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RESUMO 

 

 

Devido ao cenário econômico atual, considerando a globalização, e, ainda, a 
concorrência acirrada no ambiente empresarial, faz-se necessário a busca constante 
pela educação de custos e desperdícios, utilizando ferramentas essenciais e 
específicas na gestão de estoque, ou seja, o gerenciamento eficaz dos materiais 
armazenados no almoxarifado (Slack, 2009). A obtenção de uma fatia considerável 
do mercado, onde a qualidade, custos e produtos diferenciados são indispensáveis 
para atingir a excelência, em que o arranjo físico torna-se elemento importante para 
uma empresa alcançar a redução de custos, melhor produtividade e uma equipe 
integrada dentro da proposta de melhoria e desenvolvimento da organização.  O setor 
de almoxarifado de uma empresa é responsável por receber e verificar a quantidade 
e a qualidade das mercadorias recebidas. Percebe-se neste Projeto Final de Curso a 
necessidade da implementação na cultura da empresa a permanência dessa 
organização do almoxarifado pelos funcionários / colaboradores responsáveis por 
meio do arranjo físico e a implementação do 5S. Para a melhoria contínua e manter 
todo o processo de aperfeiçoamento de treinamento, limpeza, controle e organização 
do almoxarifado pode se usar o ciclo do PDCA e a ferramenta 5W2H. 
 
 
 
 
Palavras chave: Almoxarifado; Estoque; Layouts. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Due to the current economic scenario, considering globalization, and stiff competition 
in the business environment, it is necessary the constant search for education costs 
and waste, using essential tools and specific inventory management, i.e., the effective 
management of materials stored in the warehouse (Slack, 2009). Obtaining a 
considerable slice of the market, where quality, costs and differentiated products are 
indispensable for excellence, in which the physical arrangement becomes important 
for a company to achieve cost reduction, better productivity and an integrated team 
within the proposal for improvement and development of the organization. The 
warehouse of a company is responsible for receiving and verifying the quantity and 
quality of goods received. You can tell in this end-of-course Project the need for 
implementation in enterprise culture the permanence of this Organization of 
warehouse employees/collaborators responsible through the physical arrangement 
and implementation of 5S. For continuous improvement and keep the entire process 
of training improvement, cleaning, control and organization of the warehouse can use 
the PDCA cycle and 5W2H tool. 
 
 
 
 
Keywords: Warehouse; Stock; Layouts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os programas de qualidade são primordiais para as empresas que buscam a 

qualidade e satisfação do cliente. 

Este trabalho está embasado na implementação da Filosofia 5S com a melhoria 

do layout de um almoxarifado, através de um estudo de caso realizado em uma 

empresa de caldeiraria, por meio de um diagnóstico e questionamentos à Diretoria da 

empresa e funcionários envolvidos para a identificação dos problemas e apresentação 

de um planejamento para melhoria do layout, objetivando a organização do processo 

produtivo, eliminação de perdas e aumento da produtividade.  

 

1.1 CONTEXTO DO TRABALHO 

 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), muitas empresas, mediante o 

crescimento do mercado industrial e do grande aumento da competitividade, 

procuram, inicialmente, através de estudos de arranjos físicos, a solução de seus 

problemas relacionados à disposição dos materiais nos espaços existentes. Na 

melhor escolha de qual tipo de arranjo físico para cada organização é considerado 

qual o tipo de processo existente, com a finalidade de aperfeiçoar seu fluxo de 

materiais e pessoas, reduzindo estoques e aumentando a produtividade.   

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), o rearranjo físico de um trabalho 

produtivo refere-se ao estabelecimento físico dos seus meios de modificação. A 

ordenação física estende-se às instalações existentes, visando uma preocupação com 

a localização, distribuição e integração dos equipamentos, máquinas e mão de obra. 

Através desse trabalho, será realizada uma análise abrangente do arranjo físico 

para que o almoxarifado siga as orientações que serão necessárias para melhoria da 

eficiência no setor como um todo. 

 O Lean Office – administração enxuta – com aplicabilidade de prestação de 

serviços, na empresa de caldeiraria Del Offshore, está baseado no Sistema Toyota de 

Produção (STP), que fundamenta-se na redução ou eliminação de desperdícios no 

processo produtivo contudo na implementação da filosofia 5S, somente alguns 

elementos do STP são executados para melhoria no processo interno do almoxarifado 

da empresa (Campos, 1996). 
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 Conforme Campos (1996), a ferramenta 5W2H é um instrumento secundário 

que tem como objetivo checar diversas atividades específicas às quais devem ser 

desenvolvidas de forma clara e eficiente por toda a direção e colaboradores da 

empresa na melhoria dos processos, fazendo com que haja uma economia 

substancial de tempo e recursos, os quais serão obtidos a partir da conclusão do novo 

layout – arranjo físico do almoxarifado, visto que o layout onera a empresa, pois o 

tempo que se gasta para localização dos materiais, maquinários e matéria-prima é 

altamente elevado. 

Neste trabalho será utilizada a filosofia 5S, para alcançar o objetivo desejado. 

