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os conceitos e técnicas 

que são considerados essenciais para a prática deste método, designada, sobre o conceito de 

logística interna, os princípios do pensamento Lean, fazendo-se referência às ferramentas 

utilizadas em sua implementação e aos indicadores de gestão. 

Dando prosseguimento ao estudo o capítulo 3 aborda a metodologia de pesquisa, 

discutindo os conceitos relacionados a aplicação deste trabalho.  
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O capítulo 4 irá tratar sobre desenvolvimento da aplicação das ferramentas, onde o autor 

descreve as rotinas de trabalho levantando as dificuldades e conquistas que foram enfrentadas, 

além de evidenciar a aplicação da ferramenta. 

O capítulo 5 exibe os resultados atingidos e respetiva avaliação comparativa após 

implementação das melhorias  

O capítulo 6 será composto pelas conclusões e considerações finais sobre o projeto 

desempenhado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE O LEAN 

 

2.1.1. O Sistema Toyota de Produção 

 

A Toyota é considerada o modelo mundial em produção enxuta, através do 

desenvolvimento de seu sistema de produção, o Sistema Toyota de Produção (STP), segundo 

Martins e Laugeni (2005), e possibilitou a empresa a atingir resultados melhores que as 

concorrentes no mesmo período. 

O sistema Toyota de fabricação (STP) teve início nos anos 1950 do século XX, na 

ocasião em que Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, dirigentes da companhia japonesa, 

compreenderam que a produção em massa não funcionaria no Japão, adotando por isso uma 

inédita abordagem, com a produção em lotes de pequenas dimensões e com base na eliminação 

de desperdícios segundo Garrido (2017).  

Ohno (1997, p.71) define o STP como uns princípios para eliminar por completo o 

desperdício e aumentar a produtividade. Onde desperdício está relacionado a todos 

os princípios de produção que apenas aumentam os custos sem agregar valor, e listou sete 

grandes desperdícios, que se originam da expressão em japonês: mudas, são elas: 

• Superprodução: Ocorre quando produzimos mais do que é preciso, ou seja, 

mais que o cliente deseja, criando produtos e esforções desnecessários, que não 

irão cobrir os custos de armazenamento, transporte e controle. (MÜLLER; 

STOCK; SCHILLIG, 2014). 

• Espera: Ocorre quando não existe sincronia entre atividades, ocasionando alto 

tempo de ociosidade por parte de pessoas, produtos ou informações, causando 

um fluxo deficiente; 

• Transporte: Ocorre quando há grande movimento desnecessário de pessoas, 

produtos ou informações, durante o processo, que em um contexto global não 

agregam valor ao produto final, seja ele um objeto ou serviço. (MÜLLER; 

STOCK; SCHILLIG, 2014); 

• Processamento desnecessário: Ocorre quando um produto passa por atividades 

que não agregam valor ao cliente e não são necessárias;  

• Estoque excessivo: Ocorre quando temos armazenagem em excesso de 

produtos acabados, semiacabados ou matérias primas, causando redução da 
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vida útil e gastos não previstos com todos os insumos utilizados para a entrega 

do produto final. (MÜLLER; STOCK; SCHILLIG, 2014). 

• Movimentos desnecessários: Ocorre quando o layout do posto de trabalho é 

deficiente, gerando problemas ergonômicos, de segurança, de qualidade e 

perdas de tempo, em suma são atividades que consomem recursos do sistema 

produtivo, mas que não são capazes de agregar valor para o cliente (MÜLLER; 

STOCK; SCHILLIG, 2014); e 

• Defeitos: Ocorre quando o produto não é aprovado pelo controle da qualidade 

e não atende aos requisitos mínimos esperados pelo cliente, impactando de 

forma direta nos custos extras com energia, tempo e capital (KO; CHUNG, 

2014). 

Segundo Tapping e Shuker (2010), no escritório essa oitava muda é ainda maior, uma 

vez que esse mal fica escondido nos processos, tornando sua detecção difícil. Na perspectiva 

dos autores, devido ao fato de a maioria das análises para eliminação do desperdício ocorra no 

gemba, os mesmos princípios Lean devem ser implantados também no ambiente de serviços, 

agregando valor e entregando em níveis de serviço mais elevados. A Figura 1, a seguir, 

exemplifica o conteúdo apresentado nesta seção, evidenciando os tipos de desperdícios. 

 

Figura 1 - Os Desperdícios Mortais em uma empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos conceitos Lean. 
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2.1.2. Lean Thinking 

 

O Lean pode ser caracterizado como uma abordagem sistemática que visa a identificar 

e eliminar o desperdício através da melhoria contínua do fluxo de mercadorias do fornecedor 

até o consumidor, com intuito de fornecer os melhores e diversificados produtos, ao menor 

custo, e na busca constante a perfeição. (WOMACK; JONES; ROOS, 1990). Sob essa 

perspectiva, a abordagem está relacionada às ideias de resposta rápida de modo eficiente, por 

conseguir aumentar a velocidade de qualquer processo e trazer à tona oportunidades ocultas 

de melhoria, como redução dos prazos e custos, onde até então não eram considerados 

GEORGE, 2009), utilizando um conjunto de ferramentas que possibilitam tornar o fluxo do 

processo mais claro para os envolvidos, e sendo critérios fundamentais para a tomada de 

decisões (CHEN; CHEN, 2014).  

Possuir um pensamento enxuto não é uma coisa trivial. Muitas empresas tentaram 

aplicar as práticas do Lean na sua produção, mas não sabiam os conceitos fundamentais para a 

implementação. Entretanto, em 1996, o livro A Mentalidade Enxuta nas Empresas Lean 

Thinking foi lançado por James Womack e Daniel Jones, funcionando como um roteiro 

informativo para a implementação da manufatura enxuta nas empresas. 

De acordo com Womack e Jones (1998), o Lean possui cinco princípios que auxiliam 

na eliminação das mudas e quando ordenados, formam um passo-a-passo para criação de um 

pensamento enxuto e como consequência de uma produção enxuta. Segue abaixo a definição 

dada pelos autores: 

➢ Especificação do Valor 

É preciso definir o que de fato é valor para o cliente final. Saber qual o produto que o 

cliente deseja (bem ou serviço), quais são as suas necessidades a um preço específico no 

momento específico é o primeiro passo fundamental para a mentalidade enxuta. Ofertar o 

produto ou serviço errado na forma errada é desperdício.  

➢ Identificação do Fluxo de Valor 

É necessário identificar o conjunto de ações necessárias para se levar um produto 

específico (bem ou serviço) até o consumo ou utilização do serviço pelo cliente. A 

identificação do fluxo de valor pode ser o mesmo para cada produto, ou em alguns casos, 

podem existir fluxos diferentes para determinadas famílias de produtos. Ao analisar o fluxo de 

valor, podemos perceber três tipos de atividades ao longo de sua extensão:  

• Atividades que agregam valor: São aquelas pelo qual o consumidor está 

disposto a pagar;  



24 
 

• Atividades que não agregam valor, mas são necessárias: São aquelas que 

precisam fazer parte da elaboração do produto adventos das tecnologias e 

ativos da produção, são conhecidas como mudas padronizadas. 

• Atividades adicionais, que não criam valor algum e podem ser 

evitadas: São aquelas que o cliente não está disposto a pagar e que não são 

necessárias para a produção, podendo ser eliminada do processo 

➢ Criação de um fluxo de valor contínuo 

Após especificar o valor e ter o fluxo mapeado em sua totalidade e com as etapas que não 

agregam valor eliminadas, é a hora de fazer com que as atividades restantes fluam.  

Segundo Womack e Jones (1998) é intuitivo acreditar que dividir a produção por 

departamentos, ou seja, agrupar as atividades pelo tipo, faz com que as mesmas sejam realizadas 

de maneira mais eficiente e gerenciadas de modo mais simples. Tal pensamento é um equívoco, 

uma vez que o mesmo pode acabar aumentando o número de mudas e gerar processos 

desconectados e agregados, e não irá funcionar como um fluxo de atividades que criam valor 

para um produto específico.  

Ainda de acordo com Womack e Jones (1998) a alternativa enxuta é combater o 

pensamento por departamento, em lotes, e repensar funções, carreiras convencionais e 

estratégias, já que as tarefas podem ser realizadas de maneira mais eficiente e certeira 

quando trabalhadas de forma continua, da matéria prima ao produto acabado, peça a peça, 

passando de uma etapa do processo para a próxima, sem desperdícios entra elas, criando um 

fluxo contínuo de atividades e fazendo assim o valor fluir. 

Womack e Jones (1998) definem algumas etapas para alcançar essa fluidez: 

• Focalizar no produto específico e nunca deixar que esse produto seja perdido 

do início até o final; 

• Ignorar limitações tradicionais de tarefas, profissionais e funções, eliminando 

todos as barreiras ao fluxo contínuo ou à família específica de produtos; e 

• Repensar as práticas e ferramentas de trabalho específicas, com o objetivo de 

eliminar os refluxos, sucata e paralisações de todos os tipos a fim de que o 

projeto, a missão de pedidos e a fabricação do produto específico possam 

prosseguir de forma contínua. 

O principal impacto após a implementação do fluxo contínuo é a redução do lead time 

do processo, do esforço necessário para a realização das tarefas e lançamento de produtos que 

de fato atendem às necessidades dos clientes. Tal redução, é consequência de uma série de ações 

de melhoria que sincronizam as atividades, eliminam aquelas que não agregam valor e 
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aumentam a eficiência daquelas que agregam valor ou são mudas padronizadas. (WOMACK E 

JONES 1998). 

➢ Produção puxada 

Um sistema enxuto é flexível, ou seja, pode fabricar qualquer produto, em qualquer 

combinação, de modo a acomodar de maneira imediata as mudanças da demanda. Isso acontece 

porque a capacidade de projetar, programar e fabricar aquilo que o cliente deseja, significa que 

a projeção de vendas pode ser descartada e pode-se produzir apenas o que o cliente precisar. 

O termo Produção Puxada, significa que um processo de partida não deve produzir um 

bem ou um serviço sem que o cliente de um processo posterior o solicite, isso evita a 

superprodução e o custo de estoque em processo, ALVES (2001).  

➢ Busca pela perfeição 

Após aplicar todos os outros quatro princípios descritos, cada vez mais a empresa será 

capaz de fornecer aquilo que cliente deseja em termos de esforço, tempo, erros e custos. Mas a 

melhoria precisa ser contínua e a busca pela perfeição não deve acabar. É preciso estar bem 

claro para os gerentes do fluxo de valor a visão do que seria a perfeição, para que depois possam 

resolver quais desperdícios devem ser atacados primeiro. Vale lembrar que a chave para chegar 

a perfeição é que os gerentes aprendam a ver o fluxo de valor, ver o valor fluir e ver o valor 

sendo puxado pelo cliente. 

A transparência também é um ponto fundamental. Desdobrar diretrizes para se operar 

com um processo aberto, alinhando pessoas e recursos aos programas de melhoria é essencial 

para sair da inércia e alcançar a perfeição. A Figura 2 a seguir mostra o ciclo de pensamento do 

Lean Thinking. 

 

Figura 2 - Cinco Princípios do Lean Thinking (Mentalidade Enxuta) 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos conceitos propostos por Womack; Jones (1996) 
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Alcançar os objetivos propostos pelos princípios Lean não remete a uma atividade de 

implementação imediata. Afinal, para que o pensamento enxuto possa ser aplicado no ambiente 

organizacional é necessário que os líderes proporcionem um ambiente propicio para resolução 

problemas e oportunidades de melhoria sejam reconhecidos de modo imediato, onde as pessoas 

não sejam percebidas como obstáculos, mas como fontes para a resolução de problemas, e com 

foco nas soluções e não em culpados. (SIMON; CANACARI, 2012).  

Além disso, a abordagem está correlacionada com fatores de elementos constitutivos 

como gerenciamento interfuncional, trabalho em equipe e, de modo central, uma cultura de 

melhoria contínua (SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2010). Através desta maneira, 

com essa mentalidade, é possível desenvolver um ambiente no qual a confiança seja 

estabelecida de tal modo que esses possam atuar no alcance de seus objetivos e da organização. 

(STONE, 2010). 

 

2.1.3. Fluxo contínuo  

 

Sekine (1991) retrata Henry Ford como o criador do fluxo unitário de 

produção. Segundo o autor, para Ford existiam duas maneiras de produzir carros, a primeira 

consiste em manter os produtos em desenvolvimento parados, enquanto as pessoas e 

equipamentos se moviam e a outro modo consiste em manter pessoas e equipamentos parados 

enquanto os produtos em desenvolvimento se moveriam pela linha de produção. Em um 

primeiro momento Ford decidiu por montar os carros do primeiro modo, devido ao esforço 

necessário para a movimentação dos carros, dado que eles eram grandes e pesados em 

comparação aos operadores. Contudo, ao analisar a produção com as lentes do Lean, ou seja, 

com objetivo de eliminar os desperdícios, Ford percebeu que existiam desperdícios dos 

operadores na realização de algumas atividades, como localizar equipamentos necessários para 

determinadas atividades, transporte de ferramentas entre os operadores. 

Na visão de Rother (2010), para satisfazer a crescente exponencial de demanda pelo 

Modelo T em 1906, os engenheiros da Ford decidiram reorganizar o layout das máquinas para 

fabricar os motores e peças de acordo com a sequência dos processos, e não através do 

agrupamento por tipo de máquina. A Figura 3 exibe um retrato da perspectiva de Ford sobre os 

possíveis modelos de produção para sua época. 
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Figura 3 - Linha de produção de Ford 

Fonte: Sekine. 1991 

Sekine (1991) afirma que identificando isso, Ford experimentou puxar os carros 

utilizando uma corda ao longo do fluxo de produção, deixando assim os operadores aguardando 

nos seus postos de trabalho, com todas as ferramentas e equipamentos necessários para realizar 

a montagem por cada operador. O autor descreve que o experimento reduziu o tempo de ciclo 

para a montagem de um carro de 13 horas, para 5 horas e 50 minutos, e pela curva do 

aprendizado em 3 meses esse tempo caiu ainda mais, para 2 horas e 38 minutos. 

A procura pelo fluxo contínuo foi sendo deixada de lado com o passar dos anos após o 

fim da era do modelo T da Ford e novos modelos de gerenciamento foram surgindo, até que a 

Toyota assumiu a ponta na busca pelo fluxo contínuo. 

Rother (2010) estabelece que a Toyota utilizando conceitos e a perspectiva de Ford, 

optou em dar prosseguimento em busca de melhorias. Através da ótica de Ohno (1997), fluxo 

contínuo significa que o valor é agregado ao produto em cada processo enquanto segue o fluxo 

produtivo.  

Para ele, a grande questão do STP é a consolidação de um fluxo contínuo. De acordo 

com Rother (2010), a Toyota entendeu que para se atingir uma produção eficiente e ao menor 

custo as peças deveriam seguir um fluxo contínuo em todos os processos, com o menor nível 

de perda possível em cada transição. A Figura 4 retrata uma ilustração simples de um fluxo 

contínuo. 
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Figura 4 - Ilustração de fluxo contínuo 

Fonte: Sekine. 1991 

 Liker e Meier (2007) determinam como fluxo contínuo como o modo de produzir onde 

os produtos se deslocam de modo contínuo, entre os processos ao menor tempo possível de 

espera em cada etapa e ao menor deslocamento possível, desta maneira sendo mais eficiente. 

Sob a perspectiva de Feld (2000), o fluxo unitário é caracterizado por como os 

componentes de determinado produto são enviados ao processo subsequente, e só um por vez, 

de acordo com a ordenação de chegada ao processo first in first out (FIFO). Para o autor, uma 

vantagem clara da operação sendo realizada em fluxo contínuo é o lead time do processo passa 

a ser de modo exato os tempos de processo dos componentes. . O autor descreve que o 

experimento reduziu o tempo de ciclo para a montagem de um carro de 13 horas, para 5 horas 

e 50 minutos, e pela curva do aprendizado em 3 meses esse tempo caiu ainda mais, para 2 horas 

e 38 minutos. 

Como já informado neste documento, Rother (2010) afirma que o fluxo contínuo de 

uma única peça, com o menor custo é uma das projeções de longo prazo da Toyota. Para Liker 

e Meier (2007), Ohno entendeu que o fluxo contínuo é frágil, mas enxergou vantagens que teria 

com sua aplicação.  

