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RESUMO

As empresas, receosas em perder mercado, procuram várias formas de se manter sempre
atuante e estável no mercado, e em especial é a redução de custos no setor da logística, e em
destaque, no controle de estoques. Devido a grande importância reconhecida nesse ramo, o
estudo analisa o controle de estoque dos materiais MRO (Manutenção, Reparo e Operacional)
de uma empresa de siderurgia da região Sul Fluminense. Nesse processo utilizou-se a
metodologia MASP (Método de Análise para Solução de Problemas) e suas ferramentas da
qualidade, como: Braisntorming, Diagrama de Pareto, Espinha de Peixe e 5W2H para então
descobrir as causas possíveis para a baixa acurácia de estoque, ou seja, o saldo do estoque
físico não coincide com o saldo registrado no sistema de controle. Os materiais selecionados
foram os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) por apresentarem as maiores
divergências e utilizado os critérios de relevância da curva ABC selecionando apenas os itens
da classe "A" por apresentarem alto valor diante do valor estocado. O estudo detectou a falta
de conhecimento e atenção por parte dos funcionários que exercem a movimentação dos
materiais, apontando para ações quanto a treinamentos e orientações básicas. Além deste fator
foi identificado outros que através de medidas de curto prazo podem melhor o processo. A
finalidade do estudo é conquistar uma acurácia de estoque mais próxima aos 100% e, com
isso, melhorar os resultados finais.

Palavras-chaves: Gerenciamento de estoque, Acurácia de estoque, Nível de serviço e

Ferramenta MASP.



ABSTRACT

The search for continuous improvement is not merely a desire of the company, but a
necessity, due to the so-called competition often dispute the same target market.
In order not to lose market share, there are several ways to keep always active and stable
market, and one way in particular is the savings in the logistics sector, and in focus on
inventory. Due to the great importance attached to that class, the study analyzes the inventory
control of MRO (Maintenance, Repair and Operations) of a steel company in the South
Fluminense. In the process we used the methodology MASP (Method of Analysis for Problem
Solving) and some quality tools such as: Braisntorming, Pareto Chart, Fishbone and 5W2H
only to find the possible causes for the low accuracy of inventory, or is, the balance of the
physical inventory does not match the balance recorded in the control system. The materiaIs
selected were the PPE's (Personal Protective Equipment) for presenting the greatest
differences and used the criteria of relevance of the curve ABC selecting only the items in the
"A" to show a high value on the value stored. The study detects a lack of knowledge and
attention by the officials engaged in the handling of materiaIs, pointing to the actions and
training and basic guidelines. The purpose of the study is to gain an accurate inventory closer
to 100% it and thereby improve the finalresults.

Keywords: Inventory management, Inventory Accuracy, LeveI of service, and Tool MASP



1. INTRODUÇÀO

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos e aspectos preponderantes para a

compreensão deste trabalho. Além disso, serão apresentados os objetivos almejados, a

justificativa e a estrutura em etapas desta monografia.

1.1 PROBLEMA

Diante da infinidade de fatores que podem contribuir para melhorar o desempenho de

uma empresa, a gestão de estoque ganhou um papel de destaque. A gestão de estoque é

definida como o conjunto de atividades que visa, por meio de respectivas políticas de estoque,

o atendimento das necessidades da empresa, com a máxima eficiência e ao menor custo,

através do maior giro possível para o capital investido em materiais. Portanto, o seu objetivo

está na busca do equilíbrio entre o estoque e o consumo, e quando a gestão é bem definida e

direcionada proporciona soluções para uma gama de problemas. (DIAS, 2009).

Durante muito tempo, antes da época inflacionária, as indústrias executavam a gestão

dos seus estoques de maneira simples e manual, prova disto é que a reposição ou a compra de

matéria-prima e produtos eram realizadas de maneira empírica. A globalização mudou este

nário, a corrida pela liderança e a busca por vantagem competitiva fizeram com que as

· dústrias acordassem para a realidade e transformasse a gestão dos estoques numa ferramenta

apaz de agregar valor para o negócio, tomando-se um diferencial. (DIAS, 2009).

Um fator preponderante para esse sucesso é a verificação da acurácia de estoque

rificar se o estoque fisico é igual ao estoque informado nos sistemas de controle). A

presa, Votorantim Siderurgia, objeto do presente estudo possui um estoque central, onde

~"""'''J armazenados os materiais auxiliares para produção e os materiais para manutenção,

'__ '&"&'0, minados MRO's (Manutenção, reparo e operacional). Os mesmos são reabastecidos de

rdo com a necessidade apontada no sistema MRP (Manufacturing Resource Planning),

....._...'_tórios estes que são gerados toda segunda-feira. Em observância ao índice de acurácia, o
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problema observado está no controle dos materiais denominados EPI's (Equipamentos de

Proteção Individual) no qual acontecem as maiores divergências entre a quantidade no

estoque fisico e a quantidade registrada no sistema (SAP). Causando assim falta de

atendimento ao cliente interno e parada da produção.

Dada sua importância, neste estudo serão utilizados os indicadores da acurácia de

estoque dos EPI's (Equipamento de Proteção Individual) da empresa Votorantim Siderurgia, o

material foi escolhido por apresentar maior dificuldade de controle no almoxarifado geral.

Serão investigadas as possíveis causas, como: armazenagem, mão de obra, notas fiscais,

conferências de materiais, reservas e materiais transferidos.

Com o objetivo de tentar solucionar os problemas de acurácia, será utilizada a

ferramenta de qualidade MASP (Método de Análise para Solução de Problemas) como apoio

na identificação das possíveis causas, após a análise serão apresentadas propostas para

melhorias no controle.

Por meio desse estudo, pretende-se contribuir para que a empresa Votorantim alcance

os 100% de conformidade e acurácia na sua estocagem, pois a falta de EPI's (itens de estudo)

no estoque pode ocasionar uma possível parada da produção, uma vez que a Segurança e

Medicina do Trabalho atuam de maneira eficiente e eficaz para que não exista nenhuma

possibilidade de acidente de trabalho com os funcionários no desempenho de suas atividades,

ou seja, a íalta de qualquer um destes eqUIpamentos pO<1eacarretar um grana e uanstomo r·

prejuízo para a empresa .

.2 OBJETIVOS

Assim, este estudo tem como objetivo geral, estudar o melhor método para o controle

os EPI' s, de forma a aumentar o percentual de acurácia de estoque, chegando o mais

róximo possível dos 100% e conseqüentemente aumentar o nível de serviço ao cliente

temo, sem o risco de paradas inesperadas.

Como objetivos específicos, evidenciam-se:

- Analisar os EPI' s de acordo com a classificação ABC e trabalhar apenas com os da

classe A (maior movimentação e maior valor);

- Revisar a bibliografia sobre: gerenciamento de estoque, acurácia de estoque e nível de

serviço ao cliente;

- Realizar um estudo do controle atual de EPI's da Votorantim Siderurgia;

E por fIm, identificar as possíveis causas e propor ações para melhorias.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Como mencionado anteriormente, a globalização e o avanço tecnológico

transformaram a gestão dos estoques numa ferramenta diferenciada, capaz de agregar valor

para o negócio e gerar vantagens competitivas para as empresas quando bem utilizadas.

Observou-se que o gerenciamento dos estoques está em constante mudança e

evolução, contudo percebeu-se na literatura atual, a falta de trabalhos que versem sobre a

acurácia de estoque nas empresas de Siderurgia com foco no manuseio dos EPI's, com este

estudo será possível encontrar as principais falhas no processo e apresentar soluções mais

racionais para o problema de acurácia no estoques que afeta de forma direta o rendimento e a

sustentabilidade do negócio. Para a empresa, isso significa a maximização dos resultados

diante dos objetivos traçados, que são: redução de custos, aumento do nível de serviço ao

cliente e 100% na acurácia do estoque dos EPI's.

Para o campo acadêmico, esta lacuna na bibliografia reforça o desenvolvimento deste

projeto que servirá como o subsídio para novas pesquisas e aperfeiçoamento dos conceitos

existentes, além de trazer para dentro das empresas soluções reais para os problemas do dia a

dia.

1.4 ESTRUTURADO TRABALHO

Além do presente capítulo este trabalho está organizado da seguinte forma:

- Capítulo II - Revisão bibliográfica: durante o desenvolvimento do trabalho foram

realizadas diversas pesquisas em artigos, dissertações, revistas, periódicos, sites e

livros que abordavam assuntos relacionados a gerenciamento de estoque, acurácia de

estoque e a ferramenta de qualidade MASP (Método de Análise e Soluções de

Problemas). Desse modo, o trabalho apresenta os conceitos acima embasados na

literatura.

- Capítulo III - Metodologia: a metodologia adotada no trabalho foi uma pesquisa

exploratória, pois utilizou levantamento bibliográfico, entrevista com funcionários que

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e analisou exemplos que

estimulam a compreensão. A pesquisa também utilizou o método quantitativo devido

os dados estatísticos e o método qualitativo por apresentar dados não mensuráveis.

- Capítulo IV - Estudo de Caso: o estudo de caso foi realizado em uma empresa do

ramo de siderurgia no qual se buscou analisar o controle de estoque da empresa para

alcançar a solução do problema identificado. Como auxilio foi utilizado a ferramenta
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de qualidade MASP, que buscou as causas mais possíveis para então propor ações que

eliminem o problema.

- Capítulo V - Conclusões: no presente estudo conclui-se que as divergências de

estoque existem e são significativas nos resultados, para isso foi elaborado, com

auxilio de algumas ferramentas da qualidade (Brainstorming, Diagrama de Pareto,

Diagrama de Ishikawa e 5W2H) um plano de ação para eliminar as possíveis causas

influentes do problema. Diante das ações propostas os resultados são esperados tanto

no campo comportamental quanto no financeiro.
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2. FUNDAMENTAÇAO TEORICA

Nesse trabalho serão apresentadas algumas noções básicas sobre gerenciamento e

acurácia de estoque. Para embasamento teórico desse estudo serão apresentados os conceitos

preliminares sobre a curva ABC, nível de serviço, inventários e a ferramenta de qualidade

MASP, sendo conceituado e exemplificado segundo diversos autores.

2.1 GERENCIAMENTO DO ESTOQUE

No passado o estoque era conhecido como um setor de atividades sem muita

importância, incluindo apenas a armazenagem, localização, manuseio e inventário dos

produtos. Atualmente essa percepção mudou, pois as novas ferramentas, sistemas

tecnológicos e as modernas técnicas de gerenciamento transformaram o estoque numa das

mais importantes áreas administrativas para redução de custos e geração de vantagens

competitivas, fatores que tornaram imprescindíveis no contexto atual.

As afirmações acima podem ser verificadas a partir de diversas definições do

gerenciamento de estoque, que serão abordadas a partir de agora neste estudo.