5S é uma filosofia de trabalho onde a disciplina na empresa, a consciência e 

responsabilidade fazem com que o ambiente de trabalho seja agradável, seguro e 

produtivo (CAMPOS, 1996). 

 

 

1.2 O PROBLEMA 
 

 

De que forma um estudo sobre a proposta de melhoria contínua em um 

almoxarifado, utilizando a Filosofia 5S, poderá ser a melhor solução para organizar 

fisicamente o estoque de uma empresa? 

A Filosofia 5S permite que a organização do novo layout aplicado no 

almoxarifado seja preservada, melhorando assim sua distribuição e facilitando o fluxo 

de pessoas e materiais. Para isso, uma nova cultura de tarefas rotineiras deve ser 

imposta pela empresa e seguida pelos colaboradores da mesma, propondo 

continuamente a melhoria do setor de almoxarifado.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Para se entender a importância e a abrangência do problema, é indispensável 

uma compreensão mais minuciosa sobre o assunto. 

Sendo assim, é imprescindível a elaboração de um conjunto de ações 

imediatas para que sejam expurgadas perdas/desperdícios no que se refere ao tempo 

de setup e lead times e ainda no processo de compras.  
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Este estudo de caso pretende contribuir consistentemente para a empresa 

pesquisada, a partir da necessidade de mudanças e melhorias, buscando ajustar os 

procedimentos e implantar o programa de qualidade, objetivando o aperfeiçoamento 

das ações praticadas no almoxarifado. 

O que motivou este trabalho foi a oportunidade de aplicação dos 

conhecimentos recebidos no curso de Engenharia de Produção e desenvolver a 

teoria, aplicando de maneira satisfatória e eficiente em um ambiente real, o que 

possibilitou a amplitude dos conhecimentos. 

O tema deste estudo é considerado muito relevante para a Engenharia de 

Produção visto que foca em problemas abordados e solucionados por esta área. A 

aplicação deste projeto destina-se ao aumento da produtividade e redução de perdas. 

Tendo por objetivo geral a implantação da Filosofia 5S e um novo layout para 

o almoxarifado, este trabalho pretende atingir:  

 Definição do programa 5S; 

 Avaliação da real situação da empresa e a seguir apresentação para a 

Diretoria; 

 Delimitar a implantação do programa; 

 Implantar os 5 Sensos na produção; 

 Elaborar métodos para implantação do programa; 

 Avaliar os resultados. 

Atingidos esses objetivos, que são fundamentais para o êxito do programa, são 

alcançados melhores resultados da empresa. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

A presente pesquisa tem como objetivo geral a otimização da análise 

abrangente elaborada do almoxarifado da empresa Del Offshore com a finalidade de 

maximizar seus processos melhorados continuamente a partir da utilização da 

Filosofia do 5S, com a proposta de um novo layout. 

E tem por objetivos específicos:  

 Definir estoque e gestão de estoque;  

 Esclarecer sobre a relação entre o estoque, almoxarifado e arranjos 

físicos;  
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 Abordar sobre os arranjos físicos ou layouts;  

 Comentar sobre a organização do almoxarifado;  

 Estabelecer a importância da implementação dos 5S;  

 Explanar a ferramenta 5W2H como sendo viável e direcionar, planejar, 

definir as responsabilidades e quantificar as ações; 

 Implementar na cultura da empresa a permanência dessa organização 

do almoxarifado pelos colaboradores responsáveis, por meio do novo 

arranjo físico com a filosofia 5S. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

A limitação deste trabalho é em uma empresa de médio porte de caldeiraria 

localizada no município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, e baseado na 

aplicação da Filosofia 5S utilizada para solucionar problemas existentes no 

almoxarifado da empresa, como desordem nos materiais, maquinários e matéria-

prima, bancada utilizada de forma incorreta, fluxo de pessoas inerentes ao setor e 

ferramentas espalhadas em local de difícil acesso. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Este texto está elaborado e desenvolvido em quatro capítulos, divididos de 

acordo com as fases do método de pesquisa. 

Iniciando o capítulo 1 com a definição do trabalho, onde é discutido, o contexto 

no qual se insere a aplicabilidade de métodos e as justificativas que motivaram o seu 

desenvolvimento. No capítulo 2, a pesquisa bibliográfica sobre o tema, a relação entre 

o estoque, almoxarifado e arranjos físicos; descrevendo sobre os arranjos físicos ou 

layouts; organização do almoxarifado; implementação dos 5S; abordagem da 

ferramenta 5W2H para a melhoria contínua. O capítulo 3 descreve-se o método de 

estudo realizado no trabalho. No capítulo 4, Estudo de caso detalhando o histórico da 

empresa, os problemas e a solução encontrada. E no capítulo 5, o desfecho deste 

trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta a pesquisa bibliográfica sobre o tema “novo layout de 

um almoxarifado utilizando o sistema de qualidade da Filosofia 5S com proposta de 

melhoria contínua”, destacando: a relação entre o estoque, almoxarifado e arranjos 

físico; delineando sobre os arranjos físicos ou layouts; organização do almoxarifado; 

implementação dos 5S; abordagem da ferramenta 5W2H. 