No entendimento dos autores, a criação de um fluxo contínuo consegue evidenciar os 

problemas, que tem como consequência, a resolução rápida dos problemas garantir a 

continuidade do fluxo. 
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Figura 5 - Benefícios da redução do nível de estoque 

Fonte: Adaptado Slack et al. (2002). 

Uma vez que as pedras, de modo análogo aos problemas, fiquem cobertas pela água, 

como o estoque, capacidade e tempo, é fácil navegar conforme ilustrado na Figura 7. Mas se o 

nível baixar, o navio irá chocar-se com as pedras. Os sistemas produtivos, em sua maioria, 

possuem diversas pedras, por isso, mantemos um estoque muito maior que o necessário, e de 

mesmo modo para a capacidades produtivas. (LIKER; MEIER, 2007). 

Liker e Meier (2007) destacam que diversas organizações percebem a vulnerabilidade 

na produção, como algo a se esconder, enquanto a Toyota percebe essa situação como 

oportunidade, para realizar a solução dos problemas pontuais e assim fortalecer ainda mais o 

sistema. Para os autores, se você não trata os problemas, não terá meios para melhorar os 

processos. 

 Para Rother (2010), na mentalidade de melhoria contínua da Toyota, a procura 

incansável por produção no fluxo unitário é mais interessante que as dificuldades sejam 

percebidas para focar ali recursos para resolução de melhorias. Para o autor, o fluxo contínuo 

não é apenas um conceito ideal, mas um jeito de atingir o desenvolvimento. 

De acordo com Dennis (2008), existem quatro benéficos após realizar a implantação do 

fluxo contínuo em um sistema produtivo: melhora na comunicação entre operadores devido a 

localização próxima de seus postos de trabalho; e o tempo de resposta passa a ser quase 

instantâneo sobre a qualidade do produto encaminhado ao processo seguinte. Pela distância 

menor dos processos, os operadores passam a entender os processos produtivo como um todo 

e seus problemas. 

 

 

Abordagem Tradicional 

Abordagem Tradicional Gestão Lean 
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2.2. TÉCNICAS E FERRAMENTAS LEAN 

 

 

Por meio do contexto exibido, este tópico aborda as principais práticas e ferramentas do 

STP com base na bibliografia encontrada. Essas práticas e ferramentas são discutidas em 

especial por, de acordo com a bibliografia encontrada, e conforme relatado em suas explicações, 

serem consideradas de enorme relevância para a sustentação de um fluxo contínuo eficiente. 

De acordo com Liker (2005), a “Casa do STP” tornou-se um dos principais símbolos deste 

sistema de produção, representando a base de sua estrutura. A Figura 6 ilustra a Casa do Sistema 

Toyota de Produção.  

 

Figura 6 - A Casa do Sistema Toyota de Produção  

Fonte: Adaptado de Liker (2005). 

Para Liker (2005), cada componente da casa é crítico e influencia um ao outro. O autor 

afirma que Just in Time (JIT) significa remover os excessos dos processos usados para 

amortecer o impacto de problemas que possam ocorrer. O fluxo contínuo enfatiza em produzir 

uma peça por vez em função do takt time do processo. A redução dos excessos por meio do JIT 

e da aplicação do fluxo contínuo, resultam na imediata identificação dos problemas que ocorrem 

ao longo do processo, reforçando a “autonomação” de suas atividades.  

Liker (2005) ainda diz que a estabilidade, que compõe o suporte da casa, se faz 

necessária na medida em que o processo passa a operar sem excessos, o que, resulta em uma 
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instabilidade imediata, na medida em que quando os problemas ocorrem o processo é 

interrompido devido a não existência de estoques. Este efeito passa a criar um senso de urgência 

para a resolução de problemas. A construção e aplicação dos propósitos e conceitos da 

mentalidade enxuta nas empresas têm sido feita por meio da aplicação de diversas práticas, 

técnicas e ferramentas. As seções a seguir apresentam de modo resumido cada uma delas. 

 

2.2.1. Just-in-Time 

 

Segundo Womack e Jones (1998), o just in time é uma técnica que surgiu na Toyota, na 

década de 50, para facilitar o fluxo sequencial. Essa técnica significa que dado um processo em 

fluxo, os recursos necessários alcançam a linha de produção no momento adequado e com a 

quantidade suficiente. Ou seja, é um sistema de programação que puxa a produção, bem como 

o estoque de matéria prima. 

Segundo Ohno (1997), de uma perspectiva gerencial, o just in time é um estado ideal e 

uma empresa que consegue estabelecer esse fluxo em sua plenitude, irá conseguir chegar ao 

estoque zero. É muito complexo implementar o just in time em uma produção variada, já que 

isso requereria alta flexibilidade da linha de produção, em dimensões difíceis de se obter nesse 

sistema. Entretanto, essa técnica pode reduzir os custos operacionais, uma vez reduz 

a manutenção e mobilização de espaço físico, em sua maioria de matéria prima e de produto 

acabado.  

Para que o just in time funcione de maneira adequada, é necessário que os setups sejam 

reduzidos, a fim de que as operações de produção no início do fluxo produzam pequenas 

quantidades de cada peça, em seguida, produzam uma outra quantidade de cada peça assim que 

as peças já produzidas forem solicitadas pelo próximo processo (WOMAK e JONES, 1998). 

Para reduzir os desperdícios, é importante retirar os obstáculos do fluxo de material e 

reduzir os estoques de segurança. Até que o objetivo final de estoque zero e fluxo de uma peça 

sejam atingidos, o fluxo de material pode ser criado através do uso de estoques estratégicos 

padrão (buffer), auxílios visuais e Kanbans, que é um sistema de sinalização entre cliente e 

fornecedor, através de um padrão simples de controle visual entre os processos fornecer 

informações sobre os produtos e processos (WOMAK e JONES, 1998). 

O just in time deu origem a três conceitos muito importantes que vão auxiliar no 

entendimento do processo e na tomada de decisão de mudanças: o takt time, o tempo de ciclo e 

o lead time. A definição de cada um se encontra a seguir. 
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2.2.1.1. Takt Time 

 

O takt time é a velocidade a qual os clientes solicitam os produtos acabados. Essa 

velocidade é dada a partir da divisão de duas variáveis, o tempo disponível para a produção pela 

procura do mercado (necessidade do cliente). Vale lembrar que o tempo disponível para a 

produção não corresponde ao tempo total do turno, pois são retiradas a paradas planejadas 

(ROTHER e HARRIS, 2002). 

Segundo Dennis (2008), a finalidade de sincronizar os tempos de ciclo para o tempo do 

takt,time é atingir um ritmo constante entre todos os participantes no processo, e permite 

também o monitoramento do processo de um modo mais eficiente.  

 

 

Figura 7 - Exemplo de Takt Time 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 

 

2.2.1.2. Tempo de Ciclo  

 

Tempo de ciclo é a frequência com que um produto acabado sai do final do posto de 

trabalho no processo puxador. Muitas vezes, encontramos processos operados com tempos de 

ciclos menores que o takt time, pois quando, por exemplo, se está trabalhando com todos os 

turnos cheios, é importante ter tempos de ciclo menor que o takt time para poder recuperar 

possíveis atrasos por conta de falhas de equipamentos ou sistema. Se não fosse dessa maneira, 

corre o risco de atrasar a entrega do produto (ROTHER e HARRIS, 2002). 

A Figura 8 mostra um exemplo dos gargalos e problemas gerados em casos onde o 

tempo de ciclo não está balanceado, o que causa diversos problemas na produção. 
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Figura 8 - Tempo de Ciclo: Antes do Balanceamento 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 

Entretanto, se o tempo de ciclo for muito menor que o takt time, as chances de gerar 

superprodução aumentam, o número de operadores pode estar maior que o necessário e ainda 

pode esconder os problemas relacionados a produção (ROTHER e HARRIS, 2002). 

A Figura 9 exibe o cenário conceitual da situação descrita por tempo de ciclo, após o 

processo ser balanceado e seus efeitos para fluidez do processo. 

 

Figura 9 - Tempo de Ciclo: Após do Balanceamento 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 

2.2.1.3. Lead Time 

 

Lead time é o tempo total que um produto ou serviço despende para realizar todas as 

etapas do processo, do início ao fim. Ele funciona como um indicador que garante a capacidade 

competitiva de uma empresa e aumenta a suas possibilidades de expansão no mercado. 

(NISHIDA, 2000).  

É importante lembrar que o lead time não é a soma dos tempos de ciclo, pois ele conta 

com o tempo de abastecimento, desabastecimento, filas e esperas (ROTHER e HARRIS, 2002). 
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2.2.2. Diagrama de espaguete 

 

O movimento dos trabalhadores e o transporte de material são tipos clássicos de 

desperdícios, mas muitas vezes difíceis de identificar. Ao desenhar todas as rotas de circulação 

e transporte de material empregado durante um dia, o acúmulo desses desperdícios é 

visualizado. (MARCHWINSKY; SHOOK, 2005). 

O Diagrama espaguete é usado para desenhar transportes e movimentações de pessoas 

e materiais, a rota dos produtos em geral se parece com um prato de espaguete 

(MARCHWINSKY; SHOOK, 2005). 

 

Figura 10 - Exemplo de diagrama de espaguete  

Fonte: Adaptado Marchwinsky e Shook, 2005. 

A utilização do diagrama de espaguete é executada através dos seguintes passos: 

(MARCHWINSKY; SHOOK, 2005). 

• Decida o que você está indo observar transporte de material ou movimentação 

de pessoas; 

• Desenhe o layout da área ou use um isométrico; 

• Os elementos observados podem ser diferentes: materiais, pessoas, 

documentos, caixas, ferramentas; 

• Atribuir uma cor diferente para cada elemento observado; 

• Desenhe linhas no diagrama para representar o caminho dos elementos 

observados; e 
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• Destaque os acúmulos e cruzamentos como possíveis problemas. 

Liker (2005) e Graban (2013) consideram o diagrama de espaguete uma importante 

ferramenta que torna possível a identificação de oportunidades de melhorias no fluxo dos 

processos, examinando as razões para as longas distâncias e movimentações frequentes 

derivados da ilustração. 

 

2.2.3. Padronização 

 

O conceito de padronização é usado na manufatura enxuta para manter o processo 

estabilizado, garantindo que as atividades sejam realizadas em um intervalo de tempo definido, 

em uma sequência definida, com o menor número de desperdícios, de maneira mais eficiente, 

segura e produtiva (NISHIDA, 2000). 

Padronizar significa que independente do operador, o processo acontecerá sempre da 

mesma forma, utilizando as mesmas ferramentas e sequências, reduzindo assim a variabilidade 

e uniformizando a produção (PINTO, 2009). 

Além disso, um trabalho padronizado cria um ambiente propício para melhorias 

contínuas, uma vez que aumenta a análise crítica sob o processo, o que ajuda na resolução de 

problemas recorrentes e em mudanças de métodos e procedimentos da empresa (WOMACK, 

2010). Um dos efeitos da padronização seguida da melhoria de processos é a redução do lead 

time, pois evita a ocorrência de desperdícios e esperas como buscas e correções que provocam 

retrabalhos. 

Para controlar e ajudar a manter o trabalho padronizado, são criadas algumas medidas 

como os padrões visuais e as auditorias do trabalho padrão. O KPI (Key performance indicator) 

é estabelecido como medidas que apontam para diversas perspectivas sobre o desempenho 

organizacional, são os mais importantes para o sucesso da organização em um horizonte de 

desenvolvimento. (Parmenter, 2015). São um conjunto de métricas que permitem a comparação 

dos resultados ao longo da evolução do processo produtivo, de acordo a implantação de 

melhorias, exibindo deste modo os objetivos da empresa (Nader, 2013).  

Segundo (Peterson, 2006), são sempre taxas, proporções, porcentagens ou médias, 

nunca são números. O KPI é um conceito refletido através dos indicadores (Schlüter, 2009). 

São os indicadores principais definidos por uma organização (Caldeira, 2012).  

Parmenter (2015) descreve sete características para o KPI:  

• É uma métrica não financeira; 

• É medido com frequência; 
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• É uma medida aproveitada pelo corpo gerencial; 

• Indica de maneira clara as ações necessárias a consertar; 

• Indica a responsabilidade da equipe que pode tomar as medidas necessárias; 

• Tem um impacto significativo; 

• Encoraja ação apropriada quando medida de maneira adequada. 

Para Schlüter (2009) os KPI devem cumprir obrigatoriamente essas abordagens: 

• Ser estratégico; 

• Ser sistêmico, relacionado a KPI’s de outras áreas; 

• Ter um modelo robusto, proporcionando resultados mais próximos a realidade; 

• Possuir fácil assimilação e obtenção; 

• Deve direcionar responsabilidades de forma a possuir autonomia para 

melhorias; 

• Propiciar recompensa quando a meta é atingida; 

Algumas regras para a decisão do que se quer medir e como coletar os dados são citadas 

em KPIzone (2014): 

•  Selecionar um conjunto de oito a doze KPI. 

• Não duplicar o fluxo de informação que estiver funcionando bem. 

•  Se ainda não há na empresa uma medição de desempenho, escolher três 

aspectos de sustentabilidade como sucesso econômico, melhoria social e 

desempenho ambiental.  

• Para cada KPI deve-se designar quem, como e quando serão coletados os 

dados.  

• É essencial treinar as pessoas para garantir que elas saibam como fazer as 

medições e porquê estão fazendo isso.  

Segundo Cavagnoli (2009), deve-se evitar a mudança frequente dos KPI’s. Na indústria 

de construção do Reino Unido, eles foram definidos de modo que qualquer pessoa conseguisse 

comparar o desempenho da sua organização com todo esse segmento.  

 

2.2.3.1. Padrão Visual 

 

Segundo Dennis (2008), após definir quais tarefas cada operador deve realizar, bem 

como a melhor sequência de operação, é necessário deixar tais determinações de forma clara e 

eficaz, por isso são criados os padrões visuais. Através deles a compreensão e o entendimento 

de como e em qual momento a atividade deve ser realizada, ocorre com mais facilidade. 
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 “O Princípio dos “Padrões Visuais” aproveita as ideias de que “uma imagem vale por 

mil palavras” e de que “um padrão é a forma mais eficaz e conhecida de desempenhar uma 

tarefa”. (COIMBRA, Euclides. p.414). 

De acordo com Dennis (2008), os quadros de análise da produção são importantes na 

construção de uma “consciência dos problemas”. Para o autor, a verificação de hora em hora 

realizada em tais quadros torna os pontos críticos do processo óbvio para todos. 

A Figura 11 apresenta o impacto que pode causar a falta de uma gestão visual em um 

fluxo de produção: 

 
Figura 11 - Impacto da falta de gestão visual  

Fonte: Liker e Meier, 2007. 

A Figura 11 mostra que a razão primária para o controle visual é a definição do estado 

“normal” desejado (padrão) e, a seguir, o reconhecimento ágil de qualquer desvio do padrão 

(LIKER; MEIER, 2007). 

 

2.2.3.2. Cinco S 

 

Muitos autores tratam o 5S como uma metodologia com foco na criação e manutenção 

de um ambiente de trabalho bem organizado, limpo, seguro e bastante eficiente. Outros, como 

Tapping; Shuker (2010), exploram esse conceito ao enfatizarem que o 5S é muito mais do que 

um método de limpeza, já que sua implementação pode reduzir tempo de atividades que não 

agregam valor em até 25%. Além disso, outros afirmam que a utilização do 5S em um contexto 

geral impacta em melhorias no desempenho organizacional e constitui a base para 

implementação de outras técnicas Lean. (SUÁREZ-BARRAZA; ABLANEDO-ROSAS, 2014). 
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Para Liker e Meier (2007), o 5S auxilia a eliminar a desordem no local de trabalho, 

removendo as perdas com a procura de ferramentas e materiais, a seguir a composição dos 5S: 

• Seiri: significa eliminar o desnecessário. Nesta etapa elimina-se tudo 

considerado desnecessário do local de trabalho, em suma é o senso de 

utilização; 

• Seiton: significa colocar em ordem. Nesta segunda etapa, coloca-se em ordem 

todos os itens que permaneceram no local de trabalho, o senso de arrumação; 

• Seiso: significa limpeza, após a definição dos locais para cada item, manter o 

local de trabalho limpo;  

• Seiketsu: significa asseio, após a limpeza, é importante tornar a limpeza um 

hábito, evitando que o local de trabalho volte a acumular sujeiras e itens 

desnecessários que atrapalham o desenvolvimento das atividades; e 

• Shitsuke: significa disciplina. Esta última etapa prega que é necessário que se 

siga as normas do local de trabalho, sustentando as mudanças realizadas nos 

quatro S’s anteriores. 