Segundo Taylor (apud FIORIOLLI, 2002, p. 8), estoque é definido como "o conjunto

de itens mantidos por uma empresa, destinados ao atendimento das demandas às quais está

sujeita." As demandas podem ser internas, quando ligadas ao processo de abastecimento e

produção, ou externas, quando ligadas ao processo de distribuição e consumo.

BaIlou (2006, p. 271) afirma que os estoques são:

i ...J acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes,
materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos
pontos do canal de produção e logística das empresas.

Conforme Corrêa, Gianesi e Caon (2001, apud MELO, 2007, p. 11), "o conceito de

estoque é um elemento gerencial de muita importância na administração das empresas". Após

assarem por diversos problemas tentando baixar seus estoques, os autores perceberam a

necessidade do equilíbrio estratégico entre fornecimento e demanda para não comprometer os

rocessos da organização.

Lenard e Roy (apud SANTOS e RODRIGUES, 2005, p. 223) relatam que o

I erenciamento e controle do estoque é objeto de estudo desde 1913 com o desenvolvimento
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da fórmula do LEC (lote econômico de compra) por Harris. Sua importância fica evidenciada

na seguinte afirmação:

Para uma organização, a otimização do fluxo de materiais é de ví"tm
importância, pois os estoques representam grande parte dos seus custos
logísticos. Além disso, a produção tem um ritmo que não deve ser
interrompido e o custo de manutenção dos estoques representa capital
parado que poderia estar sendo usado para outros fms.

Krever et aI. (2003, apud SANTOS e RODRIGUES, 2005, p. 223) em seus estudos

perceberam "que um gerenciamento eficiente de estoques balanceia a disponibilidade de

produto, o nível de serviço e os custos de manutenção".

Mesmo com toda disseminação sobre o tema e a elevada parcela dos custos logísticos

embutidos no controle dos estoques, boa parte das empresas brasileiras não realizam um

controle eficiente nos seus estoques.

A dificuldade em gerenciar os estoques pode ser percebida nas palavras de Bianchi e

Saldanha (2005, p. 4) ao relatarem que "a tarefa de controlar os estoques de uma empresa é

um processo muito complexo e dinâmico, pois existe a necessidade de se trabalhar com vários

fornecedores e um número significativo de itens e produtos". SLACK et aI (1997), salienta

que além da dificuldade com os fornecedores, existe a necessidade de se diferenciar os itens

estocados de maneira que se possa aplicar um grau de controle em cada item de acordo com

sua importância e, após feita essa distinção, realizar inventários com auxílio de sistemas de

processamento de informação que tenha a capacidade de gerenciar o controle dos estoques.

Completando as definições citadas anteriormente, Ching (2001 apud BIANCHI e

SALDANHA, 2005, p. 4) relaciona o gerenciamento dos estoques ao capital investido e os

custos operacionais dos produtos estocados, "pois estes podem ser diminuídos, de acordo com

a mensuração da demanda e o atendimento das necessidades dos clientes, através da

disponibilidade dos produtos".

Na siderurgia, ramo de estudo deste trabalho, os processos requererem grandes escalas

e compra e movimentação de estoques, o que conseqüentemente eleva o tempo de lead time

o gerenciamento de estoques, nesse contexto, um controle mais eficiente e eficaz se torna

. prescindível.
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Autores clássicos, como Fayol (1994), abordam o controle dos estoques com enfoque

nas funções do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar. Pode-se perceber essa

abordagem na definição de Coronado (2001, apud MEURER, 2002, p. 2) que diz:

!.._ •••j o controle relacIona-se com processo de planejameniO., pOISde nada
T

adiantaria um bom planejamento sem um controle efetivo. E exercido por
todos os gestores em suas respectivas áreas, contorme a autoridade que
lhes foi delegada.

A tarefa de controlar uma organização empresarial é facilitada pela adoção de

controles internos. Segundo Dias (2009), para organizar um setor de controle de estoques,

inicialmente devem-se descrever seus objetivos principais que são:

a) Determinar "o que" deve permanecer em estoque: número de itens;

b) Determinar "quando" se devem reabastecer os estoques: periodicidade;

c) Determinar "quanto" de estoque será necessário para um período predeterminado:

quantidade de compra;

d) Acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque: solicitação de

compras;

e) Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades;

f) Controlar os estoques em termos de quantidade e valor; fornecer informações sobre a

posição do estoque;

g) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais

estocados;

h) Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.

Um fator de extrema importância para a criação de um estoque é o conhecimento do

papel da demanda no controle de estoques. Segundo Machado, et aI. (2008) a demanda pode

ser definida como a quantidade requerida de um determinado item pelos consumidores em um

dado momento.

Normalmente, a demanda gerada pelo consumo de qualquer item pode ser classificada

orno demanda dependente ou demanda independente, Correa e Gianesi (1994, apud

CHADO, et aI. 2008, p. 2) a demanda dependente como aquela que "derivada da demanda

outro item, possuindo assim um vínculo com este. Já a demanda independente não está



8

deterministicamente ligada à demanda de outro item, sendo fruto da demanda de diversos

pequenos compradores, ou da demanda do mercado". As pequenas compras realizadas pelos

pequenos compradores produzem uma demanda incerta e variável. Portanto, o histórico de

demandas anteriores é de muito valia, sendo possível estimar o comportamento futuro da

demanda.

2.1.1 Importância dos Estoques

A decisão de gerar e manter um estoque não faz parte apenas da gerência de logística,

mas de todo um conjunto de funções que engloba as diversas áreas da empresa (marketing,

produção, finanças, compras e eventualmente outras). A área de compras é a mais envolvida

no processo, pois ela quem faz o contato direto com os fornecedores para garantir a eficiência

do processo.

°estoque tem importância estratégica, que pode levar a empresa a ganhar vantagens

competitivas ou, se mal gerenciado, pode aumentar demasiadamente os seus custos. As

justificativas que sustentam a manutenção dos estoques são:

Nível de serviço ao cliente - Melhorar o atendimento ao cliente, ou seja, ter o produto

disponível no momento em que a demanda necessita e solicita, evitando assim parada da

produção e descontentamento do cliente.

Proteção contra as incertezas - Problemas na variação da demanda ou na entrega da

matéria-prima por parte dos fornecedores.

Proteção contra contingências - Ocorrência de situações inevitáveis, como: greves,

fenômenos naturais, incêndios, instabilidades políticas e outras situações que a empresa

não tem controle.

Portanto, os estoques funcionam como reguladores, pois o ritmo da aquisição de

materiais nem sempre se iguala à saída destes, precisando assim de se ter "em mãos" certa

quantidade de materiais, para amortecer as possíveis variações. A vantagem principal do

estoque é o pronto atendimento ao cliente e a desvantagem são os altos custos decorrentes da

manutenção.

Segundo BaIlou (2001, apud MELO, 2007, p. 11), as razões para a empresa manter

stoques, são: coordenação entre a oferta e a demanda; auxílio no processo de produção e

marketing e redução dos custos de transporte (embarque de quantidades maiores).
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2.1.2 Política de Estoque

Definir a política ideal de estoque para uma empresa é uma tarefa de extrema

dificuldade e complexidade para o administrador, uma vez que a quantidade produtos a ser

comprada ou produzida pode oscilar em função de vários fatores, como por exemplo: a

demanda, variações no preço da matéria-prima, instabilidade econômica e etc.
,

Nesse sentido, Bowersox (2001, apud JUNIOR, 2008, p. 9) relata que "a política de

estoque consiste no que comprar, produzir e em quais quantidades. Também inclui decisões

de posicionamento e alocação de estoque". O autor salienta que a definição da melhor

política é a de maior complexidade para o gerenciamento dos estoques, exigindo assim maior

comunicação e coordenação do setor.

A implantação do melhor sistema de gerenciamento do estoque deve levar em

consideração alguns fatores específicos, tais com: custo de pedido, de manutenção e falta dos

produtos (que são dificeis de serem calculados); níveis de ressuprimento; o tamanho ideal do

LEC (lote econômico de compra); e principalmente o custo de manuseio e monitoramento dos

estoques.

Devido à complexidade em controlar essas vaiáveis, Zomerdijk e Vries (2003, apud

SANTOS e RODRIGUES, 2005, p. 225) descreve que normalmente esses modelos "são

baseados em modelagem matemática e são bons na determinação de parâmetros de estoques e

planejamento de recursos", mas, ao confrontar os modelos com o mundo real, os mesmos

apresentam grandes limitações e falhas, o que nos leva a concluir que mesmo com toda sua

utilidade, ainda existe uma grande distância entre a teoria e prática.

Segundo Dias (2007, apud JÚNIOR, 2008, p. 9), dentro da política de estoque devem-

se estabelecer programas e objetivos a serem alcançados, assim os programadores e

controladores terão uma referência como objetivo, assim será possível estabelecer metas, e

consequentemente medir o desempenho do setor.

2.1.3 Curva ABC

Vilfredo Pareto, economista e sociólogo italiano, desenvolveu um estudo no ano de

1897 sobre a distribuição de renda e riqueza, o resultado dos seus estudos revelaram que a

riqueza não se distribuía de forma uniforme entre a população, sendo que 80% da riqueza

stava concentrada numa pequena parcela de 20% da população, por este motivo ficou

onhecida como 80 - 20, Gráfico de Pareto ou ainda Classificação ABC.

Cara (2004, p. 14) salienta que "a partir de então, tal princípio de análise tem sido

stendido a outras áreas e atividades tais como a industrial e comercial, sendo mais
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amplamente aplicado a partir da segunda metade do século XX". °mesmo autor corrobora

para o assunto dizendo que a curva ABC auxilia na definição da política de venda, no

planejamento da distribuição, na programação da produção e várias outras situações.

O primeiro experimento da Curva ABC foi realizado logo após a Segunda Guerra

Mundial pela empresa General Eletric (OE) dando início a chamada análise ABC. "Diante da

tarefa de discriminação e conhecimento de todos os itens que estão em estoque, os gerentes

precisam destinar mais atenção ao controle de itens mais significativos, sendo possível

adotarem a seguinte relação", segundo Slack (1999):

- Itens classe A: 20% dos itens de alto valor que representam 80% do valor estocado;

- Itens classe B: itens de valor médio, em geral os 30% de itens seguintes e que

representam 10% do valor estocado;

- Itens classe C: itens de baixo valor, que representam 50% de itens estocados, mas

apenas cerca de 10% do valor estocado.

o
30
o
19 /~------~----------~---------------------~----~
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70
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It mLO-

t'lgura 1:Modelo de Curva AtSC
Fonte: (MELO, 2007, p.416)

A Curva ABC, hierarquiza os itens de acordo com seu grau de importância, levando

m consideração a lucratividade da empresa, a relação entre de compra e consumo dos

stoques armazenados, o investimento aplicado, a quantidade e variedade de itens que

.ormam o estoque.