 

 

2.1 ESTOQUE, ALMOXARIFADO E ARRANJOS FISICOS 
 

 

“O Almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, 

com exceção dos produtos em processo” (DIAS, 2010, p. 15). 

A relação entre o estoque, o almoxarifado e os arranjos físicos caracteriza-se 

pelo fato de que um ambiente organizado vem a propiciar em muito a utilização dos 

objetos que ficam, por vezes, fora de ordem, espalhados pelo chão, até mesmo no 

meio do caminho, impossibilitando assim, a realização dos serviços oferecidos pela 

empresa. É importante e necessário tomar decisões no planejamento da ordenação 

dos produtos para melhorar a disposição dos mesmos dentro do almoxarifado, 

tornando-se assim, fácil a movimentação do trabalho no que se refere aos materiais e 

até mesmo às pessoas. (DIAS, 2010) 

Martins (2005) diz que com uma boa ordenação física conseguem-se 

resultados inesperados na diminuição de custos de produção e no acréscimo de 

rendimento produtivo e eficiência.  

Moreira (2008) relaciona os três tipos de arranjo físico e suas características de 

sistemas de produção: arranjo físico de posição; arranjo físico por processo; arranjo 

físico por produto. Deverá ser feito uma análise prévia do volume e da variedade de 

materiais, pois apresentam papel significativo na escolha do arranjo físico. 

 

 

 

 

2.2 ARRANJOS FISICOS OU LAYOUTS 
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O layout, segundo Slack et al. (2002) apud Peinado e Graeml (2007), define, 

de forma relevante, a localização física – materiais, informação e clientes – que fluem 

durante a produção dos materiais na empresa. 

Fazer um delineamento do layout de instalação significa esboçar a localização 

completa de: máquinas, utilidades, trabalho, atendimento ao cliente, 

acondicionamento de materiais, corredores, banheiros, refeitórios, bebedouros, e 

ainda a padronização da movimentação de materiais e pessoas. (KRAJEWSKI, et. al., 

2009).  

Ainda conforme Slack et al. (1996), inconveniências para os clientes, processos 

excessivamente longos, operações inflexíveis, aumento de custos e fluxos 

inesperados podem ser gerados a partir de um layout incorreto. 

De acordo com Slack et al. (1996), o arranjo completo de recursos produtivos 

na operação é denotado pela escolha do layout. São apresentados quatro tipos de 

layout: posicional; por processo; celular; e por produto.  

Ainda segundo Slack et al. (1996), a variação e o efeito de volume são 

constatados nesta especificação. O gerenciamento adequado dos fluxos se dá na 

proporção do aumento do volume. O aumento da probabilidade do uso de um layout 

fundamentado num fluxo evidente e regular tem-se quando há a diminuição da 

variedade. Tal fato é ilustrado abaixo: 
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Figura 1: Ilustração da variação e o efeito de volume do fluxo. 

Fonte: Slack et al. (1996) 

 

a) Layout  posicional 

Segundo Slack et al. (1996), a baixa produção é a característica principal desse 

tipo de arranjo, o qual é produzido um único produto com especificações singulares e 

baixo grau de padronização. 

Nessa disposição, o local de serviço ou fabricação é estacionário; os 

funcionários, junto de seu equipamento, vêm ao local para fazer seu trabalho.  Esse 

tipo de Iayout faz sentido quando o produto for particularmente pesado ou difícil de 

mover. (SLACK et al., 1996) 

 

b) Layout por processo  

Para Slack et al. (1996), a decisão sobre o layout prevalece das necessidades 

e facilidades dos recursos transformadores que formam o processo na operação. É 

assim conhecido como layout por processo. Os processos similares são dispostos 
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juntamente por adequação à facilidade da junção dos mesmos na operação ou pelo 

beneficio no uso dos recursos transformadores. 

As características essenciais deste layout, conforme Moreira (2008) são: 

adaptação combinada à produção de uma linha diversificada de produtos; obtenção 

de uma rede de fluxo através da passagem de cada produto pelos centros de trabalho; 

baixas taxas de produção com relação às dos layouts por produto; equipamentos 

adaptáveis a diferentes produtos; comparativamente a layouts por produto, os custos 

unitários de matéria prima e mão de obra são maiores, porém os custos fixos são 

menores. 

Segundo Moreira (2008), flexibilidade, custos fixos menores e as 

consequências irrelevantes em falhas do sistema caracterizam-se como as vantagens 

primordiais deste tipo de layout. Já as desvantagens, para o mesmo autor, são 

definidas pela predisposição de estoques intermediários altos, dificuldade no 

planejamento e controle produtivo e limitados volumes de produção a altos custos 

unitários do que no layout por produto. 

Layouts por processo são traçados para instalações que produzem uma 

variedade de produtos personalizados em lotes relativamente pequenos, ou seja, 

instalações de manufatura. Por sua vez usados para acomodar a variedade de 

projetos de produto e etapas de processamento (MOREIRA, 2008). 