De acordo com Liker e Meier (2007), o Cinco S auxilia a eliminar a desordem no local 

de trabalho, removendo as perdas com a procura de ferramentas e materiais. Para os autores, o 

Cinco S desenvolve hábitos de trabalho padronizados que são cruciais em fases posteriores de 

um processo de implantação de um sistema enxuto. A Figura 12 apresenta a visão de Liker e 

Meier (2007) das etapas realizadas durante o Cinco S, evidenciando que eliminar as perdas é 

um ciclo contínuo. 

 

Figura 12 - Etapas do Cinco S 

Fonte: Liker e Meier, 2007 
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2.2.3.3. Gemba Walking 

 

De acordo Marchwinsky e Shook (2005), gemba em japonês quer dizer local real 

que, segundo os autores, é um termo utilizado para citar o chão de fábrica, ou área em que as 

coisas acontecem e criam valor. Os autores relatam ainda que o gemba walking serve para 

evidenciar que as melhorias acontecem de fato, quando existe uma observação direta das reais 

condições das áreas onde os processos são executados. 

Para Dombrowski e Mielke (2014), o gemba walking é utilizado para estruturar tomadas 

de decisões, e que os fatos percebidos na área são primordiais. Para Womack (2011) a não 

realização do gemba walking é fator determinante para gerentes não perceberem a importância 

de realizar cada processo de modo correto na primeira tentativa em busca do fluxo contínuo. O 

autor afirma que o gemba walking é de extrema importância para motivar e engajar os 

funcionários em suas atividades. 

 

2.2.3.4. Poke-Yoke 

 

Uma ferramenta fundamental ao Lean é a concepção de sistemas de prevenção ou 

detecção de falhas na origem do processo, tornando este à prova de erros. 

Segundo Canari (2012), esse mecanismo faz parte dos pilares da mentalidade enxuta, 

em busca sempre da perfeição, uma vez que resolvendo qualquer problema na sua origem, 

impedindo sua propagação o processo se torna mais robusto. 

Poka-Yoke consiste na elaboração de mecanismos que forcem determinado trabalho 

aconteça através de um único jeito, impossibilitando a ocorrência de defeitos em produtos e 

processos (AMIN et al., 2014). 

 

2.2.3.5. Kaizen 

 

Segundo Chaves Filho (2010), Kaizen é busca pela melhoria contínua, onde Kai 

significa mudança e zen quer dizer melhor. Essa ferramenta está alinhada com a produção 

enxuta e a melhoria diária nas atividades e processos, com foco nas pessoas, seu 

desenvolvimento e disciplina. 

Para Esposto (2008), existem dez regras para o desenvolvimento eficiente do kaizen:  
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1. Desprezar as crenças convencionais; 

2. Pensar o como executar; 

3. Sempre contestar todas as práticas atuais; 

4. Não queira a perfeição imediata, melhor 80% hoje do que 100% nunca; 

5. Corrigir os erros de modo eficiente; 

6. Não gastar dinheiro para o kaizen; 

7. As adversidades desenvolvem o bom senso; 

8. Utilizar o cinco por quês, para encontrar as causas raízes do problema; 

9. Utilizar do bom senso de dez pessoas ao invés do conhecimento de apenas uma; e 

10. As ideias kaizen são ilimitadas. 

Segundo Esposto (2008), utilizar esse modelo de eventos kaizen, com pessoas de vários 

níveis hierárquicos da organização procuram o maior número soluções para os problemas. 

 

2.3. MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

 

Garcia (2013) implementa a utilização de mapeamento de processos que são utilizados 

de maneira ampla no chão de fábrica em processos realizados no escritório e para o ramo de 

serviços. De acordo com o autor, no escritório muitas vezes por não gerar um produto acabado 

ao final de cada etapa, não é possível identificar os desperdícios de maneira clara, isso porque 

a maior parte dos entregáveis são informações. Visando mitigar esse problema o autor sugere 

que como primeiro passo seja enxergar o fluxo para então conseguir compilar os desperdícios 

ao longo do processo. 

Segundo Teixeira (2013), o mapeamento de processos exibe de modo lúdico e 

ilustrativo o fluxo de trabalho em uma organização, e consegue relacionar todos os envolvidos, 

entradas e saídas de maneira clara. O fluxograma é a representação gráfica da sequência em que 

a atividades se sucedem, tanto em uma perspectiva global como em cenário mais detalhado, 

identificando perdas e atividades que não agregam valor.  

 

2.3.1. Makigami Business Mapping 

 

O Makigami, que significa rolo de papel em japonês, é um mapeamento que consiste 

em utilizar um rolo de cartolina de papel, permitindo que todos os envolvidos no processo de 

mapeamento consigam participar de modo ativo, como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 - Exemplo de Makigami 

Fonte: Makigami Info 

Uma das principais aplicações do Makigami é no setor de serviços e processos 

administrativos, pois é possível visualizar todo o fluxo de informações, atividades críticas com 

as maiores incidências de problemas e desperdícios (MAKIGAMI WEBSITE, 2014).  

Existem outras metodologias de modelagem de processos, como Business Process 

Model and Notation, onde é possível dividir setores específicos e atividades no formato de 

swimlanes (WHITE, 2004).  

Essa concepção parte da premissa em que a transição entre os setores deve ser clara, e 

o fluxo de informação que é parte fundamental em meios administrativos tenha suas 

responsabilidades definidas. Para expressar as atividades macro, cada envolvido no processo 

coloca post-its nos fluxos em que são responsáveis, seguindo a sequência em que as atividades 

são realizadas (HENRIQUE, 2014). 

O Makigami é dividido da seguinte maneira: (WHITE, 2004): 

1. Atividades realizadas por diferentes setores; 

2. Considera os recursos como ERP, e-mail;  

3. Linha do tempo; e 

4. Problemas identificados. 

O desenvolvimento do Makigami consiste em quatro etapas (WHITE, 2004). 

1. Definição do escopo de trabalho; 

2. Mapeamento do estado atual; 

3. Análise da situação atual; e 

4. Mapeamento da situação futura. 

O Makigami é importante ferramenta para proporcionar uma visão sistêmica da empresa 

e dos envolvidos no processo de mapeamento, possibilitando como se dispõe os recursos 

providos ao longo do processo produtivo. 
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2.3.2. O BPMN 

 

 

Segundo Chinosi e Trombetta (2012), nos últimos anos a busca por uma notação de 

modelagem de processos que fosse intuitiva, integrada, rica, padronizada e de fácil 

comunicação foi exportada ao cenário da gestão de processos. Ainda de acordo com os autores 

o fato de ser uma notação baseada em fluxograma para representação de processos, evidencia 

o estado da arte, em suma, o BPMN (Business Process Modeling Notation), assume um papel 

de relevância para modelagem de fluxos de trabalho. De acordo com os autores, são três as 

aplicações para essa notação: a pura descrição, simulação e a execução dos processos. 

Por descrever todos os passos do processo ao maior nível de detalhamento, o BPMN 

conseguiu abranger lacunas existentes em técnicas como o UML (Unified Modeling Language), 

IDEF (Integrated DEFinition), e EPC (Event-Driven Process Chain), através de um 

entendimento mais simples por todos os envolvidos nos processos de negócios. Por ser um 

padrão com enorme leque de possibilidades e recursos para modelagens de diferentes categorias 

de processo, esse padrão é o mais utilizado na atualidade pelas organizações (Valle & Oliveira, 

2011).  

A modelagem de processos pela notação de BPMN suporta o direcionamento de 

serviços a execução de tarefas humanas do workflow, e proporciona a padronização de 

conceitos, possibilitando o aumento na qualidade e produtividade de serviços e produtos com 

possibilidade de rápida identificação e solução de problemas (Oliveira, 2012). 

Notação de ícones BPMN, que seguem as seguintes definições conforme Tabela 2: 

Tabela 1 - Notação de ícones BPMN 

Ícone Descrição 

 

Exibe alguma tarefa dentro do processo. 

 

Exibe um subprocesso que pode ser expandido em um novo fluxo com várias 
atividades. 

 
Piscina é um espaço que contém todos os passos de um único processo. 

 

Raias são as divisões da piscina que representam os setores ou áreas organizacionais 

 

Evento que indica o início do processo. 

 

Evento que indica que algo ocorre durante o processo. 

 
Evento que indica que realiza um link com outro processo. 

 

Evento que indica o fim do processo. 
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Gateway exclusivo a decisão será tomada após uma avaliação condicional. 

 

Seta contínua que indica o caminho seguido pelo processo. 

 

Seta descontínua que representa troca de mensagens entre dois processos 
diferentes. 

 

Associar informações e artefatos com objetos de fluxo.  

 

Depósito de dados: fornece um mecanismo para a atividade recuperar ou atualizar 
informações documentadas. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2012) 

 

2.3.3. Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

Rother e Shook (2003) especificam que o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) como 

ferramenta que contribui para a visualização do processo produtivo como um todo, exibindo 

todos os processos e informações. De acordo com os autores, para o desenvolvimento de um 

MFV é fundamental seguir o caminho produtivo, que consiste desde a solicitação pelo material 

ou serviço pelo consumidor, até a entrega deste bem. O mapeamento do fluxo de valor é a 

atividade de observar de maneira direta como transcorrem os fluxos de materiais e informações, 

de modo visual e resumido, tendo sempre ideia como seria esse processo após melhorias 

(JONES; WOMACK, 2004). A Figura 14 exibe um MFV conceitual. 

 

Figura 14 -  Ilustração de Mapeamento de Fluxo de Valor 

 Fonte: Rother e Shook (2003) 



44 
 

De acordo com Rother e Shook (2003), as caixas com identificação de cada processo 

exibem os processos de uma maneira geral, interligados por setas que exibem a sequência das 

operações. Os triângulos indicam os estoques gerados, as setas em formatos de raios indicam 

as informações enviadas entre os processos. Sob todos os processos existe uma linha que exibe 

o lead time por processo e tempos em estoque, até o processamento subsequente. Para os 

autores, existem sete procedimentos base para a criação de um MFV ideal para a organização, 

sendo o procedimento primordial o desenvolvimento de um fluxo contínuo onde cada atividade 

ou produto seja destinado ao próximo processo de maneira imediata. 

Para o mapeamento do fluxo de valor é utilizado a seguinte notação de ícones, que 

seguem as seguintes definições, conforme Tabela 3: 

Tabela 2 - Notação de ícones do mapa de valor 

Ícone Descrição 

 

Processo de produção: Equivale a uma área do fluxo, pode representar também 
um departamento. 

 

Contatos externos: Representa fornecedores, clientes e processos de produção 
externa. 

 

Caixa de dados: Registra informações relacionadas ao departamento e tempos 
de processamento. 

 

Movimento de produtos acabados para o cliente. 

 

Produção empurrada. 

 
Entrega pelo modal rodoviário. 

 

Estoque: a quantidade média estocada e o tempo de cobertura devem ser 
informados. 

 

Supermercado: estoque controlado de peças em um processo anterior, com 
dificuldades de nivelamento. 

 

Retirada: indica a puxada de materiais. 

 

Fluxo de informação manual. 

 

Fluxo de informação eletrônica. 

 

Descreve um fluxo de informação. 

 
Kanban de produção: um cartão que avisa a um processo quanto e o que deve 
ser produzido. 

 
Kanban de retirada: um cartão que avisa a solicitação de movimentação de 
material. 

 Bola para puxada sequenciada. 

 Kanban de sinalização. 

 Nivelamento de carga. 

 Posto de Kanban: local para manter e coletar Kanban de transferência. 

 Kanban chegando em lotes. 

 Programação da produção “vá ver”. 

 
Necessidade de Kaizen: indica os processos que precisam ser melhorados para 
se atingir o fluxo de valor ideal. 

TC = Tempo de Ciclo

TE = Tempo de Espera

LT = Lead Time

Turnos
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Estoque de segurança. 

 Operador: representa uma vista superior de uma pessoa. 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 

O KPI (Key performance indicator) é estabelecido como medidas que apontam para 

diversas perspectivas sobre o desempenho organizacional, são os mais importantes para o 

sucesso da organização em um horizonte de desenvolvimento (PARMENTER, 2015). São um 

conjunto de métricas que permitem a comparação dos resultados ao longo da evolução do 

processo produtivo, de acordo a implantação de melhorias, exibindo deste modo os objetivos 

da empresa. (NADER, 2013).  

Segundo Peterson (2006), são sempre taxas, proporções, porcentagens ou médias, nunca 

são números. O KPI é um conceito refletido através dos indicadores. (SCHLÜTER, 2009). São 

os indicadores principais definidos por uma organização (CALDEIRA, 2012).  

Parmenter (2015) descreve sete características para o KPI:  

• É uma métrica não financeira; 

• É medido com frequência; 

• É uma medida aproveitada pelo corpo gerencial; 

• Indica de maneira clara as ações necessárias a consertar; 

• Indica a responsabilidade da equipe que pode tomar as medidas necessárias; 

• Tem um impacto significativo; e 

• Encoraja ação apropriada quando medida de maneira adequada. 

Para Schlüter (2009) os KPI devem cumprir de modo obrigatório essas abordagens: 

• Ser estratégico; 

• Ser sistêmico, relacionado a KPI’s de outras áreas; 

• Ter um modelo robusto, proporcionando resultados mais próximos a realidade; 

• Possuir fácil assimilação e obtenção; 

• Deve direcionar responsabilidades de forma a possuir autonomia para 

melhorias; e 

• Propiciar recompensa quando a meta é atingida; 

Algumas regras para a decisão do que se quer medir e como coletar os dados são citadas 

em KPIzone (2014): 

•  Selecionar um conjunto de oito a doze KPI. 

• Não duplicar o fluxo de informação que estiver funcionando bem. 
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•  Se ainda não há na empresa uma medição de desempenho, escolher três 

aspectos de sustentabilidade como sucesso econômico, melhoria social e 

desempenho ambiental.  

• Para cada KPI deve-se designar quem, como e quando serão coletados os 

dados.  

• É essencial treinar as pessoas para garantir que elas saibam como fazer as 

medições e porquê estão fazendo isso.  

Segundo Cavagnoli (2009), deve-se evitar a mudança frequente dos KPI’s. Na indústria 

de construção do Reino Unido, eles foram definidos de modo que qualquer pessoa conseguisse 

comparar o desempenho da sua organização com todo esse segmento.  

 

 

2.4. MODELOS DE REFERÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DO LEAN 

 

 

Esta seção apresenta uma revisão bibliográfica de artigos sobre Lean e suas diversas 

aplicações, com intuito de identificar práticas e ferramentas utilizadas para implantação e 

desenvolvimento sustentável dos processos por meio da mentalidade enxuta. 

A pesquisa bibliográfica modelo foi desenvolvida por meio da avaliação de publicações 

utilizando palavras-chave como: melhoria de processos, indicadores de desempenho, Lean 

manufacturing, compras, cadeia de suprimentos, fluxo de valor. As principais fontes foram 

obtidas nas bases de pesquisa: Engineerning Village; Research Gate; Scholar Google. 

Considerando artigos em jornais internacionais com impacto JCR >1,00. 

 

 

2.4.1. Classificação dos artigos 

 

 

Como ferramenta de auxílio para a avaliação dos artigos pesquisados, esses foram 

divididos sob duas categorias: 

• Práticas e ferramentas: Verificar quais foram as práticas, métodos e 

ferramentas utilizados para aplicação do estudo. 

• Resultados: Verificar quais foram os resultados com a implantação das 

ferramentas. 
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• Fator de Impacto: Foram considerados artigos publicados após 2010 em 

periódicos internacionais com fator de impacto maior que 1.  

A Tabela 4 exibe os artigos localizados durante a pesquisa e que na concepção do autor 

serão utilizadas as etapas de maior sucesso para obtenção do resultado final. 