Segundo Bowersox e Closs (2001, apudMELO, 2007, p. 16) "a classificação da curva

C é considerada um dos métodos mais antigos para estabelecer estratégias e políticas
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seletivas". A separação dos produtos nos itens A, B e C, ajuda a gestão de estoque determinar

quais merecem maior ou menor atenção. Os produtos classificados como A possui maior

volume de vendas, portanto merecem um estoque de segurança mais elevado, já os produtos B

e C são de rotações mais baixas. Para a classificação da curva ABC, podemos basear em

diversos fatores, como: lucratividade de cada produto, nas quantidades vendidas ou por valor

unitário.

2.1.1 Tipos de inventários

Segundo Fernandes e Pires (2005, p. 12) existem dois tipos de inventários: os

periódicos, que são realizados uma ou duas vezes por ano e conta com toda equipe para

contagem de todos os itens existentes no estoque, e o rotativo, também conhecido como

cíclico, que é realizado periodicamente ou de acordo com a determinação da empresa,

normalmente de forma amostraI, de modo que todos os itens são contados pelo menos uma

vez dentro do período fiscal, ou seja, uma vez por ano.

A empresa analisada realiza o inventário cíclico, e segue o cronograma elaborado pela

gerência de suprimentos, conforme figura 3. Para seleção dos itens a serem contados a

empresa utiliza a curva ABC do item e a freqüência anual que se deseja que o mesmo seja

contado.

As vantagens de optar pela contagem cíclica, segundo Bertaglia (2003, apud

FERNANDES e PIRES, 2005, p. 4) são: Identificação das causas dos problemas; Correção

dos erros; Eliminação dos inventários fisicos; Concentração dos esforços em áreas critica;

Redução dos erros de contagem; Planejamento mais confiável; E estoques em níveis

adequados.

2.2 ACURÁCIA DE ESTOQUE

Avaliar o desempenho da gestão do estoque é uma preocupação constante dos gerentes

de administração de materiais, para isso, os gestores costumam utilizar a acurácia de estoque

para verificar a exatidão dos dados e registros de estoques.

Segundo Tamborlin (apud BERTAGLIA, 2003, p.319) "a acurácia de estoque é

determinada pela relação entre a quantidade fisica existente no armazém e aquela existente

nos registros de controle". Para Bertaglia (2003) os registros de controle de estoque podem

estar armazenados em sistemas complexos e avançados que integram a empresa como um

odo através de interfaces, ou em um simples controle de cartões e fichas, a diferença está na

tilização destes sistemas de controle.
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A acurácia do estoque atinge 100% quando as quantidades flsicas dos produtos

coincidem com as quantidades teóricas. Mantendo a acurácia em 100% (isenta de erros), as

vantagens são significativas para a organização, como: Nível de serviço adequado ao cliente;

Determinar o ressuprimento; Garantir a disponibilidade de material para a produção; Analisar

níveis de existência e eliminar excessos; Controlar obsolescência; E Analisar situação

financeira com base nas informações corretas dos estoques.

Contudo, sabe-se que atingir um nível de acurácia de 100% não é uma tarefa fácil, por

este motivo as empresas normalmente admitem uma faixa de tolerância, Melo (2007, p. 17)

destaca que "o índice mínimo aceitável de tolerância entre o estoque fisico e do sistema é de

mais ou menos 5%, ou seja, atendimento com nível de serviço de 95%, o mesmo valor

utilizado como meta mínima pela empresa Votorantim Siderurgia.

Melo (2007, p. 17) destaca o descaso com os dados que alimentam o sistema,

"gerando assim a falta de confiança dos usuários com o sistema, operando com dados

incorretos levando até a um processo de degradação e abandono do sistema". °autor ainda

salienta a necessidade de registrar em tempo real as entradas e saídas do sistema, uma vez que

esse atraso também diminui o grau de acurácia dos estoques.

Melo (2007, p. 17) enfatiza que:

_-\acurácia é muito importante principalmente na tomada de decisões na
compra das mercadorias, do quando e quanto pedir, é necessário que os
registros estejam corretos, para não serem compradas quantidades
inferiores a demanda ou compradas acima do necessário criando um
estoque em excesso.

Conforme Corrêa, Gianesi e Caon (2001, apud MELO, 2007, p. 17), calcula-se a

acurácia dos estoques por meio da seguinte fórmula:

Acurácia dos registros = Registros corretos

Registros contados

x 100



13

Item Contagem Física Registro do Sistema Tolerância Aceito Não aceito

1 94 102 +/-2 X

2 96 97 5 X

3 96 100 +/- X

4 96 99 +/-2 X

5 98 96 +/-2 X

6 99 97 +/-2 X

7 110 110 +/-0 X

8 104 105 +/-0 X

9 97 100 +/-5 X

10 103 100 +/-2 X

11 104 102 +/-5 X

12 105 105 +/-5 X

13 106 100 +/-0 X

Total 1.300 1.300 8 5

Figura 2: Cálculo de Acurácia de estoques
Fonte: (CORRÊA et aI, 2001, p.418)

Segundo Emst R. et aI. (1992, apud FERNANDES e PIRES, 2005, p. 2), pode-se

aumentar os níveis de estoque para tentar minimizar o problema de falta materiais, porém

isso vai gerar um aumento do capital investido, por outro, problemas de acurácia de estoques

levam a baixo índices de nível de serviço, podendo causar perdas de vendas e tempos de

produção. "A manutenção de um bom nível de acurácia de estoques, permite um

gerenciamento adequado do inventário, o que significa o planejamento de quando o estoque

deve ser reposto, e a determinação de quando deverá ser contado". (FERNANDES e PIRES,

2005, p. 3).

2.3 NÍVEL DE SERVIÇO AO CLIENTE

Dimensionar e controlar os estoques são fatores importantes e preocupantes. Descobrir

fórmulas para reduzir estoques sem afetar o nível de serviço e sem aumentar os custos é um

dos maiores desafios que os administradores estão encontrando.

De acordo com BaIlou (2006, p. 138), "à medida que os níveis das atividades são

incrementados para dar conta do crescimento dos níveis dos serviços ao cliente, os custos
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aumentam em ritmo igualmente rápido". Baseado no pensamento de BaIlou, o administrador

se vê obrigado a fazer escolhas para atender como satisfação o nível de serviço aos clientes,
r

dentre essas escolhas as mais comuns são: "E necessária uma grande quantidade de itens

estocados para atender a demanda prontamente em casos de oscilações? Ou manter um

estoque com as quantidades mínimas, mas correr o risco na hora de atender o cliente?"

(BALLOU, 2006, p. 139).

Este é o grande trade-of! da gerência dos estoques, fazer a escolha certa entre custo de

estocagem x nível de serviços, o maior desafio da gestão dos estoques é encontrar o nível de

serviço ótimo que irá maximizar o lucro da empresa.

Fioriolli (2002, p. 19), defme nível de serviço como "a parcela da demanda atendida

imediatamente com o estoque disponível no local onde o pedido é colocado", na mesma linha

de pensamento, Sucupira (2003) faz uma importante observação a respeito do nível de serviço

ao cliente, que segundo o autor, esse indicador somente pode ser medido quando uma

mercadoria está em falta no estoque, o que para a empresa em estudo é extremamente

prejudicial, pois esta falta de EPI's pode levar desde uma multa até a paralisação da produção

por falta de segurança dos empregados, gerando um enorme prejuízo tanto fmanceiro, quanto

para a imagem da empresa.

Dentre as inúmeras definições de nível de serviço, pode-se destacar também a de

(BALLOU, 2006, p. 129):

Referem-se esoecificamente á cadeias àe atlVlaaaes ae satlsla~-:.-..- -
vendas que começa normalmente com a formalização do pedido e
culmina na entre2a das mercadorias ao cliente. embora em uma variedade
de situações possa ter continuidade na forma de serviços de apoio ou
manutenção de equipamentos, ou qualquer outra modalidade de SUp0rt~
técnico.

Como a observação e a mensuração do desempenho dos níveis de serviços é muito

trabalhosa, considerando-se inúmeras dimensões dos serviços aos clientes. O tempo total do

ciclo do pedido e suas variabilidades são provavelmente as melhores medidas dessa logística,

uma vez que incorporam muitas variáveis consideradas importantes para os clientes.

Segundo BaIlou (2006, p. 112) as mensurações mais comuns do desempenho dos

níveis de serviços incluem-se as seguintes:
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- Processamento dos pedidos:

~ Tempo mínimo, máximo e médio de processamento dos pedidos;

~ Percentual de pedidos processados nos prazos determinados.

- Acurácia na documentação dos pedidos:

~ Percentagem de documentos dos pedidos contendo erros;

- Transporte:

~ Percentagem de entregas no prazo;

~ Percentagem de pedidos entregue na data estabelecida pelo cliente;

~ Danos e reclamações de prejuízos como percentagem do frete.

- Disponibilidade de produtos e estoque:

~ Percentagem de artigos em falta no estoque;

~ Percentagem de pedidos atendidos completamente;
,

~ Indice de atendimento e de atendimento médio ponderado dos pedidos;

~ Percentual médio de itens de pedidos em atraso;
,

~ Indice de atendimento dos itens.

- Produtos danificados:

~ Número de devoluções em relação ao total dos pedidos;

~ Valor das devoluções em relação às vendas totais

- Tempo de processamento da produção/armazém:

~ Tempo mínimo, máximo e médio de processamento dos pedidos.

Muitas outras mensurações podem ser usadas, devendo ser adaptadas ao projeto do

sistema logístico operado pela empresa, para efeito deste estudo, serão abordadas mais

efetivamente a acurácia e a disponibilidade dos produtos no estoque.

Num ambiente de operações internas a preocupação dos gestores com o atendimento

ao cliente está se tornando cada vez mais complexa, pois o não atendimento de um material

pode ocasionar em conseqüências prejudiciais para o processo, como: uma possível parada da

produção, imagem negativa do setor e a falta de planejamento.
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Figura 3: Evolução do volume de vendas em função do serviço ao cliente
Fonte: (BALLOU, 2006), (Adaptação própria)

Uma importante conclusão que pode ser extraída da figura 3 é o fato de que nem

sempre incrementos equivalentes de melhorias nos níveis de serviços representam ganhos

iguais em vendas. Num primeiro estágio, na presença de um nível muito baixo de serviço ao
,

cliente na relação entre o comprador e o fornecedor, as vendas tendem a ser baixas. A medida

que o nível de serviços se aproxima do que é oferecido pela concorrência, também não

ocorrem muitos avanços no volume de vendas. Quando o nível de serviço atinge um estágio

tal, a ponto de romper-se o limiar de diferencial com a concorrência, é verificado um

incremento nas vendas, que crescem a taxas crescentes. Contudo, à medida que os serviços

vão sendo aperfeiçoados, chegando a um ponto de saturação, as vendas tendem a crescer a

taxas decrescentes, e é esse comportamento que é descrito na segunda fase da figura (retornos

decrescentes). De um modo geral, as empresas operam em algum estágio dessa segunda fase.