Portanto, Slack et al. (1996) diz que produto, clientes ou informações irão 

percorrer um esquema de processo a processo quando originados por meio da 

operação. O padrão de fluxo da operação será complexo, quando se tratar de 

diferentes necessidades dos produtos ou clientes, assim, percorrendo diferentes 

esquemas na operação. 

No layout por processo, existem inúmeras operações a serem executadas, 

onde os trabalhadores devem mudar e adaptar-se rapidamente, sendo altamente 

qualificados e habilitados, devido a cada lote de itens em particular que é produzido, 

requerendo ainda instruções de trabalho e supervisão técnica intensiva (MOREIRA, 

2008).  

Segundo Peinado e Graeml (2007), o layout por processo tem custos reduzidos 

de estruturação de flexibilidade, podendo assistir a demanda específica contínua. 

 

c) Layout celular 
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Essa célula é intermediária e propõe instalações tanto dispostas conforme o 

layout por processo ou por produto. Neste, ao entrar na operação, os materiais pré-

estabelecidos são mobilizados para um local especifico onde se encontram todos os 

agentes modificadores fundamentais para atender as necessidades imediatas do 

processamento. (SLACK et al., 1996). 

 

Depois de serem processados na célula, os recursos transformados podem 
prosseguir para outra célula. De fato, o arranjo físico celular é uma tentativa 
de trazer alguma ordem para a complexidade de fluxo que caracteriza o 
arranjo físico por processo (SLACK, et al.,1996, p. 214). 

 

d) Layout por produto 

Slack et al. (1996) afirma que layout por produto é a concomitância do arranjo 

dos produtos, informações e clientes com a sequencia dos processos organizados 

fisicamente, ou seja, estão dispostos em uma de forma linear. A simplicidade de 

controlar este layout deve-se a clareza e previsibilidade do fluxo de produtos, 

informações e clientes. 

Embora, sigam a forma linear, também podem apresentar formas diferenciadas 

como: a forma de um L, de um O, de um S ou de um U (MOREIRA, 2008), ou seja, os 

recursos são dispostos em torno da rota do cliente ou produto. Os centros são 

ordenados para seguir os fluxos de trabalho, interagindo o mais próximo possível. 

Segundo Slack et al. (1996), a utilização do layout por produto na operação é 

escolhido de acordo com as condições uniformes dos produtos ou serviços oferecidos. 

Em serviços, o posicionamento de uma estratégia, por exemplo, na manufatura, 

envolve o tipo de política de estoque de bens acabados (produzir para estoque ou sob 

encomenda), tipo de design de produto (padrão ou personalizado) e tipo de processo 

de produção (focalizado no produto ou no processo). Para Moreira (2008), essas 

diferenças determinam que uma estratégia de posicionamento para os serviços inclui: 

 

 
 
Tipo de design de serviço, com diversas dimensões interessantes - 
produtos padrões ou personalizados, quantidade de contato com o cliente 
e combinação de bens físicos e serviços intangíveis. b) Tipo de processo 
de produção - quase manufatura: o cliente como participante e o cliente 
como produto (MOREIRA, 2008, p. 123). 
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A escolha do tipo de processo que desempenha, de forma ideal, a importância 

pertinente à qualidade, flexibilidade, tempo e custo, deve ser considerada na tomada 

de decisão do gerente ao projetá-lo. As estratégias variam quando relacionadas a um 

produto em fabricação ou prestação de serviço.  

 

 

2.2.1 Seleção do layout  

 

Justificativas citadas por Moreira (2008) importantes para a tomada de decisão 

relacionada à mudança de layout:  

 A racionalização do fluxo de pessoas e materiais fazendo-se necessária 

para o crescimento da produtividade dentro da instalação não 

considerando o aumento de recursos utilizados;  

 Dependendo da área afetada e das modificações físicas obtidas, 

acarreta em custo de pertinentes somas de dinheiro;  

 Ainda que promova pausas indesejáveis da operação, configura altos 

dispêndios e/ou complicações técnicas para modificações futuras. 

A figura abaixo apresenta a escolha de um novo layout (SLACK et al., 1996). 
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Figura 2: Ilustração para a escolha de um layout. 

Fonte: Slack et al. (1996) 

 

Projeto do trabalho para Slack et al. é: 

 
O projeto do trabalho define a forma pela qual as pessoas agem em relação 
ao seu trabalho. Posiciona suas expectativas de o que lhes é requerido e 
influencia suas percepções de como contribuem para a organização. 
Posiciona suas atividades em relação a seus colegas de trabalho e canaliza 
os fluxos de comunicação entre diferentes partes da operação. De maior 
importância, porém, auxilia a desenvolver a cultura da organização – seus 
valores, crenças e pressupostos compartilhados. É por essa razão que o 
projeto do trabalho é visto por alguns como aspecto central do projeto de 
qualquer processo de transformação (Slack et al., 1996, p. 287).  