 

Tabela 3 - Classificação dos artigos 

Autores Períodico Práticas e Ferramentas Resultados 
Fator de 

Impacto 

GHOBAKHLOO, 

Morteza, 2014 

International 

Journal of 

Production 

Research 

Lean aplicados a sistemas de TI; 

Trabalho padronizado; 

Automatização 

Redução do LT;  

Aumento de 

Produtividade 

1,43 

KARIM, Azharul; 

ARIF-UZ-

ZAMAN,2013  

Business Process 

Management 

Journal 

Mapeamento do Fluxo de Valor; 

Balanceamento;  

Trabalho padronizado; 

Takt time; 

Evento kaizen. 

Método para 

aplicação Lean  

Redução do Lead 

time; 

Redução de área. 

Aumento de 

produtividade; 

Redução de custo; 

Redução do 

tempo de espera  

1,30 

MATZKA, Judith; 

DI MASCOLO, 

Maria; (2012)  

Journal of 

Intelligent 

Manufacturing 

Kanban; 

Takt-time; 

Indicadores chaves de 

desempenho 

Aumento do 

Nível de Serviço; 

Redução do LT; 

1,18 

MEHRSAI, Afshin 

(2014) 

International 

Journal of 

Production 

Research 

Takt time; 

Mapeamento do Fluxo de Valor; 

Fluxo Contínuo;  

Redução do Lead 

time;  

Redução de custo. 

1,43 

MOURTZIS, D.; 

FOTIA, S.; 

VLACHOU,E 

(2017) 

Journal of 

manufacturing 

systems 

Indicadores chaves de 

desempenho automatizados; 

Identificação dos desperdícios; 

PDCA; 

Redução de 

Custos; 

Redução do LT; 

1,55 

RATLALAN, 

Roberth Marshall; 

TAMA, Ishardita 

Pambudi; 

SUGIONO, 

Sugiono. (2018) 

Journal of 

Engineering and 

Management in 

Industrial System 

Mapeamento do Fluxo de Valor; 

Takt time; 

Waste Walking; 

5S 

Redução do LT;  

Aumento de 

Produtividade; 

Redução de custo; 

1,23 

YANG, Taho et al 

(2015) 

Journal of 

Manufacturing 

Systems 

Fluxo contínuo; 

Mapeamento do Fluxo de Valor; 

Takt Time 

Conceito de Supermercado 

Redução do LT; 

Aumento de 

Produtividade 

1,55 

Fonte: O autor 
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2.4.2. Revisão dos artigos considerados 

 

Nesta seção os artigos serão avaliados de maneira individual após aplicação da pesquisa 

e elencados de modo resumido na Tabela 4.  

Morteza (2014) relata que o principal objetivo do estudo é examinar se aplicação da 

tecnologia da informação (TI) na manufatura sob a luz do pensamento enxuto está 

correlacionada. Para o autor investimentos em TI podem ser transformados de maneira efetiva 

em melhoria do desempenho dos negócios para fabricantes de autopeças através dos níveis mais 

elevados de implementação do sistema de manufatura enxuta. O autor ainda descobriu que o 

investimento em TI é um dos requisitos mínimos da implementação de mentalidade enxuta para 

empresas pesquisadas. 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) desenvolvem uma metodologia para aplicação da 

mentalidade enxuta estruturada nos cinco princípios (WOMACK; JONES, 1996). Através de 

mecanismos para a mensuração de resultados e abordagem das ferramentas para implantação 

da melhoria contínua. Segundo os autores, a metodologia pode ser considerada pioneira, por 

estar relacionada com os cinco princípios do Lean, por meio de uma estrutura simples, para 

conseguir mensurar a eficiência do desempenho da produção de materiais e serviços, deste 

modo sendo uma importante ferramenta para aplicação com os potencias ganhos. 

Matzka e Mascolo, (2012) utilizam o heijunka, um elemento-chave da produção da 

Toyota sistema que nivela a liberação de produção kanbans a fim de alcançar um fluxo de 

produção uniforme sobre todos os possíveis tipos de produtos, assim, reduzindo o efeito chicote. 

Neste artigo, são analisados sistemas de kanban controlado e heijunka sistema de produção 

nivelado onde as demandas de chegada são controladas e limitadas por um loop kanban. O 

sistema de produção é modelado como uma rede de filas com sincronização. O objetivo é 

determinar o número ótimo de produção kanbans e, portanto, o tamanho do buffer que garante 

um determinado nível de serviço. 

Mehrsai (2014) visa descrever de forma teórica e empíricas. A compatibilidade dos 

conceitos Lean aplicado a um ambiente logístico, para perceber a noção de fluxo de material 

contínuo através de cadeias de suprimentos o chão de fábrica é analisado. De maneira 

simultânea, os fatores de eficiência, eficácia e responsividade são consideradas. O estudo 

abrange uma revisão rápida sobre as técnicas enxuta e de agilidade e destaca algumas 

contribuições específicas do controle automatizado. O objetivo é esclarecer o papel da 

autonomia na conformidade com a mentalidade Lean. Os resultados da simulação realizada, 
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mostram que a aplicação de ferramentas em conjunto com a automação obteve reduções dos 

tempos de processamento. 

Mourtzis e Vlachou (2017) consideram várias práticas Lean bem estabelecidas, porém 

realizam a automatização dessas formas, e de modo que possam ser aplicados em diferentes 

segmentos produtivos. A utilização de métricas bem definidas para o cálculo dos KPIs é 

fundamental para o modelo, que é validado através de um estudo de caso para a redução de 

desperdício e redução do lead time do tempo de manutenção em uma empresa de fabricação de 

moldes. Como resultado da implementação do método o tempo de manutenção redução em 

60%, neste tempo está incluso o tempo necessário para elaboração de cada reporte do status de 

manutenção, através da utilização de um dispositivo móvel para coleta de dados o tempo de 

processamento e foi reduzido e a um menor custo. 

Ratlalan,Tama e Sugiono (2018) avaliam uma empresa de fabricação de produtos 

militares, para minimizar o desperdício que existe na produção, a abordagem de mentalidade 

enxuta é aplicada através do conceito de mapeamento de fluxo de valor (MFV) de modo a 

descrever a informação global desde o fluxo de matérias-primas até se tornarem produtos 

acabados. Uma análise mais aprofundada é feita pelo processo de hierarquia analítica, que visa 

conhecer os critérios de ponderação de resíduos que tem a maior classificação. A recomendação 

de melhoria com base na análise de resíduos com os 3 maiores desperdícios (inventário 

incessante, superprodução, movimento) o cálculo do tempo takt é realizado além da aplicação 

do 5S e um novo projeto de layout de produção. Como resultado da aplicação das ferramentas 

Lean, houve uma redução dos desperdícios da seguinte ordem: 26,13% de estoques não 

necessários, 22,85% relacionados a superprodução e de movimento 12,30%. 

Yang (2015) utiliza o mapeamento do fluxo de valor (MFV) que é uma ferramenta útil 

para descrever o estado de fabricação, em especial para distinguir entre as atividades que 

agregam valor e as que não agregam valor. Pode ajudar na eliminação atividades sem valor e 

reduzindo o lead time e aumentando assim o nível de serviço. A pesquisa segue as diretrizes 

para projetar o estado futuro do MFV. Essas diretrizes consistem em cinco fatores que pode ser 

mudado de modo simples, sem qualquer investimento. Esses cinco fatores são (1) unidade de 

produção; (2) processo de marcapasso; (3) número de lotes; (4) sequência de produção; e (5) 

tamanho do supermercado. Os cinco fatores são aplicados a um sistema de fabricação de rede 

de pesca. Utilizando um design experimental e uma ferramenta de simulação para otimização. 

Os resultados mostram que os mapas de estado futuro podem aumentar nível de serviço e 

reduzir o lead time em, pelo menos, 29,41% e 33,92%, respectivamente.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. O MÉTODO DE TRABALHO 

 

 

Através dos artigos exibidos na Tabela 4, selecionou-se o método proposto por Karim; 

Arif-Uz-Zaman (2013) que desenvolveram uma metodologia para aplicação da mentalidade 

enxuta estruturada nos cinco princípios (WOMACK; JONES, 1996). Através de mecanismos 

para a mensuração de resultados e abordagem das ferramentas para implantação da melhoria 

contínua. Segundo os autores, a metodologia pode ser considerada pioneira, por estar 

relacionada com os cinco princípios do Lean, por meio de uma estrutura simples, para conseguir 

mensurar a eficiência do desempenho da produção de materiais e serviços. Através de um 

roteiro bastante didático, o modelo proposto pelos autores será exposto em suas oito etapas, a 

saber:  

1 - Detalhamento da Produção e do Processo – Esse estágio de acordo com 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013), a organização necessita definir seus próprios 

sistemas, avaliando fatores como a quantidade de pedidos, o volume da demanda, tendo 

em vista que esses indicadores de modo geral estão relacionados a implementação do 

Lean; 

 

2 - Constituição de uma Equipe Lean – Essa etapa na concepção dos autores visa 

desenvolver um grupo alinhado e multidisciplinar para conseguir disseminar os 

princípios e ferramentas Lean para os envolvidos no processo de melhoria.  

 

3 - Estabelecimento de Métricas de Desempenho – Essa etapa constitui o momento 

em que a equipe Lean, avalia e define as métricas de desempenho que serão consideradas 

conforme informações já coletadas na primeira etapa (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 

2013); 

 

4 - Mapear os Processos Atuais – Nesta etapa é realizado o mapeamento do fluxo de 

valor atual, com a finalidade de identificar qualquer desperdício e atividades NAV para 

sua eliminação tão logo seja possível  (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 
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5 - Medir e Avaliar o Desempenho – Essa etapa compreende na avaliação continuar 

do desempenho antes e após a implementação do Lean. Em um primeiro momento 

medindo a situação atual em todos os aspectos relacionados a produtividade, LT e outras 

medidas de desempenho definidas na terceira etapa (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 

2013); 

 

6 - Desenhar o Novo Processo e Implementá-lo – Essa etapa consiste em realizar o 

mapeamento do fluxo de valor no estado futuro. O arranjo do novo processo produtivo 

deverá seguir o sistema puxado, onde os desperdícios são eliminados da cadeia de valor, 

com o mínimo possível de atividades NAV (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

 

7 - Selecionar as Ferramentas Apropriadas – Essa etapa tem como foco eliminar 

qualquer desperdício, utilizando das ferramentas adequadas, realizando de modo 

constante o monitoramento para que as propostas não gerem novas atividades NAV 

(KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

 

8 - Melhorar Continuamente – Essa etapa várias ferramentas Lean como o just in time 

e kaizen, são utilizadas com intuito de garantir a perenidade do projeto (KARIM; ARIF-

UZ-ZAMAN, 2013). 

 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) informam que a utilização adequada e eficaz da 

mentalidade enxuta seja de extrema importância, essa irá depender muito de como os problemas 

e processos são avaliados. A Figura 15 evidência os princípios para a uma implementação de 

sucesso do Lean.  

 

 



52 
 

 

Figura 15 - Proposição de Implementação Lean 

Fonte: Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) 



53 
 

3.1.1. Definição do modelo utilizado 

 

Através da consolidação de todo o referencial bibliográfico, e utilizando dos principais 

aspectos positivos tratados. Optou-se neste trabalho por utilizar ao modelo proposto por Karim; 

Arif-Uz-Zaman (2013), para realização desta pesquisa ação e explicitado de modo detalhado 

na seção anterior. Vale ressaltar ainda que no processo de desenvolvimento de melhorias, serão 

utilizadas as ferramentas Lean estabelecidas no capítulo 2, de modo a agregar ainda mais 

robustez ao modelo. A Figura 16, retrata como será a implementação do modelo proposto 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013). 

 

Figura 16 - Implementação Lean Adaptado 

Fonte: Adaptado de Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1. A EMPRESA 

 

 

A empresa X de nome fictício, foco deste projeto de graduação conta com mais de 25 

mil empregados presentes em mais de 40 países em todo o mundo. Será abordada a base de 

Macaé, que é a filial de maior porte no Brasil, que conta com mais de 200 funcionários onshore 

para realizar atividades de suporte e mais de 1.500 funcionários offshore que atendem em todos 

os contratos um total de 23 plataformas, o foco da filial é a prestação de serviços para o mercado 

Oil & Gas na área de isolamento, acesso, proteção passiva contrafogo e acabamento de 

interiores. A empresa estudada tem o organograma da seguinte forma: 

 

Figura 17 - Organograma Filial Macaé empresa X  

Fonte: O autor  

• Gerência da Filial: É formada pelo gerente geral da filial e os gerentes de base 

e operacional. Estes são responsáveis por prospectar contratos, estratégias 

locais e garantir que todos os setores estejam alinhados respectivamente.  

• Coordenação: É formada pelos coordenadores de obras, as quais são divididas 

em dois tipos: movimentação/manutenção de cargas e construção civil naval 

offshore. Existe também os coordenadores dos processos suporte que são: 
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coordenador de recursos humanos, coordenador financeiro, coordenador de 

QSMS e coordenador de suprimentos.   

• Planejamento de Obras: É responsável pelo recebimento da demanda do cliente 

e emissão das requisições de materiais para atendimento do escopo do serviço, 

a qual é encaminhada ao setor de suprimentos para dar início as atividades 

operacionais de atendimento as necessidades de materiais. 

• Recursos Humanos: Responsável pelo recrutamento e seleção, pela gestão de 

horas, férias, pagamentos e bonificações dos funcionários; 

• Financeiro: É responsável pelo controle de caixa de todos os contratos da filial, 

emissão e entradas de notas físicas bem como controle de custos. 

• QSMS: Equipe responsável por garantir a qualidade dos projetos através das 

inspeções de procedimento e auditorias internas, responsáveis por realizar 

treinamentos de qualificação e de segurança nos funcionários para as diversas 

especificações contratuais, realizar especificação técnica para equipamentos de 

proteção individual. 

• Suprimentos: Responsável pelo gerenciamento do estoque e atendimento das 

requisições de materiais, aquisição de materiais e ferramentas para todos os 

contratos, realizar a interface logística dos materiais desde a compra até o 

embarque para plataforma. 

 

 

4.2. ETAPA 01 - DETALHAMENTO DO PROCESSO 

 

 

4.2.1. Setor de suprimentos seu macroprocesso e problemas 

 

A análise deste projeto se restringe ao setor de Suprimentos que no início do estudo em 

junho de 2016 contava com: 1 coordenador de suprimentos, 1 supervisor de suprimentos, 1 

técnico de planejamento, 4 compradores, 2 estagiários, 3 auxiliares administrativos e 9 

auxiliares de produção. Este setor é subdividido em 3 células conforme a Figura 18 abaixo: 
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Figura 18 - Organograma setor de suprimentos  

Fonte: O autor  

Em termos de quantitativo e métricas, não havia um registro que informasse o Lead 

Time de atendimento desde a emissão da solicitação de material até o embarque ou compra do 

material. A convenção estabelecida pela empresa consistia em atender à solicitação em até 7 

dias corridos considerando a separação ou a realização da compra do material, mas não se sabia 

quantas requisições eram atendidas nesse prazo e quantas eram atendidas fora dele. Uma 

constatação era de que havia indícios que os processos de separação e compra vinham sendo 

realizados de maneira inadequada dentro do setor de suprimentos sendo percebido pelo cliente 

interno. 

 

Figura 19 - Atividades de Suprimentos 

Fonte: O autor  

A Figura 19 exibe de maneira simples como consiste o atendimento do setor de 

suprimentos, sendo ele composto por: separação de itens disponíveis em estoque, que é a 

atividade der ir até o galpão e separar fisicamente os itens de acordo com a solicitação, compras 

e diligenciamento de materiais, que é a atividade de monitorar os status item a item dos 

materiais comprados e, carregamento de containers que é atividade de consolidar os itens 

separados para uma determinada plataforma para seu embarque. 
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4.2.2. Identificando os clientes e suas prioridades 

 

Seguindo o princípio do Lean, apontar valor sob a perspectiva do cliente, como primeiro 

passo compreender as expectativas dos clientes em termos de qualidade, preço e tempo para 

entrega, o modelo começa com a identificação dos clientes e suas prioridades. Nessa direção, 

de acordo com estabelecido, o primeiro passo desta etapa consiste em identificar, de forma 

clara, quais são os clientes (internos e externos) cujas necessidades deverão ser atendidas.  