Avançando no nível de serviços oferecidos, os custos incorridos não são compensados, e a

empresa até começa a evidenciar perdas de vendas entrando em declínio.

O verdadeiro impacto dos itens não encontrados nas prateleiras, são:

Perda de tempo de procura;

Baixo nível de serviço ao cliente;

Corrida para as compras urgente para repor o item não encontrado;

Tempo excessivo de follow up;

Custo de armazenagem excessivo.
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2.4 GESTÃO DA QUALIDADE

A Gestão da Qualidade tem assumido um papel importante e decisivo dentro das

organizações, e nas palavras de Vergara (2009):

"Os processos e modelos que fazem parte do universo da gestão da
qualidade possibilitam o incessante aprimoramento das empresas, que a
todo instante são impelidas a alterar susa sistemáticas e procedimentos na
tentativa de obter maiores níveis de competitividade".

Existem diversos conceitos e definições literárias para o termo qualidade, e segundo

Garvin (apud Vergara, 2009, p. 27) "existem cinco abordagens principais para a definição de

qualidade: transcendentes, baseada no produto, baseada no usuário, baseada na produção e

baseada no valor". Numa definição mais ampla a qualidade não é apenas o controle da

produção, a qualidade intrínseca de bens e serviços, o uso de ferramentas e métodos de

gestão, ou a assistência técnica adequada, o conceito de gestão da qualidade passou a

significar um modelo de gerenciamento que busca a eficiência e a eficácia organizacionais,

segundo Vergara (2009).

Ambas as definições nos conduzem a concluir que a qualidade total é a filosofia que

coloca a qualidade como ponto central dos negócios a atividade da empresa, disseminando-a

em todas as atividades e para todas as pessoas. Yoshida (2005).

Queiroz e Machado (2004, p. 2) descrevem que a gestão da qualidade evoluiu ao

longo dos últimos anos e passou por quatro estágios distintos, a saber: "a inspeção dos

produtos, o controle dos processos e os sistemas de garantia da qualidade e a gestão da

qualidade total". Nesse mesmo sentido e enfatizando o último estágio abordado por Queiros e

Machado, a gestão da qualidade total, Sashkin e Kiser (1994) afrrmam que ela está alicerçada

em três pilares: o primeiro diz respeito às ferramentas da qualidade, o segundo concentra-se

no cliente como foco, e o terceiro é a cultura da organização.

O primeiro alicerce da qualidade total, as ferramentas da qualidade, será abordado de

maneira especial neste trabalho. De forma geral, as ferramentas da qualidade são instrumentos

de aplicação dos conceitos da qualidade de modo simples e prático, dentre os inúmeros

métodos, abordaremos os seguintes:
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1. Brainstorming

O brainstorming ou tempestade de idéias, como também é conhecido, é uma

ferramenta utilizada quando ainda não se conhece o problema, seu objetivo inicial é gerar de

forma rápida e tempestiva, idéias que possam levar as possíveis causas de qualquer problema.

Segundo Olivares (2007), o Brainstorming para alguns pode ser visto como uma

dinâmica de grupo, o que na verdade é uma ferramenta que explora a criatividade e a

potencialidade do individuo perante o grupo em que convive.

O Brainstorming clássico é baseado em quatros regras, são elas:

- Críticas são rejeitadas: no momento da coleta de dados o julgamento é inexistente, se

algum membro desobedecer está regra, o resultado será indesejado.

- Criatividade é bem-vinda: nesta regra as pessoas são encorajadas a falar o que vem

na sua mente, sem preconceitos e sem medo de que isso os vá avaliar imediatamente. Quando

essa regra é seguida cria-se um clima harmonioso e descontraído.

- Quantidade é necessária: Quanto mais idéias forem geradas, mais chances de se

alcançar a melhor idéia. Quantidade gera qualidade.

- Combinação e aperfeiçoamento são necessários: incentivo a criação de mais idéias

em cima das idéias já mencionadas.

Segundo Stone (apud PEREIRA, 2002, p. 4) "deve ser escolhido um líder para realizar

o controle das idéias levantadas, já que as demais pessoas reunidas podem abordar qualquer

pensamento que tenham em mente". De acordo com King (apud PEREIRA, 2002, p. 4), a

aplicação da ferramenta se divide em quatro passos:

- Formar uma equipe de pessoas com experiências e conhecimentos variados e que

sejam apropriados ao assunto abordado;

- Deixar claro as regras de participação;

- Gerar o máximo de idéias possíveis;

- Transcrever as idéias de modo que sejam compreendidas por todos, selecionando,

depois as melhores idéias.

2. Diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikaua ou diagrama de espinha de peixe

A essência desta ferramenta é apresentar a relação existente entre um resultado de um

processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que, possam afetar o resultado considerado.

(CARDOSO, 2006).

Esta é uma ferramenta muito utilizada, pois tem a capacidade de mostrar as possíveis

causas de um problema, Pereira et ai (2009) falam que assim "... o efeito seria dividido em
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vários problemas menores, ou seja, cada causa seria estudada de forma mais específica em um

novo diagrama, aumentando assim a visão do problema, enriquecendo sua análise, tomando-

se mais fácil solucioná-lo".

Para formação do diagrama é feita uma análise de seis grandes fatores, também

conhecidos por 6M. Deles são retiradas as causas para um determinado efeito. No entanto,

devem ser tomados apenas como referência e não uma regra a ser seguida, já que em alguns

processos não existirão, necessariamente, todos. Conforme Taublib (apud PEREIRA, 2002,

p.5), eles são: "matéria-prima, máquina (equipamentos), medida (quantidade, volume, etc ...),

meio ambiente (temperatura, cor, iluminação, espaço físico, etc ...), mão-de-obra

(profissionais) e método (normas, rotinas, procedimentos)".

A estrutura do Diagrama apresenta-se da seguinte forma:

I
1\IatÊ'lla-l)lnna I1\HqWla

/
Efeit4)

Figura 3 - Estrutura base de um Diagrama de Ishikawa

Fonte: (PEREIRA, 2002), (Adaptação própria)

3. Plano de ação 5W2H

Na definição de Campos (apud PEREIRA et ai. 2009, p. 5), o 5W2H é "... um método
,

que permite definir o mais claramente possível um problema, uma causa ou um a solução. E

utilizado para descrever de maneira completa um problema ou um plano de ação". Essa

ferramenta consiste basicamente em responder a 07 (sete) perguntas, a saber: O que? Onde?

Quem? Quando? Por que? Como? e Quanto?

Pereira et ai. (2009), afirma que "plano de ação consiste no planejamento de ações a

serem implementadas para equacionar cada um dos problemas detectados no diagnóstico da

empresa, estabelecer procedimentos padronizados para tais processos e implementá-los, sempre

com o objetivo de atingir o sistema da qualidade que a empresa deseja alcançar".
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4. Gráfico de Pareto

Como já falado anteriormente, Vilfredo Pareto, economista e sociólogo italiano,

desenvolveu um estudo no ano de 1897 sobre a distribuição de renda e riqueza, os resultados

dos seus estudos revelaram que a riqueza não se distribuía de forma uniforme entre a

população, sendo que 80% da riqueza estava concentrada numa pequena parcela de 20% da

população, por este motivo ficou conhecida como 80 - 20, Gráfico de Pareto ou ainda

Classificação ABC.

O Gráfico ou Diagrama de Pareto é um gráfico de barras verticais por meio do qual a

informação é disposta de forma a tomar evidente e visual a priorização de problemas e projetos

(PEREIRA, 2009).

Segundo Olivares (2007), o Diagrama de Pareto pode ser utilizado quando é

identificado um problema comum com múltiplas causas. O objetivo da análise de Pareto é

observar os problemas e determinar sua freqüência de ocorrência, com isso a ferramenta

proporcionará as informações necessárias para priorizar o seu esforço e garantir que o tempo

utilizado está voltado para o impacto mais positivo.

5. Lista de verificação ou folha de verificação

Folha de Verificação é uma ferramenta simples e direta de coleta de dados, que tem como

objetivo manter as metas da qualidade já alcançada. Essas folhas devem conter o procedimento

correto a ser seguido e as verificações que deverão ser feitas para que os problemas não voltem a

ocorrer. Elas podem aparecer de diversas formas dentro da empresa, uma delas é o checklist,

Corrêa et ai. (2007, apud PEREIRA et ai., 2008).

As Folhas de Verificação são tabelas ou planilhas usadas para facilitar a coleta e análise

dos dados. O uso delas economiza tempo, eliminando o trabalho para descrever números e

figuras. Uma lista serve para observação sistemática de fenômenos, permitindo uma visualização

da existência dos diversos fatores envolvidos e seus padrões de comportamento, Olivares (2007).
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2.4.1 Método para Análise e Solução de Problemas - MASP

O MASP, também conhecido como Método para Análise e Solução de Problemas, é

uma da ferramenta que auxilia os gestores na identificação e solução de diversos problemas.

Para Penteado et ai. (2009, p. 1), " o mesmo tem como foco à identificação dos problemas e

conseqüentemente elaboração de ações corretivas e preventivas de forma a eliminar ou

minimizar os problemas detectados".

Em seu livro, Administrando com a Gestão Pela Qualidade Total, Damazio (1998, p.

51), defme o MASP como:

[...] uma técnica que pode ser usada quando estamos tentando resolver um
problema que, por conter inúmeras variáveis, se toma complexo. Ele
preconiza a utilização de ferramentas para que se possa avaliar as
dificuldades e buscar a solução baseado em fatos e dados e não, somente,
em opiniões.

Outra virtude desta ferramenta, nas palavras de Sampara, Mattioda e Cardoso (2009),

é que o MASP é o "método mais completo para solucionar problemas das organizações, uma

vez que seu roteiro de trabalho contém o ciclo PDCA, cunhado por Shewhart para fixar a

seqüência lógica: planejar, fazer, controlar e agir". Por esses e outros motivos, o MASP vem

sendo utilizados por inúmeras empresas para identificar seus problemas, identificar a melhor

solução e aprimorar processos.

Para seu desdobramento e utilização na solução de problemas, o MASP é composto

basicamente por 08 (oito) processos, a saber: identificação do problema; observação; análise;

plano de ação; execução; verificação; padronização e conclusão.

A partir de agora, cada processo será abordado isoladamente de forma simplificada,

conforme descrito por Damazio (1998):

1 Identificação do Problema

Fase inicial do processo, aqui o objetivo é definir o problema que ser estudado e

apresentar as justificativas que motivaram a escolha. Após escolha, o problema é apresentado

e são fornecidas todas as informações conhecidas para a ocorrência do fato.