 

Moreira (2008) afirma que elaborar um ambiente de trabalho produtivo e eficaz, 

onde cada pessoa saiba o que e como fazer é o propósito do projeto do trabalho. 
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De acordo com autor citado anteriormente, foi escolhida para este projeto a 

utilização do arranjo físico por processo, o qual se caracteriza por seguir uma ordem 

linear, desde a entrada da matéria prima até a saída do produto acabado. 

 

 

2.3 MÉTODO DE ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO 
 

 

Segundo Lopes, Souza e Moraes (2006) apud Christopher (2012), uma 

empresa necessita de um setor no qual haja organização, agilidade e disponibilidade 

de objetos e pessoas responsáveis pelo mesmo, o almoxarifado. 

Ainda de acordo com os autores acima, a responsabilidade pelo recebimento, 

armazenagem, expedição e distribuição dos materiais se encontra no almoxarifado. O 

mesmo pode apresentar cobertura ou não, fatores climáticos controláveis ou não, com 

grau de segurança elevado ou não. Um acondicionamento, localização e 

movimentação adequadas dependem das normas necessárias e do tipo de material a 

ser acomodado. 

A rapidez da carga e descarga de veículos; agilidade dos fluxos internos de 

materiais e de informações; facilidade no acesso de todos os itens (grau de 

seletividade); proteção máxima dos itens estocados; otimização do layout afim de 

minimizar distâncias e perdas de espaços; são fatores que influenciam na eficiência 

interna de um almoxarifado, e consequentemente, a eficácia do mesmo no canal de 

distribuição (VIANA, 2006). 

Através da procura de um cliente, começa o processo de reposição do material, 

o qual é realizado pelo órgão de compra da empresa, onde se constata a existência 

de estoque do mesmo e a necessidade ou não de compra ou fabricação deste. Moreira 

(2008) afirma que este processo segue as principais etapas: 

a) Seleção dos fornecedores: esta etapa engloba certificar os prováveis 

fornecedores, ordenar itens obtidos pelo mesmo fornecedor, analisar os fatores 

qualitativos, financeiros e de credibilidade na entrega de cada fornecedor e ponderar 

a perspectiva de contratos de abastecimento de médios e longos prazos, almejando 

firmar parcerias. 
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É de extrema importância um cadastro de fornecedores constantemente 

atualizado com considerações dos diferentes aspectos de fornecimento, a fim de que 

tais atividades se realizem a tempo (MOREIRA,2008). 

b) Emissão do pedido: a partir do momento em que é emitido o pedido de 

compra, é formalizado o comprometimento do fornecedor com o cliente. Em algumas 

situações, o fornecedor negocia o capital de giro com instituições financeiras para a 

produção do material a pedido do cliente. 

As ferramentas essenciais à estratégia de posicionamento que atingem a 

capacidade de fornecer o volume, a qualidade e dispêndio de mercadorias desejadas 

são a organização interna dos trabalhadores, os processos de produção e os 

departamentos dentro das instalações (MOREIRA,2008). 

Os seguintes itens devem constar na construção do pedido de compra: nome, 

endereço, local de entrega, telefone, fax, e-mail, CNPJ, cidade, Estado, contato; 

identificação do material: quantidade, preço unitário, preço total; dados da 

embalagem: tipo de embalagem, quantidade de material por embalagem; dados de 

qualidade: qualidade assegurada, material certificado, normas de recebimento e de 

inspeção; as condições de pagamento, diferenciando os demais fatores de 

fornecimento como horário de entrega e seguro, entre outros. A enumeração do 

pedido é fundamental para a execução correta do processo de rastreamento do 

sistema e dos materiais (MOREIRA,2008). 

A fiscalização do pedido com o fornecedor (status do pedido), 

acompanhamento da compra da matéria-prima, do processo de produção, da 

expedição, da data prevista de entrega e outras condições importantes e também 

informar os clientes dos materiais sobre o andamento de seus pedidos, são tarefas 

inerentes do departamento de compras (MOREIRA,2008). 

O departamento de armazenamento das empresas é responsável pelo 

recebimento dos materiais nas dependências das mesmas. Algumas empresas 

possuem setores diferenciados para cada tipo de material, seja especializado ou de 

grande quantidade. De acordo com Dias (2010), o departamento responsável deverá 

realizar as seguintes atividades, no ato do recebimento de materiais: 
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a) verificar o pedido de compra que originou a entrega; b) verificar os 
elementos contábeis e fiscais da nota fiscal que acompanha o material; c) 
verificar a quantidade, preços unitários e preços totais; d) verificar as 
embalagens; e) verificar a qualidade dos materiais. Sempre que necessário, 
o recebedor deve socorrer-se do cliente do material e dos órgãos de 
qualidade da empresa para melhor averiguação dos elementos de qualidade 
do material; j) verificar as condições gerais de fornecimento (DIAS, 2010, p. 
155). 

 

De acordo com Christopher (2012), a entrega do material (descarga) e acesso 

ao local; conferencia de volumes e nota fiscal do fornecedor com os registros de 

compra correspondentes; veículo posicionado no local da descarga e a colocação dos 

equipamentos são itens cruciais na montagem de um almoxarifado. 