Nesse aspecto, a Figura 20, a seguir, o traz a entendimento comum dos clientes que 

precisam, em um nível, receber itens das atividades da área-alvo em avaliação, tanto em campo 

interno quanto externo. 

 

Figura 20 - Clientes externos e internos que relacionam e pressionam o Suprimentos  

Fonte: O autor  

Como pode ser observado da Figura 20, a área de suprimentos, recebe e fornece inputs. 

Além do fluxo de valor direto, há elementos internos e externos à empresa que pressionam 

Suprimentos por resultados em algum nível.  

Dessa relação surge a etapa de compreender de fato o que esses agentes envolvidos 

esperam como resultado a ser atingido pelo setor e/ou pela empresa em si, e o que acham como 

padrão de desempenho e qualidade para o serviço prestado pelo setor de suprimentos, de 

maneira direta ou indireta. Com esse propósito, foi realizada a coleta de dados e informações 

apenas dos clientes internos de acordo com a delimitação do estudo, mediante entrevistas 

individuais e estruturadas - sob a questão comum: “O que sua área percebe como resultado de 
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valor ao setor de suprimentos?” - Com um coordenador responsável de cada uma das áreas 

envolvidas com o setor de suprimentos e da gerência local. De modo paralelo foi realizando 

estudo documental envolvendo os tipos de reclamações recebidas. Como resultado dessas 

entrevistas e pesquisas documentais, obtiveram-se as informações elencadas na Tabela 5, a 

seguir, e que visou identificar em aspectos gerais a voz dos clientes. 

Tabela 5 - Especificação de Valor 

Fonte: O autor 

 

4.2.3. Reconhecendo o fluxo a ser melhorado 

 

O Macroprocesso de Gestão de Suprimentos compreende a rede de processos, 

comunicações e operações que possibilitam levar produtos ou serviços, no tempo e no espaço, 

da requisição do cliente interno (demanda) até a separação ou compra do material visando 

atender essa requisição. Contudo, para fins desta pesquisa ação, o fluxo de valor a ser melhorado 

envolveu atividades mais focadas e que, de maneira efetiva, faziam parte do processo de 

suprimentos.  

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE VALOR DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DO CLIENTE 

Planejamento de 
Obras 

 / Coordenadores 

Requisições de materiais sejam separadas dentro do prazo convencionado de 7 
dias 

Envio de informações de itens atendidos pelo estoque 

Os itens solicitados sejam carregados nas quantidades, no local e em condições 
especificados 

Requisições de materiais sejam compradas dentro do prazo convencionado de 7 
dias 

Os itens estejam disponíveis para embarque tão logo cheguem na empresa 

Gerência da Filial 

As compras fechadas possuam as melhores condições comerciais 

O melhor Preço Vs Custo benefício 

Os fornecedores atendam aos princípios de boa prática mercadológica como: 
transparência, eficiência, economicidade, legalidade e sustentabilidade 

Toda a política de Compliance seja seguida 
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4.3. ETAPA 02 - DEFININDO A EQUIPE LEAN 

 

Nesta etapa 2, foi definida a equipe base utilizando o modelo proposto por Karim; Arif-

Uz-Zaman (2013), que conduziu o projeto melhoria para realização do mapeamento e 

acompanhamento das atividades realizadas durante toda a duração do projeto, inclusive na 

mediação com os setores envolvidos. 

A Figura 21 exibe a estrutura da equipe do projeto 

  

Figura 21 - Estrutura e reunião de definição da Equipe Lean 

Fonte: O autor  

• Gerência da Filial: Fornecer suporte e minimizar possíveis conflitos de 

autoridade no desenvolvimento do projeto; 

• Líder Lean: Fornece suporte para realização de treinamentos das ferramentas e 

mentalidade Lean para todos os envolvidos no projeto;   

• Gestor do Projeto: Conduzir as etapas de mapeamento, sessões de 

brainstorming, implementação de melhorias e engajamento da equipe na busca 

pela melhoria continua, neste caso o autor deste projeto;  

• Coordenadores: Participar de modo ativo de todas as etapas do projeto com 

intuito de fornecer feedbacks e necessidades não atendidas pelo setor de 

suprimentos de materiais;  

• Facilitadores: Participar de modo ativo de todas as etapas do projeto com 

intuito de demonstrar todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia e estarem 

treinados na mentalidade enxuta. 
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4.4. ETAPA 03 - DEFININDO AS PRINCIPAIS MÉTRICAS DE DESEMPENHO 

 

Como pôde ser constatado na etapa precedente, considerando-se os apontamentos 

realizados pelos clientes internos envolvidos com o setor de suprimentos e aquilo que indicaram 

como valor no estudo, considerando-se os agentes e suas interações no macroprocesso de 

suprimentos. Identificou-se que como questão central a ser abordado por qualquer plano de 

melhoria recomendado, encontra-se a questão do não atendimento das requisições de materiais, 

falta de rastreabilidade do status das requisições e excessivo Lead Time de atendimento.  

Dessa forma, os indicadores que serviram de embasamento para validação da eficiência 

do trabalho giraram em redor de métricas temporais. Em outros termos, focaram em medições 

do fator “tempo” dentro do processo e, tais fatores representaram a convergência de todas as 

ações de melhoria de desempenho aplicadas em termos de estrutura, modelos de trabalho e 

procedimentos do processo atual. A seguir, são apresentadas as principais métricas de 

desempenho definidas nesta etapa, por intermédio do valor percebido pelo cliente interno, esses 

dados serão monitorados com a frequência mensal. Vale ressaltar que as fórmulas para os 

cálculos do lead time foram elaboradas pelo líder Lean e o gestor do projeto. 

 

 

4.4.1. Lead Time de Separação 

 

 

Trata-se do indicador para a equipe de almoxarifado dentro do setor de suprimentos, 

como observado na definição da situação-problema refere-se à competência da empresa para, 

em no máximo 7 dias depois da elaboração da requisição separar o material das prateleiras para 

os containers para embarque. 

Assim ao monitorar-se o tempo da criação da requisição até sua efetiva separação para 

embarque será possível identificar as lacunas de desempenho da equipe de separação, em uma 

análise posterior, medir o quanto as ações de melhoria contribuíram para a redução dos tempos 

necessários para atender as requisições, garantindo que os prazos convencionados possam ser 

avaliados se estão aderentes a capacidade produtiva do processo. Então, para que uma ação 

possa ser considerada bem-sucedida é preciso que o monitoramento do indicador demonstre 

que a empresa está conseguindo diminuir esse lead time de separação.  

O cálculo para saber o tempo de separação de cada solicitação de material é dado pela 

Equação 1. 
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LTsp = DTsp - DTrq (1) 

Onde,  

LTsp, representa a diferença de tempo decorrido entre as atividades de separação por 

solicitação de material, DTsp é data em que a separação é finalizada e DTrq é data do 

recebimento da requisição. 

 

Daí, é realizado calculado da média de todas as requisições recebidas no mês vigente: 

MDLTsp = 
∑ LTsp

𝑄𝑇𝑠𝑚
 (2)  

Onde,  

QTsm, representa a quantidade total de solicitação de material no mês vigente, MDLTsp 

é o lead time médio de todas as requisições separadas das prateleiras para os containers. 

 

4.4.2. Lead Time de Compras 

 

Refere-se ao indicador para a equipe de compras dentro do setor de suprimentos, como 

observado na definição da situação-problema refere-se à competência da empresa para, em no 

máximo 7 dias depois da elaboração da requisição emitir o pedido de compras ao fornecedor. 

Deste modo, ao monitorar-se o tempo desde o recebimento da informação para compra 

identificar a lacuna de performance a partir da emissão da requisição de material o seu atual 

nível de atendimento; e, em uma análise posterior, medir o quanto as ações de melhoria 

contribuíram para a redução dos tempos necessários para atender as requisições, garantindo que 

os prazos convencionados possam ser cumpridos. Então, para que uma ação possa ser 

considerada bem-sucedida é preciso que o monitoramento do indicador demonstre que a 

empresa está conseguindo diminuir esse lead time de compras. 

O cálculo para saber o tempo de compra de cada solicitação de material é dado pela 

Equação 3. 

LTcp = DTcp - DTic (3)  

Onde, 

LTcp, representa a diferença de tempo decorrido entre as atividades de compra, DTcp é 

a data em que o pedido de compra foi emitido e DTic é a data que informação de compra chegou 

para os compradores. 

Daí, é realizado o cálculo da média de todas as requisições recebidas no mês vigente: 
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MDLTcp = 
∑ LTcp

𝑄𝑇𝑖𝑐𝑝
 (4)  

Onde, 

QTicp, representa a quantidade total de itens comprados no mês vigente, MDLTcp é o 

lead time médio de todas as compras realizadas. 

 

4.4.3. Lead time de atendimento interno da requisição de material 

 

Trata-se do principal indicador para a empresa foco do estudo e, como observado na 

definição da situação-problema refere-se à competência da empresa para, em no máximo 7 dias 

depois da elaboração da requisição, separar o material para embarque, e informar ao requisitante 

e suprimentos se a lista foi atendida por completo ou de modo parcial. Caso tenha sido atendido 

de modo parcial, a equipe de compras do setor de suprimentos possui mais 7 dias contados a 

partir do recebimento da informação pelo almoxarifado para realizar a compra, ou seja enviar 

o pedido de compra para o fornecedor do material. 

A fórmula para esse indicador é dada pela Equação 5 

               MDLTat = MDLTsp + MDLTcp (5)  

Uma vez que, 

MDLTat, representa o tempo médio decorrido entre realizar de modo interno o 

atendimento de requisição de material. 

 

4.4.4. Percentual de pedidos de compras entregues no prazo 

 

Este indicador representa a quantidade de pedidos de compras entregues dentro do prazo 

previsto para entrega pelo fornecedor no mês vigente de acordo com a proposta comercial. 

Verificando sua confiabilidade da entrega e se o follow-up estava sendo realizado de maneira 

eficiente. 

A fórmula para esse indicador é dada pela Equação 06 e 07: 

DTst = (DTent – Dtep) (6)  

 

 DTent, representa a data de entrada do material no sistema ERP, ou seja, em que a nota 

fiscal corresponde ao pedido de compra foi lançada no sistema pelo setor fiscal. DTep significa 

a data de entrega prevista pelo fornecedor conforme especificado em sua proposta comercial e 

inserido pelo comprador no momento da emissão do pedido de compras. DTst, é variação da 
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data de entrada menos a entrega prevista, onde se o resultado for menor ou igual a zero, a 

entrega foi realizada dentro do prazo, para calcular a % de pedidos com entregas dentro do 

prazo em um determinado o mês a equação 07 foi utilizada: 

NTet = 
∑ DTst≥1

∑ 𝑄𝑇𝐷𝑒𝑝
 (7)  

 

Onde, QTDep demonstra a quantidade de itens com previsão de entrega para o mês 

vigente, ∑DTst >=1 representa o somatório de itens com entrega prevista para o mês vigente 

que tiveram atraso igual ou superior a um dia. Com isso temos que, NTet representa a % de 

requisições que se encontram atrasadas com entregas prevista para o mês vigente, quanto mais 

próximo estiver este indicador de 0% melhor está o processo. 

 

 

4.5. ETAPA 04 - MAPEANDO O PROCESSO ATUAL 

 

 

Utilizando uma das técnicas mais essenciais o mapeamento de processos para enxergar 

de uma maneira global e simples todas as interfaces do setor de suprimentos e de modo 

detalhado será elaborado em um primeiro momento um mapeamento de processos utilizando a 

notação de BPMN, onde todos os setores com interface com o setor de suprimentos/compras 

puderam mapear seus subprocessos de uma maneira macro, sem entrar no nível de detalhamento 

mais aprofundado de cada atividade, e para os processos de responsabilidade de suprimentos 

houve também o mapeamento do fluxo de valor das atividades, a Etapa 4 visa a medir e avaliar 

o desempenho vigente da empresa, para um fluxo de valor do processo em análise. Segundo 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013), esta etapa contribui de modo direto para o alcance do 2º 

Princípio Lean: identificar o fluxo de valor a partir de gestão visual e análise dos tipos de 

desperdícios e atividades que agregam ou não valor, a cadeia de valor, a partir do o início de 

qualquer processo até a entrega do bem ou serviço ao cliente interno. É neste ponto no qual 

uma dificuldade determinada consegue ser mensurável, concreta e acessível por todos. Com 

base nessas descobertas, os esforços podem ser melhor direcionados e compartilhados para que 

todos entendam a dimensão da lacuna existente e suas dificuldades. 
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4.5.1. O Mapeamento Macro das atividades de Suprimentos - Atual 

 

A Figura 22, exibe membros de todos os setores com interface com o setor de 

suprimentos durante o processo de mapeamento, vale ressaltar que as atividades de outros 

setores que não suprimentos, não foram aprofundadas ao segundo nível de detalhamento das 

atividades, apenas o processo de suprimento de materiais para as plataformas petrolíferas teve 

um mapa de fluxo de valor. O autor exerceu a função de conduziu a equipe durante as sessões 

de mapeamento, visando obter um mapa real de como o processo era realizado. 

 

Figura 22 - Mapeamento das macros atividades envolvidas no suprimento de materiais 

Fonte: O autor  

Apenas as atividades que são realizadas pelo setor de suprimentos que são as raias do 

almoxarifado, compras e logística de materiais, tiveram maior detalhamento no mapa de fluxo 

de valor e serão expostos ao longo desta seção. A Figura 23 exibe o mapeamento do processo 

finalizado: 

 

Figura 23 – Mapeamento Macro das atividades estado atual 

Fonte: O autor  

A título de melhor compreensão, a Figura 23 foi digitalizada e pode ser visualizada em 

detalhe no Apêndice I deste documento. Cada raia corresponde a um setor ou subsetor 

envolvido no processo macro de suprimentos de materiais, a saber: post-it verde claro 
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contempla a primeira raia e refere-se aos processos pertinentes ao setor de operações, a segunda 

raia com post-it cor laranja refere-se aos processos do setor de planejamento, a terceira raia com 

post-it na cor azul escuro refere-se aos processos do setor de suprimentos/almoxarifado, a quarta 

raia com post-it azul claro refere-se aos processos do setor de suprimentos/compras, a quinta 

raia com post-it na cor amarelo refere-se aos processos do setor de suprimentos/logística, a 

sexta raia com post-it na cor roxa trata-se da gerência, a sétima raia com post-it na cor verde 

escuro refere-se ao setor fiscal,  a oitava raia com post-it na cor amarelo claro evidência as 

interfaces com o cliente ao longo do processo e a nona raia com post-it na cor verde limão 

refere-se aos processos realizados pela matriz da empresa X. 

Os processos suporte que acontecem a todo instante estão definidos ao lado esquerdo da 

linha cinza, e podem ser visualizadas vide Apêndice II. Assim com o envolvimento dos 

participantes, foi possível descrever o fluxo de interações e a direção do trabalho, bem como os 

possíveis gargalos desse fluxo. A Figura 24, mostra apenas os processos de responsabilidade 

do setor de suprimentos, com as informações extraídas do gemba. A legenda do MFV pode ser 

consultada na seção 2.4.11. O mapa de fluxo de valor foi elaborado através da consolidação das 

informações pelo líder Lean e o gestor do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Figura 24 - Mapa do Fluxo de Valor Estado Atual 

Fonte: O autor  
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4.5.2. Descrição do MFV atual 

 

O processo de atendimento a requisição de material pelo setor de suprimentos tem início 

com a criação da requisição de material, essa requisição é numerada em ordem crescente de 

acordo com todas as requisições criadas pela empresa no Brasil.  

O planejamento de obras ao finalizar a emissão da requisição tem a mesma encaminhada 

ao gerente da filial responsável pelo contrato da obra respectiva ao seu centro de custo. Em 

média, através de observação física e de análise dos dados do ERP esse tempo até aprovação 

acontece em no máximo 20 minutos, mas o gerente operacional da filial trata de outros assuntos 

estratégicos e com isso designa apenas uma hora do dia para aprovar todas as requisições, 

levando um tempo de espera para aprovação médio de 24 horas. 