Nesta etapa, também é apresentado o período a que se refere o problema, as possíveis

perdas e ganhos com sua existência e os responsáveis pelo estudo.
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2 Observação do Problema

Por meio da observação contínua, o objetivo é descobrir as características do problema

através da coleta de dados sobre vários pontos de vistas, tais como: tempo, local, tipo e etc.

Nesta fase, a demora é extremamente saudável, pois quanto maior o tempo de

observação do problema, menor será o tempo gasto para resolvê-lo. A análise deve ser

realizada onde o problema for identificado, de modo a resguardar todas as características de

forma a não gerar uma observação distorcida do problema.

3 Análise

Neste processo, são identificadas a causas reais influentes do problema, para facilitar

esse processo é utilizado Gráfico de Ishikawa, onde são lançadas as causas referentes a

pessoas, armazenagem, método, sistemas e materiais. Após utilização do Gráfico de Ishikawa,

os dados são lançados numa tabela que permita o detalhamento dos motivos possíveis de cada

causa apresentada.

4 Plano de ação

Confirmadas as causas fundamentais do problema, o próximo passo é elaborar o Plano

de Ação que englobe as ações propostas, para isto, monta-se uma tabela com as seguintes

colunas (sugestão): ações propostas; ação sobre causa ou efeito; existência de efeito colateral;

prazo de implantação e custo de implantação.

Para bloquear as causas prováveis, utiliza-se a técnica 5W2H, além disso, é preciso

estabelecer as metas a serem atingidas.

5 Execução

Neste processo, são divulgados os resultados do MASP e os treinamentos necessários

para as pessoas responsáveis por lidar com o problema.

6 Verificação

Nesta etapa, os resultados iniciais são comparados aos resultados obtidos após a

implementação das contramedidas propostas, assim como os custos iniciais e os custos após a

implemetação das contramedidas, analisar se houve ganho após a utilização do MASP.

Se os efeitos indesejáveis continuam, significa que a solução foi falha, novo MASP

deverá ser realizados após a implementação das contramedidas (sugere-se um período não

seja inferior a dois meses).
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7 Padronização

As instruções utilizadas no processo de desenvolvimento do MASP devem sofrer

alterações antes de serem mapeadas, é vital que após o mapeamento dos processos, antigos

vícios não tomem a aparecer, incorporando padrões de trabalho que qualquer trabalhador

possa realizar a tarefa.

Os novos procedimentos devem ser amplamente divulgados a todos os envolvidos no

processo, expondo as razões, motivos e beneficios das mudanças. Outro fator importante para

o sucesso da ação é a realização do treinamento no próprio local de trabalho.

8 Conclusão

Relacione os problemas que não foram resolvidos, verificando se alguma coisa deixou

de ser realizada. Os resultados acima da expectativa também devem ser apresentados, pois

indicadores da eficiência do estudo e podem ser utilizados para possíveis correções dos erros

remanescentes, que, devem ser corrigidos para que se possa atingir de 100% da meta

proposta.

Após estudar todas as etapas do MASP, é possível perceber a importância das

ferramentas da qualidade no controle, análise, interpretação e apresentação das inúmeras

variáveis que as organizações lidam no seu cotidiano. Com a realização do MASP é possível

estudar um problema a fundo, de forma que se possa encontrar uma solução que atenda a

necessidade da empresa.
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3. METODOLOGIA

3.1 NATUREZA OU TIPO DA PESQUISA

Segundo Lakatos e Marconi (1989, p. 41), a metodologia pode ser definida como:

~ finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, através da
comprovação de hipóteses, que, por sua vez são pontes entre a observação
da realidade e a teoria científica, que explica a realidade. O método é o
conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança
e economia, permite alcançar o objetivo.

o estudo será abordado através de uma pesquisa exploratória, pois assim o problema

encontrado se tornará explicito e familiar no entendimento de todos os leitores, que segundo

Oliveira (2009, p. 3) "é a ênfase dada à descoberta de práticas ou diretrizes que precisam

modificar-se na elaboração de alternativas e possam ser substituídas". Para a elaboração do

referencial teórico será realizada pesquisas em artigos, dissertações, teses, revistas, periódicos

e livros, assim como em sites relacionados a gerenciamento de estoque e ferramentas de

qualidade.

A metodologia utilizada será um estudo de caso, pois segundo Mattar (1993, p. 84)

este método estimula a compreensão e ampliação do conhecimento.

3.2 COLETA DE DADOS
Para desenvolvimento do estudo de caso foi realizado a coletagem dos dados, segundo

Richardson (apud Oliveira, 2009, p. 3) observações diretas intensivas e não participativas, de

entrevistas não estruturadas, o método de abordagem qualitativo-quantitativo.

Os dados utilizados no estudo foram extraídos da própria empresa, através dos

inventários semanais realizados, de documentos rotineiros, como: reservas e notas fiscais, e

através do sistema de controle SAP.

3.3 MÉTODOS DE PESQUISA
Segundo Oliveira (2009) o método quantitativo utilizou-se com a aplicação do

diagrama de Pareto e para os cálculos demonstrados, pois são realizados a partir de

informações mensuráveis. E os métodos qualitativos aplicaram-se nos fluxogramas das

atividades, folhas de verificação e diagrama de Ishikawa, pois utilizam em sua análise
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informações não mensuráveis com características de qualidade, além das análises das demais

tabelas e figuras.

Aplicou-se a ferramenta MASP (Método de Análise para Solução de Problemas). A

prática na busca da solução de problemas tem mostrado que em muitas das vezes não é

encontrado uma solução satisfatória, face a não utilização de uma metodologia adequada.

Portanto o estudo optou pela aplicação da ferramenta MASP, ferramenta esta extremamente

útil na análise e solução de um problema, pois, quando corretamente executado, auxilia a

evitar sua ocorrência futura, muito mais do que simplesmente detectar ou reagir ao defeito

depois de ocorrido.

A diferença fundamental entre a solução estruturada de um problema e outros métodos

é a determinação de sua causa raiz, pois se esta não for eliminada, o problema ocorrerá

novamente (ROONEY e HOPEN, 2004). O método consiste em quatorze passos, mas

segundo o referencial teórico o mesmo poderá ser resumido em oito passos os quais são:

Identificar áreas problemáticas, selecionar o tema; organização do grupo de trabalho;

elaboração de um plano de ação; analisar as causas; pesquisar melhorias; executar o plano de

melhorias e verificar resultados e padronizá-los. (PENTEADO et aI. 2009).
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4. ESTUDO DE CASO

A empresa estudada, Votorantim Siderurgia, é uma das maiores empresas do Ramo

Siderúrgico do país, é composta de duas unidades produtivas no Brasil. A Matriz foi fundada

em 1937 na cidade de Barra Mansa - RJ, que atualmente possui uma capacidade produtiva de

750 mil toneladas por ano. A segunda unidade produtiva da empresa, ainda em fase de

implantação, foi inaugurada em setembro/2009 na cidade de Resende - RJ e será capaz de

produzir 01 (um) milhão de toneladas de aços longos após atingir sua capacidade plena de

produção, prevista para janeiro de 2010.

Com o objetivo de delimitar o universo de estudo, analisaremos apenas a unidade de

Barra Mansa que produz vergalhões para concreto annado, arames, cantoneiras, perfis, telas,

treliças e fio-máquina de aço carbono destinado a trefilação e laminação a frio. Desde 1995,

adota um modelo de desenvolvimento sustentado, que utiliza sucata de aço como principal

matéria-prima, além do ferro-gusa. Seus produtos são destinados tanto ao setor da construção

civil quanto ao de construção mecânica.

A Votorantim Siderurgia, Unidade Barra Mansa, conta com 02 (dois) depósitos para

estocagem de materiais, sendo 01 (um) para estocagem dos materiais MRO's (Manutenção,

Reparo e Operação), composto de aproximadamente 10.300 (dez mil e trezentos) itens e o

outro depósito para estocagem dos produtos químicos, denominado Dique.

Os itens selecionados para análise foram os EPI' s (Equipamentos de Proteção

Individual), em virtude das divergências encontradas entre o saldo do estoque fisico e o saldo

informado no sistema de controle.

Os EPI's somam um total de 239 itens (dados reais até 02/09/2009), sendo que foram

utilizados os critérios de relevância da curva ABC e selecionados apenas os itens da classe

"A" por apresentarem alto valor diante do valor estocado. Esses itens correspondem a um

total de 37 equipamentos. A tabela a seguir apresenta a classificação da Curva ABC apenas

dos EPI's pertencentes ao almoxarifado geral da empresa Votorantim Siderurgia.

Tabela 01: Classificação da curva ABC - EPI' s

Classificação Curva ABC
Curva Quantidade Valor
A 37 R$ 180.700,22
B 59 R$ 102.243,58
C 143 R$ 100.588,92

Total 239 R$ 383.532,72
Fonte: Elaborado pelo autor
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Atualmente o almoxarifado da empresa está avaliado em aproximadamente R$

34.000.000,00, sendo que deste valor, R$ 383.532,72 são dos EPI's que apesar da sua

representatividade ser pequena, ou seja, menos de 2%, se faz necessário devido a alta

demanda da área.

Para uma melhor visualização da representatividade da classificação da curva ABC,

segue o gráfico abaixo:
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Figura 04: Classificação da curva ABC - EPI's

Fonte: Elaborado pelo autor

Após utilizar a curva ABC para selecionar os itens de maior relevância para o estudo,

a empresa optou pela aplicação de uma ferramenta de qualidade para identificar a causa

básica do problema apresentado, a ferramenta escolhida foi o MASP (Método de Análise e

Soluções de Problemas) por ser capaz de identificar as causas dos problemas em casos

complexos que envolvem inúmeras variáveis.

4.1 ETAPAS DO PROCEDIMENTO PROPOSTO

De acordo com a ferramenta de qualidade escolhida e descrita na metodologia do

presente trabalho, será apresentado a seguir todo o processo realizado no ambiente interno da

empresa para busca da solução de um problema levantado.
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Etapa 1: Identificação do problema:

O problema identificado na empresa, no setor de almoxarifado, foi às divergências

encontradas entre o saldo do estoque fisico e o saldo infonnado no sistema de controle,

denominado sistema SAP. Estas divergências ocorrem freqüentemente com os EPI's

(Equipamentos de Proteção Individual).

A escolha do problema prendeu-se ao fato de que a divergência encontrada no estoque

ocasionava uma série de desvantagens para toda sistemática do gerenciamento, tais como: a

perda de nível de serviço ao cliente, dificuldade para ressuprimento, planejamento em dados

irreais e possíveis paradas de produção.