É conveniente que exista uma área física onde são dispostos os materiais, 

inspecionados com identificação em tarjas nas cores correspondentes a aprovados, 

em processo de inspeção e reprovados. Os materiais quando recebidos devem ser 

dispostos nesse local e contabilizados no estoque da empresa ou entregue ao cliente 

(materiais não estocados). 

Conforme Krajewski, et. al (2009) é indispensável que haja um armazenamento 

dos materiais de forma eficaz para que sejam reduzidos os custos com fretes, 

produção e principalmente a excelência no atendimento ao cliente. 

Krajewski, et al. (2009) afirma que um armazenamento deve ser realizado 

corretamente pelas seguintes razões:  

 

a) para permitir o sistema PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair); b) para 
manter a qualidade dos materiais, cuidando para que a estocagem não 
altere suas características; c) para manter identificação clara dos 
materiais; d) para manter o controle sobre a quantidade estocada; e) para 
promover a racionalização dos materiais, identificando materiais sem 
movimentação, materiais idênticos estocados sob diferentes 
denominações, materiais inservíveis, materiais estocados em excesso 
com relação às necessidades; f) para diminuir constantemente o espaço 
alocado à estocagem dos materiais; g) para diminuir os custos 
relacionados à estocagem; h) para manter um sistema de informações 
rápido e eficaz para os clientes dos materiais (KRAJEWSKI, et al., 2009, 
p. 167). 
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As etapas primordiais do armazenamento são (VIANA, 2006):  

 
1ª fase: Verificação das condições pelas quais o material foi recebido, no que 
se refere à proteção e embalagem; 2ª fase: Identificação dos materiais; 3ª 
fase: Guarda na localização adequada; 4ª fase: Informação da localização 
física de guarda ao controle; 5ª fase: Verificação periódica das condições de 
proteção e armazenamento; 6ª fase: Separação para distribuição (VIANA, 
2006, p. 144). 
 

Faz-se necessário o armazenamento próximo à saída ou almoxarifado das 

mercadorias, de pequeno ou grande porte e volume, do almoxarifado, visando 

favorecer a movimentação das mesmas (CHRISTOPHER, 2012). 

Ainda conforme Christopher (2012), por meio de um piso resistente para 

sustentar o peso das mercadorias estocadas e o trânsito dos equipamentos de 

movimentação é fundamental a estocagem dos materiais mais leves a parte superior 

das estruturas, e os pesados nas partes inferiores, facilitando assim, a entrada e saída 

destes. 

O tipo de arranjo físico ideal, para dispor os materiais no almoxarifado, será o 

arranjo por processo, pois foi levada em consideração a movimentação de materiais 

utilizados pela empresa. As maneiras de armazenagem são:  

 

a) armazenagem por agrupamento: critério que facilita as tarefas de 
arrumação e busca, mas não permite o melhor aproveitamento do espaço; b) 
armazenagem por tamanhos (acomodabilidade): critério que permite bom 
aproveitamento do espaço; c) armazenagem por frequência: critério que 
implica no armazenamento muito próximo quanto à possível da saída os 
materiais que tenham maior frequência de movimento; d) armazenagem 
especial: critério, que os materiais necessitam de ambiente climatizado cujas 
propriedades físicas exigem tratamento especial; inflamáveis: os produtos 
inflamáveis devem ser armazenados em ambientes próprios e isolados, 
projetados sob rígidas normas de segurança; perecíveis: os produtos 
perecíveis devem ser armazenados segundo o método FIFO (First In First 
Out), ou seja, primeiro que entra primeiro que sai (CHRISTOPHER, 2012). 
 

As informações nas embalagens em geral recomendam, através de símbolos 

convencionais, os cuidados a serem seguidos no manuseio, transporte e 

armazenagem da carga, independente da escolha do método de armazenamento. 

Com o propósito do bom desempenho de um almoxarifado, este deve ser usado 

pelo mínimo de pessoas. Tais pessoas devem desenvolver diversas funções 

adequadamente, pois necessitam operar tanto os processos físicos de armazenagem 

dos materiais (estocagem, separação, contagem, arrumação) quanto os sistemas de 
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informação, além de terem a consciência que a área de armazenamento está ligada 

a qualidade e produtividade da empresa. 

 

 

2.4 IMPLEMENTAÇÃO DA FILOSOFIA 5S 
 

 

De acordo com Carvalho (2011), após a 2ª guerra mundial, a filosofia 5S 

despontou nas empresas japonesas para auxiliar na reconstrução do país.  Baseado 

no controle de qualidade americano, os japoneses aperfeiçoaram este sistema e 

passaram a controlar os procedimentos para garantir que os produtos fossem 

entregues de acordo com a expectativa dos clientes, assegurando assim, um bom 

resultado.  

O objetivo do 5S é estabelecer uma base sólida auxiliando e cuidando do 

aprendizado, ambiente, equipamentos, materiais, métodos, medidas e 

primordialmente pessoas (CARVALHO, 2011). 