 Após aprovada pelo gerente, a requisição de material é encaminhada de modo 

automático pelo sistema de emissão de requisições Fluig para o e-mail do setor de suprimentos, 

para que todos os itens criados na requisição sejam digitados no sistema ERP, um retrabalho 

que possui riscos caso o gatekeeper passe informação errada ao sistema. Na média como 

exibido no MFV o tempo para se inserir todas as requisições do dia anterior no sistema é de 

próximo de 4 horas com um tempo médio de espera de 24 horas até que a equipe de separação 

inclua aquela requisição na atividade do dia seguinte. 

Quando a requisição é impressa e entregue aos separadores a lista já contém a 

informação para qual plataforma será o material, a partir desse momento se inicia a separação 

do material fisicamente para as baias referente a plataforma da requisição. Esse processo de 

separação não é padronizado, os itens são distribuídos ao longo do almoxarifado sem nenhuma 

organização de utilização, com isso, por se tratar de materiais algumas vezes de grandes 

dimensões e pesos se despende muito tempo para realizar as atividades de mover e transportar 

o material para a baia de destino. Em média, conforme constatado no gemba o tempo médio 

para se separar os materiais da requisição de grande porte consumiam 1 hora por item por 

requisição e mais 0,08 horas por item para separar materiais de pequeno porte chamados de 

itens de prateleira como consumíveis e EPI’s, sendo essa atividade realizada por um único 

auxiliar de produção.  Pela análise dos tempos de separação em média o templo de ciclo era de 

5 horas de serviço, mais o tempo de espera para consolidação de cargas para a plataforma de 

destino que em média é de 72 horas, um total de 77 horas seria despendido para separar uma 

requisição de material. Pela análise de dados do ERP no mês de junho de 2016 foram solicitadas 

209 requisições de material, totalizando 3.137 itens, considerando 22 dias uteis, uma média 

diária de 9,5 requisições por dia ou 143 itens. Dessas, em média, apenas 5 requisições 
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continham material de grande porte, que compõe o contrato de construção naval offshore. Em 

suma, a capacidade da equipe de separação é de 62 itens de prateleira por hora e de 2 itens de 

grande porte por hora, podendo assim atender a uma demanda de 576 itens por dia. Sendo o 

ritmo da demanda do cliente (takt time) de 143 itens por dia. 

Após separados, os auxiliares de produção encaminhavam a requisição de material 

impressa, onde realizavam os apontamentos se o material havia sido separado, ou se estava em 

falta no estoque e deveria ser comprado. Com essa informação em mãos o técnico de 

planejamento do setor de suprimentos/separação digitalizava a requisição e enviava ao setor de 

suprimentos/compras a relação de quais materiais deveriam ser comprados. O tempo 

despendido para realizar essa atividade era de 2 horas considerando todas as requisições do dia.  

Recebida a informação por e-mail de materiais faltantes, a estagiária do setor de 

suprimentos/compras imprime todas as requisições que tiveram itens faltantes, e acessa o 

sistema ERP para alterar dentro deste, o tipo de atendimento do material como item de compra. 

Após finalizar esse apontamento é realizado o processo de gerar uma solicitação de compra SC 

dentro do ERP onde era gerado um número de 6 dígitos correspondente a determinada 

requisição de material. Com esses dados, número da requisição de compra e número da 

solicitação de compra em mãos a estagiária envia um e-mail para os compradores informando 

quais itens deveriam ser comprados, todo esse tempo de alterar no sistema e enviar por e-mail 

a requisição consumia por dia em média 13,6 min por item ou 0,22 horas do tempo da estagiária. 

Os compradores eram divididos em categorias: material de importação, compras de 

equipamentos técnicos, materiais de pintura/isolamento térmico e consumíveis e EPI’s. Assim, 

depois de recebida a demanda de compra por e-mail, inicia-se a cotação de preço com 

fornecedores esse tempo é variável pois depende do retorno do fornecedor, mas em média o 

retorno com as propostas e condições comerciais são recebidas em até 72 horas, conforme 

procedimento da empresa para efetivação da compra, são necessários no mínimo 3 fornecedores 

por item a fim de estabelecer uma concorrência nos preços e comprar ao menor valor possível.  

Com o retorno dos fornecedores, o comprador elabora uma planilha em excel, para 

compor os preços de cada item e seus respectivos fornecedores, designada de quadro de 

concorrência. Após montado o quadro, o mesmo era enviado via e-mail para aprovação da 

gerência, se o valor da compra for menor que R$ 20.000,00 o processo pode ser aprovado pela 

gerência local, acima disso a aprovação vai para a diretoria da empresa no Brasil. Esse tempo 

de aprovação da compra pela gerência local ocorre em média em até 72 horas, e caso a compra 

é destinada para a diretoria o tempo de aprovação médio é 120 horas, podendo ainda ser 
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necessário uma análise de fornecedores e negociação, que caso for preciso se despende mais 

um prazo de 48 horas.  

Com a compra aprovada, o comprador começa o processo de emissão do pedido de 

compra, nesse momento as informações de solicitação de compra e número da requisição de 

material são fundamentais para realizar a amarração dentro do sistema ERP qual requisição de 

fato estava sendo atendida. Esse processo em média gira em torno de 2 minutos por item da 

requisição, ou seja, a quantidade de itens da requisição influência de maneira direita no tempo 

despendido pelo comprador, mas de acordo com os dados do ERP o mês de junho de 2016 

obteve 837 itens dentro das requisições para compra, dividindo de maneira igual a quantidade 

de itens por comprador em média apenas para realizar a triagem no sistema, o comprador gasta 

6,97 horas no mês ou 20 minutos por dia. Após emitir o pedido de compra no ERP o comprador 

consome em média mais 5 minutos para baixar o pedido em formato de PDF, renomea-lo de 

acordo com sua numeração e colocar todo o processo de compra em uma pasta na rede, para 

efeitos de auditoria e enviar o pedido compra por e-mail ao fornecedor. 

Através do envio do pedido de compra enviado ao fornecedor inicia-se o processo de 

follow-up e logística dos materiais comprados, visando garantir que os mesmos sejam entregues 

no prazo especificado na proposta comercial. A realização desse follow-up é realizada através 

de planilhas em excel onde todas as requisições de compra e atualizações do envio dos pedidos 

de compra são inseridas de maneira manual, essa atividade é feita como rotina diária por um 

estagiário.  

Encerrando o ciclo pertinente à área de suprimentos e ao processo de atendimento da 

requisição de material. Nesse sentido, sob o escopo da área de suprimentos, pode-se concluir 

que o Lead Time parcial de atendimento, apenas sobre a equipe de separação de material, era 

de 216 horas contados do momento do recebimento da requisição de material aprovada pela 

gerência, até o do envio do material para plataforma ou atendimento para equipe de compras. 

A partir daí o time de compras iniciava seu processo e como visto no MFV com os 

tempos cronometrados das atividades o tempo em média que uma requisição de material 

permanecia na área de suprimentos/compras para ser processada era de 164 horas, sendo apenas 

20 horas de tempo de ciclo e o restante por espera, esse tempo total de processamento estava de 

acordo com a meta estipulada pela gerência para o Lead Time de compras contados desde o 

efetivo recebimento até a emissão do pedido de compras. Contudo, pelo MFV com os dados 

extraídos do sistema ERP e os problemas de atendimento relatados pelo planejamento de obras, 

existia alguns pontos onde se havia perda de informação que causavam excessivo Lead Time 

de atendimento. 
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Em resumo, tem-se, portanto, os seguintes indicadores dessa etapa, resumidos a seguir 

(em tempos médios): 

• Tempo de Ciclo de Separação da Requisição de Material: 

6,0 hrs + 0,75 hrs + 2 hrs = 8,75 horas; 

• Tempo de Ciclo de Compra da Requisição de Material: 

5 hrs + 0,5hr + 1hr + 1 hr + 1hr + 2hrs + 1hr = 11,5 horas; 

• Tempo de Total de Ciclo de Atendimento da Requisição de Material = 20,25 horas; 

• Tempo de Espera de Separação da Requisição de Material = 48 horas; 

• Tempo de Espera para Consolidação de Embarque = 72 horas; 

• Tempo de Espera de Compra da Requisição de Material = 150 horas; 

• Tempo de Total de Espera de Atendimento da Requisição de Material = 294 horas; 

• Lead Time gemba de Separação da Requisição de Material = 56,75 horas; 

• Lead Time office de Compra da Requisição de Material = 169,3 horas; 

• Lead Time dados ERP de Separação da Requisição de Material = 528,00 horas; 

• Lead Time dados ERP de Compra da Requisição de Material = 480 horas; 

• Lead Time dados ERP de Atendimento da Requisição de Material = 1008,00 horas; 

• Tempo de Takt = 143 itens por dia útil. 

 

4.6. ETAPA 05 - MENSURANDO E AVALIANDO O DESEMPENHO ATUAL 

 

Esta etapa teve por objetivo coletar dados e estabelecer o nível de desempenho então 

vigente do processo através da mensuração dos indicadores elencados na Etapa 3. Verificou-se 

pelo autor que os inputs de informação como: criação da requisição, quantidade de itens por 

requisição, quantidade de itens atendidos pelo estoque, quantidade de itens a serem comprados, 

data da compra do material, entrega prevista e se o material já havia sido entregue são 

armazenadas em 3 diferentes bancos de dados dentro do sistema ERP TOTVS. Assim ao cruzar 

essas informações seria possível mensurar o nível do desempenho atual dos processos do setor 

de suprimentos.  

Visando otimizar esse processo, foi desenvolvido pelo autor do estudo através de 

programação VBA um mecanismo para automatizar a extração das informações necessárias do 

sistema TOTVS, criando desta maneira uma base de dados capaz de fornecer as informações 

relevantes e de qualidade para o estudo. 
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Além disso foi realizado um gemba walking para análise do processo de separação de 

materiais e suas métricas de acordo com as ferramentas estabelecidas na seção 2.4. 

 

4.6.1. Desempenho atual 

 

Com a da fusão das 3 empresas, a utilização do ERP começou a ser realizada no início 

do ano de 2016, sendo esse o ponto inicial para análise do desempenho atual dos indicadores 

definidos na seção 4.4. Através do levantamento feito com as informações extraídas pelo 

sistema ERP, foi possível analisar o comportamento do tempo em sistema, conforme os gráficos 

das Figura 25, 28, 29 e 30, a seguir: 
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Figura 25 - Média do Lead time separação de materiais desempenho atual  

Fonte: O autor  

Por meio do levantamento realizado pelos dados extraídos do ERP foi constatado um 

excessivo tempo para realizar as atividades de suprimentos. Pelo gráfico da Figura 25, é 

possível perceber que em média as listas de materiais demoravam mais que 20 dias corridos 

para serem separadas e carregadas em um container, a partir da solicitação do serviço pelo 

planejamento de obras.  

A atividade de separação foi acompanhada através de um gemba walking, utilizando as 

ferramentas Lean como o diagrama de espaguete evidenciado na Figura 26 e identificação dos 

desperdícios (mudas).  
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Figura 26 - Diagrama de Espaguete Separação de Materiais 

Fonte: O autor  

A Figura 26 retrata todo o percurso realizado pelo separador no momento da execução 

da atividade de separação de materiais, a planta baixa é de caráter ilustrativo e não está em 

escala. Cada ponto da planta da Filial foi numerado a saber: 1 escritório coordenação, 2 sala de 

treinamentos; 3 banheiro, 4 sala do setor Fiscal, 5 sala de compras, 6 sala do almoxarifado e 

logística,7 mezanino de materiais, 8 porta pallet, 9 rua de acesso a base anexa, 10 galpão anexo, 

11 mezanino do galpão anexo e 12 escritório anexo. A Figura 27 sintetiza algumas informações 

da Figura 26 que serão explanadas a seguir. 

 

Figura 27 - Gemba Walking Separação de Materiais 

Fonte: O autor  
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O processo de separação de lista apresenta um valor agregado de 2,54%, desperdício 

necessário de 31,34% e 66,12% de desperdícios não necessários que em sua maioria 

corresponde ao excesso de movimentação (914,4m em 1 hora e 8 minutos) foi um dos principais 

desperdícios. 
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Figura 28 - Média do Lead time de compras desempenho atual 

Fonte: O autor  

Observando o gráfico da Figura 28, que exibe a situação das compras fica notório que a 

média para emissão do pedido de compras dos itens solicitados é muito maior que o 

convencionado como aceitável para atendimento, 7 dias corridos. Considerando o mês de maio 

por exemplo uma requisição criada no primeiro dia útil desse mês, só iria ser finalizada no 

início da quinta semana desse mesmo mês, desprezando ainda solicitações de materiais que não 

eram tratadas por falha no processo manual de inserção das informações no sistema. 

Através do gráfico da Figura 29, é alarmante o tempo médio para atendimento de uma 

requisição de material, a métrica considerada ideal para atendimento seria de 14 dias corridos, 

mas ao invés disso, em todos os 3 meses onde se tinham dados no sistema ERP o tempo médio 

para atendimento era superior a 40 dias, ou seja, caso um material fosse comprado, adiciona-se 

ainda o Lead Time de entrega do fornecedor, tornando a disponibilidade do material para 

embarque próxima a 7 semanas após criada a requisição.  
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Figura 29 - Média do Lead time de atendimento desempenho atual 

Fonte: O autor  

Analisando o gráfico da Figura 29, é possível reafirmar o desempenho insuficiente do 

setor de suprimentos no momento do início desse projeto, levando em consideração que um 

material não suprido no momento da separação até a disponibilidade na empresa seria próximo 

de 7 semanas, ao considerar ainda que no mês de abril temos que mais de 70% das requisições 

de materiais compradas chegaram atrasadas na empresa, esse tempo de atendimento ultrapassa 

8 semanas. 
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Figura 30 - Situação das entregas dos pedidos de compra desempenho atual 

Fonte: O autor  
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Através de uma análise global dos indicadores estabelecidos para serem monitorados de 

acordo e com os resultados obtidos no momento da aferição, a reclamação do setor de operações 

se faz pertinente uma vez que o histórico das informações de todos os indicadores definidos 

para serem monitorados só corroboraram para a situação relatada. 

 

 

4.7. ETAPA 06 - DESENHANDO O ESTADO FUTURO  

 

De posse de todas as informações levantadas até aqui, já é possível iniciar a elaboração 

do MFV no estado futuro, enxugando e reordenando algumas atividades do processo. 
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Figura 31 - Mapeamento do Fluxo de Valor Estado Futuro 

Fonte: O autor  
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4.8. ETAPA 07 - SELECIONANDO AS FERRAMENTAS APROPRIADAS  

 

O intuito dessa etapa é propiciar coerência aos dados coletados na etapa preliminar, 

encontrando eventuais padrões que possam apontar os esforços para causas-raiz que serão 

tratadas no próximo passo, vinculada ao princípio Lean de Identificação do Fluxo de Valor, 

além de envolver a proposição de mecanismos para solução dos problemas. 

 

4.8.1. Demonstrando os problemas específicos 

 

Através da visualização de forma simples da disposição como as atividades se 

desenrolavam na empresa, pôde-se ampliar a informação do funcionamento de assimilação dos 

problemas existentes para um número maior de colaboradores, envolvidos, de maneira direita 

ao setor de suprimentos. Pelo resultado do MFV no primeiro mês e realizando uma comparação 

com os tempos de processamento medidos versus os tempos do ERP, percebeu-se lacunas 

grandes no tempo de processamento.  

 Nesse contexto, utilizou-se a técnica do Brainstorming, a fim de identificar e 

compreender os problemas específicos com que cada envolvido do processo de suprimentos se 

deparava. Essas reuniões foram organizadas visando contemplar representantes de todas as 

áreas que compunham os processos, na finalidade de identificar as dificuldades, levantar seus 

motivos e, desta maneira deslumbrar as ações para mitigar os problemas. A Figura 32 exibe 

uma dessas reuniões de Brainstorming, onde o autor exercia o papel de mediador para 

levantamento e debate sobre os problemas. 

 

Figura 32 - Reunião de Brainstorming  

Fonte: O autor  
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Por meio dessas reuniões pôde-se catalogar toda a gama de dificuldades de problemas 

enfrentados pelos integrantes em suas atividades diárias listados na tabela 6. 