A identificação real do problema acontece no momento em que ocorre o atendimento

ao cliente, processo este que é realizado através de um documento, denominado reserva

(criada no sistema SAP) no qual o solicitante encaminha o número da reserva via e-mail, até

as 14hOOmindo mesmo dia, para que o material seja entregue na área do solicitante no dia

seguinte (reservas programadas), ou então, em casos emergenciais, o atendimento é feito

diretamente no balcão, mediante e-mail enviado pelo líder da área contendo uma explicação

sobre o porquê do material está sendo retirado em emergência (reservas emergenciais). No ato

que o funcionário inicia o atendimento ao cliente (programada ou emergencial) identifica que

o estoque fisico não está de acordo com o saldo do sistema, e no primeiro instante, dirige-se

para a correção no sistema SAP, sem que nenhuma análise a fundo sobre a causa raiz do

problema seja feita, deixando, portanto, o estoque correto, mas com pretensões de erros no

futuro. A empresa utiliza um padrão gerencial, conforme fluxograma abaixo, para a descrição

das atividades de atendimento ao cliente.
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Figura 5: Fluxograma das atividades de entrega de Material
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Desta forma, o problema não pode ser apenas apresentado mediante as ocorrências

vivenciadas pelos funcionários, portanto para ratificar a existência do problema foi feito uma

coleta de dados com os EPI's pertencentes a classe "A", da curva ABC, conforme apresenta a

tabela 02.

Tabela 02: Contagem dos EPI's movimentados na semana 01 (um)

Contagem dos EPI's
Qt.

Material Texto breve material Vtil.livre Fisica Divergência
163084 MANGA DE LONA 45CM.C/ELASTICO E FIVELA 259 259 O
114200 OCULOS SEGUR.UVEXlS0250XUL TRASPEC2000 87 87 O
114165 OCULOS SEG.PT.IRIS SAFETY/321 INCOLOR 38 38 O
125022 CAMISA.IDEAL WORKl1 040T AM3T APE816 333 331 -2

,.,

125043 CAMISA MASC.MANGA CURTA PRODUÇAO TAM 4 280 280 O
,..,

125062 CAMISA MASC.MANGA CURTA PRODUÇAO TAM 5 185 185 O
170400 LUV A TRICOTADA PUNHO CURTO 20CM 191 191 O
120086 CAlJCA PROF.MASC.SOLASOL. CZ GRANIT. NUM 40 159 156 -3
120089 CALCA PROF.MASC.SOLASOL.CZ GRANIT.NUM 42 177 177 O
120093 CALCA PROF .MASC.SOLASOL.CZ GRANIT.NUM 46 273 273 O
120097 CALCA PROF.MASC.SOLASOL.CZ GRANIT.NUM 48 184 184 O
178766 BLUSAO LONA N°52 ANTI CHAMAS 500WC 24 23 -1
178635 BLUSAO SEG;BLUSAO PROTEX 500WC NUM 56 CZ 9 9 O
117870 CALCA SEG;LONA;CZ;NUM 44;VELCROfELASTICO 39 39 O
146779 BLUSAO SEG;PROTENGE/l 02 41 54 NUM.56 9 9 O
115985 CAPACETE.P AD.MSA/297539CLOGOVOTORANTIM 115 63 -52
178564 LUVA SEGUR RASP 20CM 1.337 1337 O
155847 PERNEIRA RASPA C/FECHAMENTO TIRAS VELCRO 103 101 -2
178507 LUVA SEGURANCA;FUJIW ARA/FUJ 11270N 1.830 1.870 40
115537 LU RASPA PUNHO CURTO 70 MM 52 52 O

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante do exposto na tabela 01, chegou-se a percepção que dos 20 (vinte) itens

analisados, 06 (seis) deles estavam divergentes com o sistema, ou seja, 30% do total de

equipamentos inventariados estavam divergentes. Levando-se em consideração que o objetivo

da empresa é alcançar 100% de acurácia, este valor expressivo enfatiza a realização desta
•pesqwsa.

Não apenas as evidências contábeis que enfatizam a pesquisa, mas as perdas e ganho

viáveis com a solução do problema também colaboram, podendo destacar:

Fatores Negativos:

a) Baixo nível de serviço ao cliente;
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b) Planejamento errado para o ressuprimento dos materiais;

c) Corrida para as compras emergenciais, perdendo assim os descontos nos lotes

econômicos de compra;

d) Metas não atingidas (Programa de Participação nos Resultados);

Pontos Positivos:

a) Nível de serviço adequado ao cliente;

b) Garantir a disponibilidade de material corretamente;

c) Analisar situação fmanceira com base nas informações corretas dos estoques;

d) Alcançar a acurácia de 100% dos itens em estoque;

Todo problema existe porque uma série de variáveis, ou seja, causas, faz com que ele

se tome presente e expressivo, portanto para determinação das possíveis causas do problema

em estudo foi utilizado uma ferramenta da qualidade, denominada "Diagrama de Pareto ",

conforme apresenta o gráfico 01 (um).

De acordo com Damazio (1998) a ferramenta Diagrama de Pareto permite identificar

os problemas mais importantes e os que merecem prioridades, ajudando assim a dirigir a

atenção e os esforços para os que verdadeiramente são importantes.

Na elaboração do Diagrama de Pareto é necessário seguir algumas etapas importantes,

tais como:

1. Selecionar os problemas a serem comparados e estabelecer uma ordem

2. Selecionar um padrão de comparação como unidade de medida

3. Selecionar um período de tempo para ser analisado

4. Reunir dados suficientes dentro de cada categoria

5. Comparar a freqüência ou o custo de cada categoria com relação a todas as outras

categorias

6. Listar as categorias da esquerda para direita no eixo horizontal em ordem decrescente

de freqüência

7. Desenhar um retângulo acima de cada classificação cuja altura representa a freqüência

ou custo naquela classificação.

Antes de iniciar a elaboração do Diagrama de Pareto, foi realizada uma reunião com a

equipe do almoxarifado onde as idéias sobre possíveis causas do problema foram explanadas

(Brainstorming), que de acordo com a pauta de reunião, chegou-se a relação abaixo:
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• Erro no lançamento das notas fiscais

• Atraso no lançamento das notas fiscais

• Baixas erradas no sistema

• Falta de atenção dos funcionários na hora do atendimento

• Materiais movimentados fora do horário de funcionamento do almoxarifado

• Materiais transferidos para Unidade de Resende

• Problemas de atualização do sistema SAP

• Computadores precários

• Local de inadequado para armazenagem dos EPI' s

Com as idéias abordadas, a busca pela solução do problema transcorreu de maneira

formal e documentada, e a primeira etapa iniciou-se com a coletagem dos dados. Portanto,

após os inventários semanais e a análises apuradas chegou-se ao levantamento dos problemas

possíveis que ocasionavam a falta de acurácia, e a freqüência com que eles ocorriam.

O estudo foi realizado no período de setembro a outubro de 2009, conforme tabela 03:

Tabela 03: Levantamento dos problemas encontrados nos inventários semanais

Problemas levantados durante a contagem dos inventários semanais
Quantidade

Tipos de Problemas " .ocorrenCla
1) Material movimentado (entrada e saída) no intervalo de
tempo entre a emissão do relatório e a contagem fisica dos
EPI's
2) Nota fiscal lançada no sistema com atraso
3) Lançamento incorreto da Nota fiscal
4) Falta de atenção do funcionário
5) Material conferido, recebido e armazenado incorretamente

6) Baixa erradas de reservas no sistema
7) Movimentação de material fora do horário de atendimento
8) Transferência de materiais para as Filiais da empresa

TOTAL

3

o
O

12
4

1

O
3
23

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a identificação dos tipos de problemas e a freqüência com que eles ocorreram,

foi elaborado o Gráfico de Pareto de acordo com as exigências mencionadas.
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Gráfico de Pareto - Ooorrência dos Problemas
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Figura 06: Gráfico de Pareto - Tipos de Problemas e Quantidade de Ocorrência

Fonte: Elaborado pelo autor

Para finalizar a primeira etapa do MASP, identificação do problema, foi defmida, em

reunião realizada no dia 11 de setembro de 2009, as pessoas que farão parte da equipe que

será responsável pelo estudo do problema. A estrutura abaixo apresenta a equipe escolhida:

Coordenador: Técnico Administrativo III

Participantes: 3 - Técnicos Administrativos II

2 - Técnicos Administrativos I

1 - Auxiliar Administrativo

Concluída essa etapa, passou-se para observação do problema.

Etapa 2: Observação do problema:

O segundo processo, de acordo com Damazio (1998), é responsável por fazer a

descoberta das características do problema através da coleta dos dados. Nele procura-se

observar o problema sobre vários aspectos, como: tempo, local, tipo, sistema e individuo,

estratificando os dados obtidos e sobre os aspectos específicos também, como: temperatura

ambiente, o treinamento dado ao pessoal, a equipe responsável, etc.

A análise deve ser feita no local da ocorrência dos problemas e pelas pessoas

responsáveis pelo levantamento de dados, como propõe o estudo.
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Para coletar os dados pode-se utilizar o Gráfico de Pareto e a tabela do "5W2H" (o

que, quem, onde, quando, por que, como e quanto) e se for necessário utilizar filmagens e

fotografias para melhor embasar as análises.

Coleta de dados:

As aplicações da coleta de dados foram realizadas no período de 04 (quatro) semanas,

do dia 14 de setembro ao dia 09 de outubro de 2009, eliminando apenas os fmais de semana e

feriados, pois não ocorreu movimentação de materiais.

Para coletagem foram realizados inventários semanais, ou seja, todas as sextas-feiras

eram feitas contagens fisicas dos materiais que eram movimentados na semana, mas em

especial dava-se ênfase aos 37 itens denominados EPI's por serem escolhidos para pesquisa.

O processo para contagem dos materiais aconteceu da seguinte maneira:

1. Os funcionários foram separados em duplas, somando 04 (duplas) até o final da

análise.

2. Cada sexta-feira uma dupla diferente fazia a contagem. E a própria dupla era

responsável pela emissão do relatório, preenchimento da planilha de inventário e

busca pelo tipo de problema.

3. Após a contagem, os dados foram anotados em uma planilha de inventário,

conforme apresentado na figura 07. A planilha desenvolvida foi constituída dos

seguintes campos: centro da unidade, neste caso era utilizado o centro da unidade

de Barra Mansa, código do material, descrição do material, depósito do material,

unidade de medida, quantidade do sistema, local, quantidade fisica e observação.

Figura 07: Planilha de Inventário

Fonte: Elaborado pelo autor

4. Se o resultado do saldo fisico coincidisse com o saldo do sistema, aceitavam-se os

valores, caso contrário o material era recontado novamente desta vez por outra

dupla, a fun de obter a confirmação da diferença e eliminar a hipótese de falha na

contagem.
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5. Apurados os resultados e os tipos de problemas que ocorreram, a planilha era

encaminhada ao responsável pelo processo (Técnico Adm. 1I1)para que o mesmo

pudesse analisar, corrigir e divulgar o tipo de ação.