Segundo Da Silva, et. al. (2011), na implementação da Filosofia 5S podemos 

considerar três aspectos diferenciados: físico, intelectual e social. 

 Físico – relativo ao melhor formato do layout; 

 Intelectual – Execução de tarefas; 

 Social – pondera o relacionamento e atividades diárias. 

Para Carvalho (2011), implementou-se a ação do 5S, objetivando o combate 

às sujeiras das fábricas, sendo ministrado na formação individual. Alteração no humor, 

equilíbrio no ambiente de trabalho e a maneira de execução das atividades de todos 

são funções inerentes a esta ação difundida no Japão, praticando bons hábitos, 

extinguindo desperdícios e perdas.  

A Filosofia 5S é ditada por cinco palavras japonesas que começam com a letra 

S, são: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, adicionando, em português, a palavra 

senso para as devidas traduções, que no Brasil foi utilizada a partir da década de 

1990. Destaca-se uma melhor compreensão para cada um deles a seguir: “senso de 

utilização; senso de arrumação; senso de limpeza; senso de asseio; senso de 

disciplina” (CARVALHO, 2011, p. 177): 

I) Senso de Utilização: remete distinguir o necessário do desnecessário, 

eliminando ou não o que for útil à prática das atividades, dando a devida importância 
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na elaboração de decisões preventivas para que não aconteça novamente o aumento 

dessas exorbitâncias. 

II) Senso de Arrumação: tendo como finalidade colaborar na utilização e 

manuseio, localização, procura de qualquer material, prioriza estabelecer locais 

adequados e parâmetros de armazenagem disposição ou conservação do útil.     

O senso de Arrumação, na abrangência de seu significado, fundamenta-se no 

compartilhamento correto do seu tempo destinado ao trabalho, ao lazer, à família, aos 

amigos, não mesclando suas opções profissionais com as pessoais, coesão na 

postura, decisões tranquilas, ressaltando e exaltando os bons atos motivando os 

indivíduos.    

III) Senso de Limpeza: uma segura e adequada tomada de decisões baseia-se 

na manutenção de dados e informações atualizados, assim como a retirada da sujeira 

e objetos estranhos, visando a conservação da limpeza do ambiente (parede, 

armários, teto, gaveta, estante e piso). Numa maior dimensão de seu conceito, o 

senso de limpeza requer a honestidade de expressão, transparência sem segundas 

intenções com os envolvidos.   

IV) Senso de Asseio: enfatiza a manutenção de condições sanitárias favoráveis 

em área comuns (lavatórios, banheiros, cozinha, restaurante, etc.), assegurando um 

ambiente não agressivo e sem agentes poluentes; estabelecer circunstância propicias 

à saúde física e mental, prevenindo a higiene pessoal através da clareza de 

informações e comunicados da facilidade da leitura.  

V) Senso de Disciplina: determina a ampliação da prática de verificação e 

seguimento de regras, normas e procedimentos. Isto é a resultante da atividade do 

estímulo, moral e físico. Explicado, também, como o aperfeiçoamento do "querer de 

fato", "ter vontade de", "se predispor a". A incorporação sistemática desse hábito na 

cultura é essencial para que o risco não recaia sobre os mesmos erros. 

Segundo Da Silva, et.al.(2011), o propósito da implementação da Filosofia 5S 

é o desenvolvimento da qualidade de vida, treinamento contínuo e adequação dos 

funcionários à cultura da empresa no decorrer da execução das tarefas diárias. 

Ainda de acordo com os autores acima, a Filosofia 5S visa minimizar a 

quantidade de materiais não utilizados nas áreas de trabalho; melhorar o ambiente de 

trabalho, mantendo-o limpo e organizado; diminuição das perdas; redução do tempo 
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gasto para execução das tarefas; minimizar acidentes; fomentar o trabalho em equipe 

e favorecer um ambiente de trabalho mais propício e agradável. 

 

 

2.5 CICLO PDCA 
 

 

De acordo com Paludo (2015), o PDCA é o método gerencial com o objetivo de 

aperfeiçoamento contínuo de processos. O ciclo PDCA foi elaborado na década 1930, 

nos laboratórios da Bell Laboratories – EUA pelo estatístico Walter A. Shewhart, 

deliberado como etapa estatística de monitoramento dos processos que pode ser 

executado em todos os tipos de processos ou problemas. 

Essa ferramenta procura a lógica na assertividade desde a primeira vez, 

facilitando assim, a realização de ações que garantirão o sucesso no alcance dos 

objetivos propostos à sobrevivência das organizações. Equivalem em um 

prosseguimento de etapas utilizadas no controle de qualquer processo definido. 

(PALUDO, 2015). 

 

 

Figura 3: Ilustração do Ciclo PDCA. 

Fonte: Paludo (2015) 
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Conforme Peinado e Graeml (2007), PDCA é a sigla das palavras em inglês: 

Plan, Do, Check e Act e é composto pelas seguintes etapas: 

 Plan (planejar): um programa de melhoria contínua se baseia no 

conceito de que não processo perfeito, ou seja, que não possa ser 

melhorado. O processo deve ser estruturado através de técnicas da 

administração da produção. 