Tabela 6 - Reunião de Brainstorming 

Indice Problemas Levantados - Reunião de Brainstorming 

PRLE 1 
Falta de conhecimento do planejamento de obras sobre o fluxo de aprovação das 
requisições 

PRLE 2 Excessivo tempo de aprovação do Suprimentos para aprovar a requisição de material 

PRLE 3 Requisição de material não chegar no e-mail do setor de suprimentos após aprovação 

PRLE 4 Requisição de material não ser digitada no ERP 

PRLE 5 Erro de digitação dos itens da requisição no ERP  

PRLE 6 Erro de digitação da quantidade dos itens da requisição no ERP  

PRLE 7 A área solicitante tem urgência de material que não teve nem requisição criada 

PRLE 8 Falta de padronização do arranjo físico dos itens de prateleira 

PRLE 9 Falta de padronização do arranjo físico dos itens de grande porte 

PRLE 10 Materiais não identificados com o código correspondente no ERP 

PRLE 11 Falta de padronização no carregamento de Containers 

PRLE 12 Uma mesma requisição de material é separada mais de uma vez 

PRLE 13 Requisição de material não atendida não é enviada para compras 

PRLE 14 
Excessivo tempo de envio de informação do almoxarifado de materiais não atendidos 
por estoque 

PRLE 15 Erro de alteração de item a ser comprado no ERP 

PRLE 16 Requisição de compra enviada por e-mail passa batido pelo comprador 

PRLE 17 Falta de rotina para conferências dos itens para compra não atendidos 

PRLE 18 Falta de padronização para aprovação de compras técnicas 

PRLE 19 Excessivo tempo de negociação de preços 

PRLE 20 Falta de fornecedores chave de itens críticos 

PRLE 21 Demora da aprovação da gerência para compra 

PRLE 22 Não enviar pedido de compras por e-mail ao fornecedor 

PRLE 23 Falta de rastreabilidade das requisições 

Fonte: O autor  
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Através do conhecimento e da vivência diária dos envolvidos nos processos do setor de 

suprimentos e da observação crítica do fluxo de valor, na Etapa 02, não apenas levantar as 

causas para esses problemas citados, como aprimorar o MFV, a fim de evidenciar desperdícios 

e atividades que não agregavam valor ao processo e que, portanto, seriam passíveis de 

eliminação. 

 

4.8.2. Identificando a causa raiz 

 

Visando a elaborar um ajuste fidedigno à realidade, demandou-se aos integrantes da 

reunião de Brainstorming que para cada um dos problemas elencados na Tabela 6 que 

indicassem as possíveis causas. A ferramenta usada para a trabalho foi o “Cinco Por quês”, 

objetivando causar nos integrantes, a pensarem sobre o problema de um modo mais 

aprofundado, por intermédio do simples procedimento de repetir cinco vezes o porquê do 

problema. Em seguida as colocações de cada colaborador, foram consolidadas e os resultados 

preenchidos em uma tabela. Percebeu-se, porém, que houveram complicações que não 

precisaram ou não puderam ter seus cinco questionamentos respondidos pelo grupo. 

Na Tabela a seguir, para todos os problemas indicados na Tabela 6, foram levantados 

entre 1 e 5 elementos com potencial de serem os causadores dos problemas. Como pode ser 

observado, os problemas estão na coluna à esquerda, enquanto os possíveis “Por quês” estão à 

direita, de modo sequencial de acordo com o nível de aprofundamento das questões. A Tabela 

7, portanto, apresenta todas as causas potenciais para cada problema (Problema Levantado - 

PRLE) específico elencado na Tabela 6.  

Tabela 7 - Cinco Por quês 

CINCO POR QUÊS 

Problema 1º 2º 3º 4º 5º 

PRLE 1 

Não sabem o 
impacto que o 

fluxo de aprovação 
causa no 

atendimento da 
requisição 

Caso a requisição 
for emergencial vai 
para o gerente geral 
que não checa com 

regularidade o 
sistema de 
requisições 

A quantidade de 
Requisições 

emergenciais 
tem que ser 

mínima 

Planejamento de obras 
não está realizando bem 

seu trabalho 
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CINCO POR QUÊS (Continuação) 

Problema 1º 2º 3º 4º 5º 

PRLE 2 

Falta de rotina de 
aprovação do 
Supervisor de 
suprimentos 

Não tem um plano 
de trabalho 
estabelecido 

Sempre está 
tratando de 

situações 
emergenciais 

Pois as 
requisições 
não foram 
tratadas no 

prazo 

Não 
delega as 
atividades 

PRLE 3 Algum problema específico de TI 

PRLE 4 

Responsável por 
digitar as 

requisições no ERP 
deixa de imprimir 
alguma requisição 

recebida por e-
mail 

Não tem um método de trabalho para checar se todas as 
requisições do dia foram digitadas 

PRLE 5 

Falta de atenção 
durante a 

digitação dos itens 
da requisição 

Devido ao grande 
volume de itens 

digitados 

Não tem um método de trabalho para checar 
se todos os itens foram digitados 

PRLE 6 

Falta de atenção 
durante a 

digitação dos itens 
da requisição 

Devido ao grande 
volume de itens 

digitados 

Não tem um método de trabalho para checar 
se todos os itens foram digitados 

PRLE 7 
Planejamento 

inadequado dos 
materiais 

Só descobre 
necessidade do 

material quando o 
mesmo termina 

Projeto de 
Engenharia mal 
dimensionado 

Execução do serviço 
realizada com excessivo 

desperdício 
 

PRLE 8 

Suprimentos não 
conhece os 

materiais de 
prateleira com 
maior giro de 

estoque 

Não avalia os dados 
do ERP de saída de 

material 

Porque não 
realizava saídas 
de material pelo 

ERP 

Falta de conhecimento dos 
processos e da ferramenta 

ERP 
 

PRLE 9 

Suprimentos não 
conhece os 

materiais de 
grande porte com 

maior giro de 
estoque 

Não avalia os dados 
do ERP de saída de 

material 

Porque não 
realizava saídas 
de material pelo 

ERP 

ERP estava sendo 
implementado 
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CINCO POR QUÊS (Continuação) 

Problema 1º 2º 3º 4º 5º 

PRLE 10 

Falta de rotina de 
checagem das 

informações de 
códigos dos 

materiais 

Não sabem a 
importância do código 

correto para 
acuracidade do 

estoque 

Sempre é paga a diferença de saldo ERP x 
estoque físico após inventário 

 
 

PRLE 11 

Grande 
quantidade de 

itens diferentes a 
serem 

embarcados 

Diferentes contratos 
consolidando cargas 
em containers para a 
mesma plataforma 

Minimizar custo de locação de containers 

 
 

PRLE 12 
Requisição não é 

dada baixa no ERP 
após separação 

Não existe método para conferência se todas as requisições tiveram 
baixa realizada 

PRLE 13 

Falta de 
organização no 

retorno das 
requisições 
separadas 

Quantidade excessiva 
de papel sobre a mesa 

do responsável em 
direcionar as 
requisições 

Não possui método de trabalho organizado 

PRLE 14 

Requisição não é 
enviada para 

equipe de 
compras logo após 

a separação 

Técnico de 
planejamento 
consolida requisições 
para envia-las todas de 
uma única vez 

Não conhece o impacto que esse tipo de 
organização impacta no nível de serviço do 

setor de suprimentos 

PRLE 15 

Falta de atenção 
durante a 

alteração de itens 
a serem 

comprados no ERP 

Falta de double-check 
na atividade de 

compra 

Não tem um método de trabalho para 
checar se todos os itens foram convertidos 

para compra de modo correto 

PRLE 16 

Falta de atenção 
dos compradores 

em incluir itens no 
controle de 

compras 

Grande quantidade de 
e-mails recebidos por 

dia 

Falta de 
padronização 
dos e-mails 

para dos itens 
para compra 

das 
requisições de 

materiais 

Excesso de 
controles não 
padronizados 

em excel 

Falta de 
interface 
usuário-

ERP 

PRLE 17 

Excesso de 
controles paralelos 
por comprador em 

excel 

Informação contidas 
no ERP não são 

utilizadas 

Falta de 
conhecimento 

no ERP 
Falta de treinamento 

 

 



82 
 

CINCO POR QUÊS (Conclusão) 

Problema 1º 2º 3º 4º 5º 

PRLE 18 

Falta de tempo 
máximo previsto 

para aprovação de 
compras técnica 

de equipamentos 

Não existe 
mapeamento do 

tempo de avaliação 
dos itens técnicos para 

compra 

Equipamentos 
com muita 
diversidade 

de 
especificações 

Contrato prevê 
customização 

 

PRLE 19 

Excesso de 
burocracia na 
aprovação de 

compras acima de 
R$ 20.000,00 

Necessidade da matriz 
em se ter 

conhecimento das 
compras realizadas 

Maior controle e minimizando a realização 
de compras equivocadas 

PRLE 20 

Não se tem 
definido os itens 

críticos e que mais 
impactam no 
faturamento 

Falta de conhecimento 
do Lead Time de 

entrega dos 
fornecedores dos itens 

chave 

Não existe um 
banco de 

dados com 
essa 

informação 

Informações 
contidas no 
ERP não são 

utilizadas 

Falta de 
interface 
usuário-

ERP 

PRLE 21 Sobrecarga de assuntos operacionais para a gerência 

PRLE 22 

Falta de atenção 
do comprador em 

não enviar o 
pedido de 

compras por e-
mail 

Sobrecarga de 
processos do 
comprador 

Falta de 
padronização 
das atividades 

realizadas 
pelo 

comprador 

Não tem um método de 
trabalho para checar se os 
e-mails foram direcionados 

aos fornecedores 

PRLE 23 
Informações 

contidas no ERP 
não são utilizadas 

Falta de interface usuário-ERP 

Fonte: O autor  

A análise das respostas serviu também para evidenciar inter-relações entre os problemas 

levantados (PRLE). Como se pode perceber, alguns problemas têm suas origens em respostas 

subsequentes (um por quê antes) ou em elementos de outras linhas da Tabela 7. De acordo com 

o grupo, foram identificados Efeitos Indesejáveis-Chave - aqueles que respondem mais de 

modo mais adequado à essência do problema proposto - representados como a última resposta 

fornecida por linha, ou por outra que se revelou importante na óptica da equipe.  

Para a análise e entendimento dos problemas e suas causas elencadas de acordo com a 

técnica do “5 Por quês” foi elaborada uma análise dos problemas mais recorrentes foram eles: 

1. Ausência do uso das informações contidas no ERP;  

2. ERP não contempla todas as operações possíveis; 
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3. Colaborador desconhece seu papel, responsabilidade, participação e impacto no 

processo; 

4. Excesso de controles em planilhas que não se interagem de modo padronizado; e 

5. Falta de método para execução e acompanhamento das atividades. 

A percepção que o atendimento do setor de suprimentos não estava sendo da maneira 

esperada pelos clientes, foi constatada ao se mensurar informações do momento atual, e 

corroborada através do levantamento dos problemas levantados que põe em risco a capacidade 

do setor em realizar o atendimento às requisições. 

Através da análise das falhas com maior número de ocorrências foi possível detectar 

que dos 23 problemas levantados, 14 tinham como efeitos indesejáveis-chave a ausência de 

métodos de trabalho e da má utilização dos dados contidos no sistema ERP TOTVS. A não 

utilização dos dados do sistema ocorre por não existir para a empresa foco do estudo, um 

módulo que agrupe todas as informações relevantes ao setor de suprimentos. Além disso, não 

havia interesse nem conhecimento dos usuários em buscar soluções dentro do próprio sistema 

para conseguir extrair e compilar de modo padronizado todas essas informações oriundas do 

ERP. Dessa maneira, o trabalho é realizado através de soluções individuais dos envolvidos no 

processo, mas que são desordenadas, ineficazes e que acarretam em retrabalhos e um processo 

nada produtivo. 

 

 

4.8.3. Gerando e propondo ideias 

 

 

Por meio de uma análise mais detalhada do problema por intermédio do “5 Porquês” é 

possível constatar a carência de um mecanismo de monitoramento e gestão das informações do 

setor de suprimentos, que tenha sua essência na confiabilidade e agilidade na extração das 

informações. 

A partir das métricas que foram definidas como valor para o cliente interno na seção: 

4.4. Definindo as principais métricas de desempenho” e do resultado da análise dos problemas, 

foi desenvolvida a Tabela 8 que contempla o conjunto de propostas de melhorias elencados 

para atender a demanda do cliente interno. 
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Tabela 8 - Propostas de melhorias 

Métrica Proposta de melhoria Descrição Ganho 

Lead Time de 
Separação 

Mecanismo de 
acompanhamento do 
status da requisição 

 - Utilizar as informações imputadas no ERP 
como base para realização da separação dos 
materiais; 
 
- Desenvolver mecanismo de apontamento 
dos materiais separados para o ERP; 
 
- Minimizar digitação de informações para o 
ERP; 

Tempo 
Confiabilidade 

Qualidade 

Lead Time de 
Separação 

Padronizar 
Direcionamento de 

Atendimento 

Caso material separado: enviar lista extraída 
do ERP para setor financeiro emitir nota 
fiscal de envio do material; caso material 
não tenha sido atendido enviar lista 
extraída do ERP com materiais para realizar 
compra. 

Confiabilidade  
Qualidade 

Lead Time de 
Separação 

Padronizar e otimizar 
separação de 

materiais 

- Organizar galpão dentro do conceito 5S 
- Dispor materiais no galpão de acordo com 
sua utilização: Materiais com maior giro 
mais próximo e acessível.  
- Informar roteiro ótimo na lista de 
separação 

Tempo 

Lead Time de 
Compras 

Mecanismo de 
acompanhamento do 
status da requisição 

 - Utilizar as informações imputadas no ERP 
como base para realização das compras dos 
materiais e consulta dos materiais que não 
tiveram compra fechada; 

Tempo  
Confiabilidade 

Qualidade 
Custo 

Lead Time de 
Compras 

Desenvolvimento de 
Banco de dados de 

Fornecedores 

 - Utilizar as informações do ERP para 
desenvolver banco de dados de 
fornecedores, contendo informações 
relevantes para compra de itens divididos 
por categoria de material e menor valor 
monetário. 

Tempo  
Qualidade 

Custo 

Lead Time de 
Atendimentos 

Relatório de 
acompanhamento do 
status da requisição 

por semana 

 - Utilizar as informações do ERP para 
desenvolver relatório contemplando o 
status das requisições para serem discutidas 
a cada semana sobre a situação 

Tempo  
Confiabilidade 

Qualidade 

Pedidos de 
Compras 

entregues no 
prazo 

Mecanismo de 
acompanhamento do 
status da requisição 

 - Utilizar as informações do ERP para 
desenvolver um banco de dados que possa 
ser atualizado todos os dias com as 
informações do sistema e possibilitar um 
follow-up preciso quanto as entregas dos 
materiais. 

Tempo 
Confiabilidade 

Qualidade 
Custo 

Fonte: O autor 



85 
 

É possível perceber que das propostas de melhorias, mais da metade estão relacionadas 

em obter informações de maneira rápida e padronizada do ERP, entretanto, dado o atual cenário 

de contenção de custos, o desenvolvimento de um módulo customizado para o atendimento dos 

processos da Filial Macaé demandaria um investimento elevado que não teria o retorno 

garantido a curto e médio prazo. Desta maneira a proposta do autor em realizar através de 

programação VBA a compilação e padronização das informações do ERP se tornaram uma 

alternativa para a solução frente aos problemas de atendimentos das requisições de materiais. 

Através das métricas de desempenho definidas na seção 4.2.3, foram estabelecidas as 

seguintes metas: 

Meta 01: Reduzir o Lead Time de separação de até 23 dias para 7 dias após 12 meses da 

implementação do novo fluxo e ferramenta; 

Meta 02: Reduzir o Lead Time de compras de até 23 dias para 7 dias após 12 meses da 

implementação do novo fluxo e ferramenta; 

Meta 03: Reduzir o Lead Time de atendimento de até 46 dias para 14 dias após 12 meses 

da implementação do novo fluxo e ferramenta; 

Meta 04: Reduzir o percentual de pedidos de compras atrasados de até 60% para 20% 

após 12 meses da implementação ferramenta; 

 

4.8.4. Implementando as soluções 

 

Na última etapa desta Fase, tendo sido desenhado o novo Fluxo de Valor de acordo com 

as propostas do autor e pelo pessoal do gemba nas sessões de Brainstorming. O primeiro passo 

nessa nova etapa foi envolver e posicionar as áreas e colaboradores que seriam de alguma forma 

impactados pelas mudanças, mas que não participaram de modo ativo das sessões de 

Brainstorming. Além disso, aproveitar a oportunidade para reafirmar o comprometimento entre 

o autor do projeto e com os envolvidos nos processos na mentalidade enxuta. Desta maneira, 

ainda foi realizada uma reunião para informar e receber aval da gerência para dar 

prosseguimento no trabalho.  