Em resumo, defIniu-se como padrão um organograma que defme o fluxo de trabalho

que cada dupla utilizava:

Início

Emissão Planilha de
Inventário•Contagem física dos
Materiais•Preenchimento dos dados
Coletados

Análise do saldo físico
com o saldo do sistema

NÃO Saldo fisico
está divergente
com o sistema?

SIM
>-------~I Solicitar nova contagem

fisica com du la diferent•
SIM está divergente

com o sistema?

NÃO

Investigar o motivo

Detecção do problema

Correção da divergência

Aceitar dados

C__ FIM__ )

Figura 08: Organograma de fluxo de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor
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Durante a contagem dos itens a planilha de inventário era preenchida paralelamente e

após o término de cada inventário, a dupla comparava se o resultado da contagem estava de

acordo com o saldo informado pelo sistema (campo ''utilização livre" comparado com o

campo "quantidade fisica" da planilha de inventário). Neste caso, segue abaixo os resultados

encontrados nas quatro semanas de inventário:

Tabela 04: Planilha de Contagem semana 01 (14 a 18/09/2009)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Percebeu-se que dos 20 (vinte) EPI's inventariados, 06 (seis) deles acusavam

divergências, ou seja, o saldo do estoque fisico estava em desacordo com o saldo do sistema,

representando assim 30% de divergência dos itens inventariados.
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Tabela 05: Planilha de Contagem semana 02 (21 a 25/09/2009)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela acima, dos 30 (trinta) EPI's inventariados, 09 (nove) deles acusavam

divergências, significando assim 30% de divergência dos itens inventariados. Também foi

observado que em comparação com a tabela anterior ocorreu um aumento do índice de

divergências.
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Tabela 06: Planilha de Contagem semana 03 (28/09 a 02/10/2009)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela acima, dos 15 (quinze) EPI's inventariados, 03 (três) deles acusavam

divergências, significando assim 20% de divergência dos itens inventariados. Já nesta semana

observou-se uma diminuição no índice de divergência.
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Tabela 07: Planilha de Contagem semana 04 (05 a 09/10/2009)
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Fonte: Elaborado peío autor

Na tabela acima dos 27 (vinte e sete) EPI's inventariados, 03 (três) deles acusavam

divergências, significando assim 11% de divergência.

Foi constatado pela coleta de dados que as divergências ocorrem semanalmente,

porém as ações que antes eram realizadas, como a correção imediata no sistema, agora não

são mais executadas, pois a investigação pela busca da causa raiz do problema foi mais

aprofundada, conforme veremos no processo seguinte, com a análise do problema.

Observou-se também que após uma análise mais criteriosa, os erros passaram a

diminuir, e uma possível razão para isto pode ser o aumento de atenção dos funcionários após

um controle mais rígido dos erros.

Etapa 3: Análise do problema:

Nesse processo, são identificadas as causas reais influentes do problema.

A ferramenta gráfica utilizada na busca dessas causas é o chamado Gráfico de

Ishikawa, conhecido como Espinha de Peixe, que possibilita ao analista identificar, classificar



40

e expor com clareza, as possíveis e prováveis causas de um determinado efeito verificado na

empresa que, em sentido amplo, pode ser positivo ou não, conforme salienta Damazio (1998).

A adoção da ferramenta apresenta os seguintes beneficios:

- Aumento do conhecimento sobre o processo em fase de exame;

- Possibilita a indicação das possíveis causas de variabilidade;

- Apresenta as principais informações de maneira graficamente organizada.

No presente estudo, após a constatação das divergências, as duplas de contagem

iniciavam o processo de análise da seguinte maneira:

1. Os materiais divergentes passavam por um processo de investigação, ou seja, eram

analisados seguindo as possíveis causas abordadas no Brainstorming.

2. Identificado o ponto critico, buscava-se a parte documental para confirmar o tipo

de causa abordada. Os documentos citados são: as reservas, as notas fiscais, e as

movimentações do sistema SAP.

3. Quando as causas não eram possíveis de serem confrrmadas através de

documentos, a investigação passava para uma segunda etapa que era a entrevista

verbal com os funcionários envolvidos.

A cada semana, cada dupla preencheu o campo "observação" da planilha de inventário

com o tipo de problema encontrado e encaminhou ao coordenador responsável pelo processo.

O responsável, portanto, tabulou as causas da planilha e elaborou junto com a equipe,

o Gráfico de Pareto, conforme já apresentado na primeira etapa do estudo, figura 02 da página

05.

O próximo passo da análise foi a construção do "Gráfico de Ishikawa". E para dar

subsídio a montagem do gráfico foram utilizadas as causas possíveis levantadas no

Brainstorming e as causas levantadas na tabela de coleta dos dados. A partir desta análise

elaborou-se o seguinte gráfico, conforme figura 09 (quatro):
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Análise das Causas (Análise do Processo)

ARMAZENAGEM

COnferência dos m
nt sde s remarm zen dos

PESSOAS

traso no Ian mento
F It detr (nlm mo d Notaffs
paraosfundon rios

local adequado
p ra rm zeMlem

Fa a~ O" ntaçlo
p os fundon rios

F ltade curáda
------.,,.....--- ••..•~--_:-- .•••------~.,....~1'1 no controledeEPl's

M atemt movimentado
durant contq m Comp dores obsol tos
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p raF • Js
F no sistema $AP

Materials insuficientes

MATERIAIS

Figura 09: Diagrama de Ishikawa para descoberta da falta de acurácia dos EPI' s

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o intuito de aprofundar nas causas mais influentes, os dados foram retirados do

Gráfico de Ishikawa e transferidos para uma tabela, permitindo um estudo mais detalhado dos

motivos possíveis sobre cada causa apresentada. Conforme tabela 08:



Tabela 8: Levantamento das causas mais prováveis
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Levantamento das Causas mais Prováveis
Causas Influente Conclusão Motivo Ocorrência

Local inadequado para
armazenagem

Conferência, recebimento e
armazenagem dos materiais
corretamente

Falta de orientação para os
funcionários
Falta de treinamento para os
funcionários

Lançamento incorreto de nota
fiscal

Atraso no lançamento de nota
fiscal

Material movimentado
durante a contagem

Material transferido para
Filiais

Computadores obsoletos

Falha do sistema SAP

Materiais obsoletos

Materiais insuficientes

pouco
provável

provável

provável

provável

pouco
provável

pouco
provável

provável

provável

pouco
provável
pouco

provável

pouco
provável

pouco
provável

Armazenagem
A falta de prateleiras com divisórias
pode ocasionar mistura dos materiais.

O fornecedor encaminha os materiais
de acordo com o seu padrão, e o

almoxarifado tem que desembalar e
colocar de acordo com o nosso

padrão de atendimento

Pessoas
A falta de orientação pode ocasionar

erros no atendimento
A falta de treinamento afeta a

qualidade do serviço

O lançamento incorreto da nota fiscal
pode gerar divergências entre o

estoque fisico e o saldo do sistema
O atraso no lançamento da nota fiscal
gera uma situação em que o material
já está armazenado na prateleira, mas

o sistema de controle está
desatualizado

Método

A movimentação de materiais neste
período acarreta um relatório

desatualizado

A transferência de materiais pode
ocasionar falha na retirada de

materiais da prateleiras e falta de
emissão da Nota Fiscal

Sistema
Computadores lentos pode ocasionar
falta de informações em tempo real
Falha no sistema SAP ocasiona erros

quanto ao lançamento de dados

Materiais
Materiais de baixa qualidade

acarretam um manuseio ineficiente

Ocasionalmente faltam alguns
materiais utilizados na separação dos

materiais, como: pilot, fita
empacotadora, etiqueta pymaco, etc ...

1

3

10

2

O

O

3

3

o

O

O

o

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para classificar a conclusão das causas influentes como "pouco provável" e "provável"

foi defmida uma escala de pontuação para auxiliar o resultado:

Tabela 9: Escala de conclusão para o levantamento das causas prováveis

Escala de Conclusão
Pontuação Conclusão

o a 1 Pouco provável
2 em diante Provável

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o término da tabela que apresenta as causas possíveis do problema, o terceiro

processo foi finalizado elaborando uma análise com as 12 (doze) causas expostas no Gráfico

de Ishikawa.

Os testes das causas mais prováveis foram realizados nas seguintes variáveis:

1) Armazenagem:

1.1 - Conferência, recebimento e armazenagem dos materiais corretamente.

- Fornecimento - observou-se o item pemeira de raspa (código 155847) no qual o

fornecedor entregava o material de acordo com o seu padrão, ou seja, pacotes com apenas

1 (um) par de pemeira. Sem comunicar o almoxarifado, o fornecedor reformulou a

embalagem do material e passou a fornecer em pacotes contendo 2 (dois) pares de

perneiras em cada um. A falha aconteceu no ato do recebimento, pois as unidades em cada

pacote não foram conferidas motivo este pelo fato da visualização ser imperceptível.

Neste caso os materiais foram armazenados da mesma maneira e para o atendimento o

material era entregue da seguinte maneira: entregava-se um pacote achando que constava

apenas 1 (um) par em cada pacote e na verdade eram dois pares. Esse fato fazia gerar a

divergência do saldo físico. O fato acima pode ser melhor visualizado, conforme figura

10.



1 par de perneiras - fechado
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1 par de perneira - aberto

Figura 10: Perneira de raspa com tiras em velcro

Fonte: Elaborado pelo autor

- Recebimento - equipe de recebimento confere apenas o volume de caixas se e '

acordo com a nota fiscal e não confere a quantidade e nem o conteúdo das embalagens.

- Armazenamento - As prateleiras onde ficam armazenados os EPI's não po

divisórias, podendo ocorrer mistura dos materiais. O fato acima pode ser

visualizado, conforme figuras 11 e 12.
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Figura 11: Prateleiras de annazenagem dos EPI's - 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 12: Prateleiras de armazenagem dos EPI's - 2

Fonte: Elaborado pelo autor
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2) Pessoas:

2.1 - FaZta de orientação para os.funcionários:

• Funcionários mal orientados acabavam cometendo erros durante o

atendimento, erros do tipo: entregavam materiais a mais ou a menos para os

clientes internos; Baixavam reservas erradas no sistema devido a falta de

atenção.

2.2 - FaZta de treinamento para os .funcionários:

• Funcionários mal treinados afetavam a qualidade do serviço.

• Desconhecimento de alguns procedimentos do almoxarifado

3) Método:

3.1 - Material movimentado durante a contagem:

• Esta observação não é totalmente definida como um erro, pois a movimentação

(entrada e saída) de material não é paralisada nos dias em que a contagem

física é feita, portanto no intervalo em que o relatório é emitido e a contagem é

realizada ocorrem movimentações,

desatualizadas.

3.2 - Material trans.,feridopara Filiais:

• As filiais da empresa fazem solicitações de EPI's, neste caso, a unidade de

ocasionando •assim informações

Barra Mansa é a responsável pelo abastecimento. Portanto ocorrem dois

problemas nesta situação: 1) O material é separado no estoque, mas acontece a

demora para emissão da nota fiscal. 2) A nota fiscal é emitida e o material

ainda não foi separado do estoque. Essa prática de transferência vem

aumentando freqüentemente devido o abastecimento para a unidade de

Resende, que está em fase inicial do seu processo produtivo.

Após os testes expostos acima, as informações foram validadas. Neste caso, após a

análise das causas fundamentais, seguiu-se para o próximo processo, o Plano de ação.
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Etapa 4: Plano de ação:

Damazio (1998) descreve que nesse processo é elaborado o Plano de Ação para atacar

as ações propostas.

Para a elaboração do Plano, uma metodologia deve ser seguida, contendo informações

como: identificação sobre o tipo de ação - causa ou efeito, os efeitos colaterais da causa,

tempo da ação e por fim, o custo para implantação da ação proposta. E para bloquear as

causas prováveis utiliza-se a técnica do 5W2H.

Após a confirmação das causas fundamentais que afetam a falta de acurácia no

controle dos EPI's, levantou-se um plano de ação, conforme tabela 10:

Tabela 10: Plano de ação

Levantamento das Ações Propostas
Ação sobre Haveria Grandeza ou

Item Ações propostas causa ou efeito Implantação custo para
efeito colateral im lantação

1 Informar o fornecedor
para quando ocorrer
mudanças no seu Causa Não Rápida Sem ônus

fornecimento comunicar
a empresa.

2 Elaborar um método
para separra os Aumento da

materiais em fardos de utilização da fita
10 unidades para Causa Sim Rápida de

facilitar a contagem e o empacotamento.
atendimento ao cliente R$ 3,20 cada rolo.

interno.
3 Conferir além dos

volumes, as peças Causa Não Rápida Sem ônusunitárias de cada
material

4 Pesquisar um outro tipo
de prateleiras para Aproximadamentearmazenagem de EPl's. Causa Sim Longo prazo R$ 4.000,00Trocar pelas que hoje

são utilizadas

5
Criar reservas para os

materiais de próprio uso
do funcionário. Causa Não Rápida Sem ônusDeterminar uma pessoa

responsável para fazer a
baixa no sistema
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6
Elaborar um método
para conferência de
todos materiais que
estão nas reservas Causa Não Rápida Sem ônus

programadas, antes dos
mesmo serem
distribuidos

7
Treinar o responsável
pela impressão das
reservas, para que o
mesmo faça filtro e as Causa Não Rápida Sem ônusalterações necessárias
no material que possue

exclusividade de
atendimento.

8
Defmir um local

específico para que os
materiais que serão
transferidos fiquem Causa Não Rápida Sem ônus
armazenados até a
liberação do seu

processo

Fonte: Elaborado pelo autor

Para melhor detalhamento, outra ferramenta foi utilizada, o chamado 5W2H, conforme

tabela 11, no qual podemos identificar variáveis como: Por que a ação será proposta, quem

será o responsável, quando a ação será realizada, como ela será feita, onde ela será realizada e

por fim quanto vai custar para sua solução. Diante de vários detalhamentos o bloqueio das

causas se toma mais rápido e eficaz. Segue abaixo a tabela 11:
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Tabela 11: Plano de ação para bloqueio das causas mais prováveis
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Após a elaboração do plano de ação, uma reunião foi realizada, onde os funcionários

tomaram ciência das causas mais prováveis que afetavam a falta de acurácia no controle dos

EPI's.

Nesse momento, fez presente a etapa da execução, no qual alguns funcionários foram

apontados como responsáveis das possíveis soluções.

Com relação aos treinamentos, de acordo com as ações propostas, percebeu-se que

eram desnecessários treinamentos externos, e sim, uma orientação mais detalhada de um

membro mais experiente para toda equipe.

A partir desse momento o supervisor do setor elaborou uma escala de treinamento de

acordo com a necessidade e carência da equipe.

Um ponto a ser destacado é que os treinamentos serão ministrados durante o horário

de expediente, fato este que vai ao encontro dos anseios dos funcionários e da própria

empresa, uma vez que os treinamentos não vão gerar custos na forma de hora extra e ainda

permitir o aprendizado vivencial da situação problema.

Etapa 5: Verificação e padronização

Após um curto espaço de tempo entre a implementação da ferramenta de qualidade

MASP e a monitoração mais efetiva no processo de trabalho no almoxarifado, foi possível

verificar uma alteração no comportamento dos funcionários perante as suas atividades, eles

estavam mais comprometidos e organizados, conforme observado pelo Técnico

Administrativo 111.

Após implementar a ferramenta de qualidade no processo a gerência do setor irá

estudar a melhor maneira de juntar todas essa experiência e aprendizado num documento que

padronize os procedimentos não só de controle de estoques, mas de qualquer fonna de

controle, para que a idéia possa ser disseminada e utilizada por toda empresa.

4.2 PROPOSTAS E DISCUSSÕES

Ao final da conclusão de todas as etapas da ferramenta de qualidade MASP, espera-se

atingir os seguintes resultados:

1. Hora Extra - No caso das horas extras, a empresa paga em média R$ 11,00 para cada um

dos 12 (doze) funcionários que realiza o inventário semanal. O tempo gasto para os

inventários é de aproximadamente 01h30min. A hora extra é calculada da seguinte forma:



51

R$ 11,00 x 12 (funcionários) = R$ 132,00

R$ 132,00 x 1,5 (tempo gasto) = R$ 198,00

R$ 198,00 x 4 (semanas) =R$ 792,00

Após a eliminação do problema não haverá a necessidade da realização dos

inventários semanais, eliminando desta forma as horas extras e consequentemente o seu custo

que hoje gira em tomo de R$ 792,00.

2. Pedidos emergenciais: Espera-se um impacto positivo quanto aos pedidos emergenciais,

visto que após aumentar a confiabilidade do estoque, os pedidos emergenciais que

atualmente são de aproximadamente 03 (três) por semana (muitos deles em virtude da

falta de acurácia nos estoques), caíram para 01 (um) pedido semanal em média, portanto

os pedidos emergenciais existirão devido uma oscilação na demanda da produção e não

mais pela falta de acurácia dos estoques.

3. Lote Econômico de Compra: Uma das principais mudanças esperada está no Lote

Econômico de Compra, pois com algumas vantagens, como: confiabilidade do novo

processo de controle dos estoques, a segurança de que cada pedido representa exatamente

o que cada setor precisa para manter a sua produção em níveis estáveis, e a possibilidade

de um planejamento antecipado de compras, a empresa pode pleitear maiores descontos

junto aos seus fornecedores.

4. Programa de Participação nos Resultados (PPR): A PPR (programa de Participação nos

Resultados) é um tipo de gratificação paga aos funcionários quando metas da empresa são

atingidas. Neste caso, uma das variáveis que compõe o pacote de metas para o

almoxarifado é o nível de serviço, no qual precisa atingir um mínimo de 95% para a

conquista da bonificação. Com o aumento da acurácia dos estoques, espera-se atingir

100% desse nível de serviço, fator este que dever gerar um aumento em tomo de 10%

nessa gratificação dos funcionários envolvidos no processo.

Em resumo, os quatros resultados esperados proporcionará uma economia

fundamental para empresa, além do bem estar e motivação para os funcionários, conforme

apresenta a tabela 14:
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Tabela 12: tamento dos resultados esperados com a implementação da ferramenta MASP

amento dos Resultados Esperados com a Implementação do MASP

Proce Análise antes Análise depois Resultado Propostaso do processo do processo

Utilização da verba

Economia de para outras
Gasto mensal cf necessidades doR$ 792,00 R$ 0,00 R$ 792,00hora extra setor. EX: Compra.

mensaIS de prateleiras com
divisórias

Pedidos Aproximadamente Eliminação de Funcionários
03 pedidos por O1 por semana 02 pedidos disponíveis para. .

emergencIaIS semana por semana outras atividades

Lote Preços altos Maiores Utilização da verba
devido os descontos nos Economia nos para outras

Econômico de pequenos lotes de pedidos de pedidos necessidades do
Compra compra compras setor.

Programa de PPRde 2008 PPRde 2009 Conquista da Funcionários maisParticipação nos R$ 1.500,00 pf R$ 1.800,00 pf bonificação satisfeitosResultados funcionário funcionário

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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5. CONCLUSÃO

A necessidade de melhorar a acurácia de estoque, referente ao controle dos EPI's

(Equipamento de Proteção Individual), se fazia necessária, tendo em vista que estes materiais

possuem uma alta demanda e a falta deles pode acarretar em fatores negativos tanto para o

processo produtivo quanto para a imagem da empresa.

Por meio das diversas ferramentas da qualidade, a empresa optou pela utilização do

MASP (Método de Análise para Solução de Problema) pois o mesmo contribui para

identificação das possíveis causas que influenciam o problema em questão.

Seguindo as etapas propostas pelo MASP, no levantamento inicial, pode-se perceber

que ocorriam em média 30% de divergências nos itens inventariados, fazendo com que a

pesquisa fosse concretizada.

No primeiro instante os dados foram coletados e a partir daí a análise teve início. Num

espaço de tempo entre a primeira contagem e a quarta e última contagem, pode-se identificar

mudanças no controle, como: na segunda semana o índice de divergência aumentou

significativamente, resultado esse, que devido a uma melhor monitoração do estoque

descobriu-se que as divergências eram maiores. Já nas duas últimas semanas, os índices

melhoraram visto que os funcionários se tomaram mais atentos e perceberam a importância

que o processo representava num todo. A tabela abaixo ratifica as informações acima:

Tabela 13: Divergências encontradas na contagem de EPI's durante as quatro semanas

Divergências Encontradas nos EPI's Inventariados
Semana Inventariado Divergência
Semana 1 20 6%
Semana 2 30 9%
Semana 3 15 3%
Semana 4 27 3%

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Percebe-se ainda, durante o estudo, através de ferramentas, como: Braisntorming,

Diagrama de Pareto, Espinha de Peixe e 5W2H, que as maiores falhas estavam no fator

humano, ou seja, os funcionários estavam exercendo suas atividades displicentes e com

carência de treinamentos.

Diante das descobertas, foi traçado o plano de ação, para bloquear as possíveis causas

do problema.

A partir de agora, as atenções estão voltadas para eliminação do problema, pois os

responsáveis já estão definidos juntamente com as suas atribuições, e as expectativas estão

voltadas para os resultados, que irão contribuir de maneira positiva para o processo,

principalmente aos fatores quanto: eliminação das horas extras, diminuição de pedidos,

negociação de lote de compras e atingimento de metas para ganho de bonificações.

Portanto, com a conquista da eliminação do problema, os padrões utilizados pela

empresa poderão ser revisados e tornarem referência para as demais áreas.
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