A Planilha padronizada é composta por duas abas: ROMANEIO – PADRÃO, BASE 

DADOS. 

✓ ROMANEIO – PADRÃO: 

A aba ROMANEIO – PADRÃO é a guia operacional da separação de materiais, ela é 

utilizada pelo técnico de planejamento para realizar a distribuição dos Fluigs emitidos pelo 
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planejamento de obras para os auxiliares de produção executarem a atividade física de 

separação dos materiais. 

As informações que precisam ser imputadas são: número do Fluig, código do produto e 

quantidade desejada. Com essas informações inseridas, a planilha percorre o banco de dados 

do pedido de venda verificando se ele está de acordo com as informações fornecidas, passando 

confiabilidade na requisição de material que será separada, uma vez que os itens inseridos nela 

exibem o status de “OK” caso número da requisição, código do produto estejam no sistema e o 

material esteja com saldo no ERP.  

Visando mitigar dessa maneira transporte vazio dos auxiliares de produção tendo que ir 

até o galpão verificar se o material consta na prateleira ou porta pallet. Vale ressaltar, que para 

que esse recurso seja utilizado de maneira eficiente a acuracidade tem que ser satisfatória, onde 

o critério da empresa para satisfatório é de 90%.  

 
Figura 33 - Aba Romaneio - Padrão 

 Fonte: O autor  

✓ BASE DADOS: 

A aba BASE DADOS é a guia que contém as informações de dois relatórios extraídos 

e compilados de modo ser possível realizar o cruzamento de informações e utilizá-las para uma 

maior confiabilidade e organização para realizar a separação dos materiais. 
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Figura 34 - Aba Base Dados 

Fonte: O autor  

        Além de utilizar o modelo Padrão utilizando as informações do sistema, foi 

desenvolvido um texto padrão para ser enviado por e-mail pelo Técnico de Planejamento do 

almoxarifado no momento de retornar as listas separadas para a área de compras realizar a 

compra dos materiais pendentes, e para o setor financeiro emitir a nota fiscal de saída do 

material. 

A última proposta de melhoria para o indicador de Lead Time de separação, foi realizada 

a organização dos materiais dispostos no galpão do almoxarifado de acordo com seu consumo, 

ou seja, os itens de maior giro foram alocados mais próximos e em prateleiras de fácil acesso, 

além implementar o 5S na organização das prateleiras conforme em eixos de altura, largura e 

prateleira, definindo desta maneira o devido lugar para cada item e definindo no início da 

separação a rota ótima que o separador irá percorrer para atender as demandas de materiais. A 

informação de giro dos materiais, também foi extraída utilizando dados do ERP. Entretanto, só 

teve seu início após um período de 3 meses da implementação das outras ferramentas a fim de 

garantir dados mais próximos da realidade de solicitações. 

A segunda parte, foi aplicado a extração de relatórios do banco de dados do sistema ERP 

TOTVS apenas para o módulo de Compras, pois, assim como a área de Estoque, estão sob a 

gestão da Área de Suprimentos. O objetivo principal desse Piloto foi visualizar, pela primeira 

vez, como a aplicação padronizadas das informações extraídas do ERP poderiam tornar o 

processo de compra de material mais eficiente. Para a atividade de compra, a programação 

realizada constitui apenas para extrair do sistema a base de dados de Pedidos de Venda (PV), 

Solicitações de Compra (SC), Pedidos de Compra (PC) e de entradas do financeiro (FN1) e 

coloca-las em uma planilha padrão com as informações necessárias aos compradores para 

realizar a compra do material, acompanhamento dos materiais que não tiveram pedido de 

compra, acompanhamento das entregas dos materiais comprados. 
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Através de programação VBA foi montado um painel vinculado a base de dados dos 4 

relatórios distintos e que tiveram suas informações cruzadas. A Figura 35 exibe esse painel: 

 
Figura 35 - Painel de Status de Requisição de Material 

Fonte: O autor 

✓ FLUIG – NÃO COMPRADOS: 

O botão gerar FLUIG – NÃO COMPRADOS consolida através dos bancos de dados as 

requisições de materiais que não tiveram ainda pedido de compra emitido, permitindo assim, 

ao coordenador de suprimentos, aos compradores e ao planejamento de obras terem 

conhecimento dos itens que ainda estão pendentes a emissão do pedido. Exibindo em um painel 

de listview as informações que são relevantes para os envolvidos no processo, são elas: número 

da requisição de material, plataforma de destino, centro de custo da obra que solicitou e irá 

pagar pelo material, código do produto, unidade, quantidade, descrição, tipo de atendimento, 

número do pedido de compra e data de início do processo. 

Além da fácil exibição, ainda é possível exportar os dados para o Excel, visando sua 

manipulação, possibilitando dessa forma o uso de todas as informações oriundas do ERP sob a 

ótica do não atendimento da requisição pela equipe de compradores, com as informações 

padronizadas e com confiabilidade, ao contrário do que acontecia quando essas informações 

eram digitadas uma a uma de maneira manual através de consulta do e-mail. 
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Figura 36 - Relatório de materiais pendente de compra 

Fonte: O autor 

✓ FLUIG – NÃO ENTREGUES: 

O botão gerar FLUIG – NÃO ENTREGUES consolida através dos bancos de dados as 

requisições de materiais que tiveram ainda pedido de compra emitido, mas não constam como 

entregues do ERP, permitindo assim, ao coordenador de suprimentos, aos compradores e 

estagiário responsável pelo diligenciamento acompanhar todos os pedidos que estavam com 

datas com uma semana para vencimento ou atrasadas.  

Exibindo em uma painel de listview as informações que são relevantes para os 

envolvidos no processo, são elas: número da requisição de material, plataforma de destino, 

centro de custo da obra que solicitou e irá pagar pelo material, código do produto, unidade, 

quantidade, descrição, tipo de atendimento, número do pedido de compra e data de início do 

processo, data da compra, data da entrega prevista pelo fornecedor, nome do fornecedor e tipo 

de frete.  

Além da fácil exibição, ainda é possível exportar os dados para o Excel, visando sua 

manipulação, possibilitando dessa forma o uso de todas as informações oriundas do ERP sob a 

ótica dos materiais que não foram entregues e também que estavam com data de entrega 

próxima, além de contar com uma informação relevante ao diligenciamento que é o tipo de frete 
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material, que pode ser CIF1ou FOB2 que impacta de maneira direta na operação logística da 

entrega. 

 

Figura 37 - Relatório de materiais com entrega em aberto 

Fonte: O autor  

✓ REQUISIÇÃO DE MATERIAL/FLUIG: 

 

O botão pesquisar REQUISIÇÃO DE MATERIAL/FLUIG consolida através dos 

bancos de dados das requisições de materiais, todo o status, ao cruzar e consolidar as 

informações de quatro base de módulos diferentes.  

Esse mecanismo tem a função de mostrar ao solicitante como se encontra o atendimento 

item a item da sua requisição, de maneira padronizada e confiável por utilizar os dados inseridos 

no ERP.  

Os itens que já foram entregues ficam exibidos com na cor verde e com toda situação 

desde do início da solicitação até o recebimento em uma única linha. 

 
1 CIF (Cost Insurance Freight): O fornecedor se responsabiliza pelo frete. 
2 FOB (Free On Board):  O fornecedor se responsabiliza (contratualmente) pela mercadoria até a hora em que 

ela é entregue, na data e hora, ao courrier escolhido pelo comprador. 
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Figura 38 - Relatório de status da requisição de material 

Fonte: O autor  

Através da consolidação das informações e realizado vários testes de aderência nos 

relatórios, inicia o momento de colocar a ferramenta para utilização dos envolvidos do processo. 

Não foi necessário treinamento para utilização da ferramenta uma vez que todas as informações 

retiradas são geradas a partir de um único clique no botão. 

A Figura 39 a seguir apresenta o fluxo da etapa de implementação, incluindo as reuniões 

de avaliação de status. 

 

Figura 39 - Fluxo de Implementação 

Fonte: O autor  
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Análise do processo e possíveis 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ETAPA 08 - CONTROLANDO OS RESULTADOS E MELHORANDO 

CONTINUAMENTE 

 

A última Etapa da pesquisa pode ser considera também como o início. O início de um 

processo contínuo de melhoria em todas as vertentes do processo atual, não importando quão 

bom o mesmo já aparente ser eficiente. Através da padronização das atividades de separação 

de materiais, da nova disposição dos materiais com base no seu consumo, permitiram maior 

controle e quase extinguiram o retrabalho realizados pelos envolvidos no processo de 

separação. Os problemas enfrentados pela equipe de separação em decorrência das reclamações 

do planejamento de obras, foi resumido no indicador conforme seção 4.2.2.1. A Figura 40 exibe 

a ascensão da separação de materiais no gemba após o recebimento da requisição de material, 

como consequência das reuniões de Brainstorming e da padronização das atividades. 

 

Figura 40 - Lead time separação após implementação do estudo 
Fonte: O autor  

Esse indicador possui um alto grau de impacto no setor de operações, após a 

implementação do novo processo e ferramentas utilizadas para melhorar o desempenho da 

equipe de separação, deve-se ter em vista que resultados abaixo do esperado para o mesmo 

poderiam trazer consequências negativas para o Projeto - como desmotivação do pessoal, 
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desmobilização de esforços, e surgimento de dúvidas da Gerência quanto à eficácia do projeto 

e suscitar a necessidade de realizar ajustes de rumo. Diante desse cenário, a análise dos 

resultados trazidos pela Figura 40 evidencia que houveram mudanças positivas e significativas, 

logo após a implementação da ferramenta houve uma melhora em 11 dias para o mês seguinte 

no tempo médio de separação e em menos de 6 meses o processo já havia sido estabilizado para 

menos que 3 dias.  

 

Figura 41 - Lead time de compra após implementação do estudo 

Fonte: O autor  

A Figura 41 permite uma análise do atendimento dos compradores com relação ao 

tempo médio para se realizar a compra dos materiais, é possível verificar que após a 

implementação do mecanismo de verificação dos itens em aberto e das reuniões semanais com 

o planejamento de obras o Lead Time médio caiu em 10 dias. Contudo o período seguinte dos 

próximos 3 meses o processo se permanece estável próximo a 17 dias, esse fato se deve ao 

início do estudo a equipe de suprimentos contar com 4 compradores e durante o mês de agosto 

de 2016, devido a contenção de custos, 2 compradores foram desligados, dessa maneira 

sobrecarregando os outros dois compradores isso porque a demanda de compra de materiais 

quase se permaneceu constante, conforme a mostra a Figura 42. Vale ressaltar que durante o 

período de outubro a dezembro de 2017, houve alteração na gerência da Filial da empresa X, 

com isso alguns processos de compra foram impactados de maneira negativa devido a ausência 

de aprovações dos processos das compras. 
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Figura 42 - Demanda de itens para compra 

Fonte: O autor  

Considerando-se ser este o principal indicador para a empresa a capacidade de atender 

o planejamento de obras dentro de um prazo estabelecido pela empresa e considerado como 

ótimo para atendimento de 14 dias. Através da Figura 43 que após apenas 6 meses o Lead time 

de atendimento já estava em 11 dias, em consequência do melhoramento do fluxo e 

padronização das atividades. 

 

Figura 43 - Lead time de atendimento das requisições de materiais 

Fonte: O autor  
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O último indicador definido que deveria ser monitorado é a situação das entregas dos 

pedidos de compra, o processo de diligenciamento era o mais afetado pela não utilização dos 

dados sistêmicos, isso porque todo controle de follow-up era centralizado em uma única pessoa 

que preenchia de maneira manual a planilha de acompanhamento de pedidos um trabalho 

bastante moroso e que não possuía uma confiabilidade. Através da implementação da 

ferramenta que consolida as informações do ERP e as exibe de maneira ordena e clara, é 

possível realizar um acompanhamento mais preciso, através do gráfico da Figura 44 temos que 

com menos de 6 meses da utilização da mesma já temos uma redução de 40% nos atrasos. 

 

 

Figura 44 - Situação das entregas dos pedidos de compra 

Fonte: O autor 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O presente projeto desenvolveu a aplicação da abordagem Lean para melhoria da 

eficiência e da eficácia dos processos operacionais referentes as atividades do Setor de 

Suprimentos em uma empresa prestação de serviços para o mercado Oil & Gas na área de 

isolamento, acesso, proteção passiva contrafogo e acabamento de interiores, tendo em vista que 

tal setor foco do estudo experimentava problemas para se adequar às demandas dos clientes 

internos.  

Nesse sentido, após ampla pesquisa, constatou-se que embora a mentalidade enxuta 

seria parte da estrutura central do projeto, através do modelo proposto por Karim; Arif-Uz-

Zaman (2013), por sua simplicidade prática, princípios fundamentais, facilidade de 

entendimento e baixo custo de implementação, o projeto também identificou que o Lean fosse 

complementado por outras ferramentas para se tornar uma ferramenta muita mais poderosa, 

conforme etapa 7 do método. 

A sequência de lógica das etapas proposta pelo modelo: o de Karim; Arif-Uz-Zaman 

(2013); escolhidos devido ao aspecto descritivo, metódico e prático foram base fundamental 

para execução do trabalho, dessa maneira o Lean teve papel de integração para atingir assim, o 

primeiro objetivo especifico desenvolver consistência na abordagem Lean. 

Sob a luz da proposta do estudo de delinear informações do setor estudado e mapear 

fluxo de valor o estado atual e a partir da consolidação metodologia propor e implementar 

soluções, pode-se concluir que o presente trabalho obteve êxito, uma vez que o mapeamento do 

macroprocesso de suprimentos foi realizado, e posteriormente elaborado um mapa de fluxo de 

valor que permitiu uma visão mais detalhada dos gargalos que prejudicavam as entregas 

provenientes do processo de suprimentos de materiais. Através das sessões de Brainstorming, 

“5 Porquês” e desenvolvimento da árvore de falhas foi possível constatar as causas do não 

atendimento das requisições, devido à falta de trabalho padronizado que geravam impacto 

direto na atividade central do Setor de Suprimentos. 

As métricas definidas como relevantes para o cliente interno foram consolidadas através 

da elaboração de um mecanismo confiável com informações obtidas do ERP, que permitiam 

uma visão mais assertiva quanto ao follow-up item a item das requisições de materiais fazendo 

assim que o quarto objetivo especifico fosse alcançado.  
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Com todos os indicadores sendo monitorados e ferramentas lean aplicadas, a avaliação 

comparativa dos resultados após a implementação do lean foram atingidas no prazo estipulado, 

conforme último objetivo especifico, de realizar a comparação das métricas definidas no início 

e ao final do projeto. A utilização de um mecanismo para padronizar e utilizar as informações 

oriundas do ERP pode ser considerada a principal fonte de melhoria e contribuição para atingir 

os resultados, mas foi moldada de acordo com o percebido da aplicação de outras ferramentas, 

e que juntas, tiveram um resultado muito positivo e com um custo de implementação muito 

baixo, já que a competência do mecanismo foi realizada pelo próprio autor. 

Assim, o período de acompanhamento permitiu um desfecho positivo uma vez que os 

resultados alcançados fossem suficientes para atingir as metas estipuladas pelo projeto. Em 

todos os indicadores definidos as metas foram atingidas muito antes do previsto em projeto. 

Recomenda-se, em termos de pesquisas futuras, uma nova observação seria capaz 

apoiar-se do ponto em que o presente estudo parou. Isso é, avançando na implementação da 

metodologia enxuta e do modelo e mecanismos aqui exibido: a princípio para além do Setor de 

Suprimentos, tendo em intuito que as considerações e resultados aqui apresentados são capazes 

de realizar com que outras empresas possam atualizar seus modelos de gestão atuais e revisitar 

conceitos, para atingir obter um nível de serviço melhor sem a necessidade de um grande 

investimento. 
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APÊNDICE A – Mapeamento do Macroprocesso de Suprimentos e seus envolvidos – Estado Atual 
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APÊNDICE B – Mapeamento do Macroprocesso de Suporte de Suprimentos – Estado Atual 

 