 Do (executar, fazer): é a execução do planejamento, visando a difícil 

tarefa de implementação dos planos e rompimento natural das pessoas 

na organização. Caso os resultados obtidos sejam satisfatórios, deve-se 

prosseguir para próxima fase.  

 Check (verificar, checar): é a verificação e a investigação dos dados 

onde são encontradas possíveis falhas ou erros não observados no 

planejamento. 

 Act (agir): nesta fase são definidas as correções, os planos de ação para 

a evolução da qualidade, eficiência e eficácia, devendo ser documentado 

para tornar-se padrão da empresa. 

Quando o ciclo PDCA é perfeitamente aplicado por diversas vezes, certifica 

vantagens ao negócio, trazendo competitividade, qualidade e excelência para a 

organização (PALUDO, 2015). 

Portanto, conforme Moreira (2008), o trabalho executado por meio do ciclo 

PDCA na Manutenção consta essencialmente nos seguintes pontos: 

 

Esse método que propõe controlar e conseguir resultados eficazes e 
confiáveis nas atividades de uma organização. É um eficiente modo de 
apresentar uma melhoria no processo. Padroniza as informações do controle 
da qualidade, evita erros lógicos nas análises, e torna as informações mais 
fáceis de entender (MOREIRA, 2008, p. 310). 
 

 

2.6 ABORDAGEM DA FERRAMENTA 5W2H PARA A MELHORIA CONTÍNUA 
 

 

De acordo com Polacinski (2013), profissionais da indústria automobilística do 

Japão criaram a ferramenta 5W2H, com a função de auxiliar na utilização do PDCA. 

O 5W2H é uma ferramenta que auxiliar na implementação da filosofia 5S funcionando 

como plano de ação. Esta ferramenta funciona, sobretudo, como check list de algumas 

atividades, estabelecendo o que será feito, quem o fará o quê, em qual período de 
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tempo, em qual área da empresa, com a maior clareza possível e por qual motivo está 

sendo executada. 

Na utilização desta ferramenta, todas as dúvidas são esclarecidas, agilizando 

os trabalhos a serem implementados, reduzindo a possibilidade de causar prejuízos à 

empresa.  

A origem desta ferramenta deve-se às primeiras letras em inglês iniciadas cinco 

com a letra W e duas com a letra H, aplicadas para a efetivação de soluções das 

condutas no processo. A tabela 1 melhor ilustra esta ferramenta (POLACINSKI, 2013): 

Tabela 1: Método 5W2H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polacinski (2013) 

 

Segundo Polacinski, et al. (2013), essa ferramenta possibilita a elaboração de 

um planejamento para atingir objetivos pré-estabelecidos. Ela é conhecida também 

como plano de ação. 

Conforme o mesmo autor acima, a meta básica dessa fase do procedimento 

técnico é propiciar que todas as atividades planejadas possam ser debatidas em 

grupo, antes da elaboração do cronograma de ações administrativas da empresa. 

Afim de que todas as tarefas a serem realizadas sejam delineadas cuidadosa e 

objetivamente, garantindo a implementação de forma ordenada. 

Por meio do questionamento utilizado na ferramenta 5W2H é viável direcionar, 

planejar, definir as responsabilidades e quantificar as ações. É uma tática 

descomplicada, facilitadora da execução de projetos que acarretará maior rendimento, 

disponibilidade de competitividade no mercado. 

 

Método do 5W2H 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Who Quem? 
Quem irá executar/ participar da 

ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada? 

Why Por que? Por que a ação será executada? 

2H 

How Como? Como será executada a ação? 

How 
much 

Quanto 
custa? 

Quanto custará para executar a 
ação? 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA/PROJETO 
 

 

Esse estudo foi realizado no almoxarifado de uma empresa de caldeiraria, onde 

foram verificados, por meio de reuniões onde a diretoria explanou os problemas 

existentes, por fotos e um questionário, erros no tipo de arranjo físico e na localização 

dos materiais estocados. Sendo assim foi elaborado um novo layout e utilizada a 

Filosofia 5S. 

Conforme a análise e interpretação dos fatos mais importantes sobre o tema 

apresentado determina tal pesquisa como descritiva, a qual é diariamente realizada 

pelos pesquisadores sociais, aflitos com a situação prática. “São também as mais 

solicitadas por organizações como instituições educacionais, [...]”. (GIL, 2010, p. 42).  

De acordo com a observação in loco, os diagnósticos foram baseados, com a 

finalidade do entendimento em qual tipo de arranjo físico do almoxarifado a empresa 

se enquadra. Foram realizadas visitas durante o período de uma semana no mês de 

setembro, tempo necessário para o conhecimento de todos os detalhes. 

A coleta de dados é realizada por meio de entrevista semielaborada com a 

diretoria, adicionada pela observação. O questionário realizado continha as seguintes 

perguntas: 

1) O estoque da Del Offshore é organizado? 

2) Qual o nível de comprometimento na organização do estoque? 

3) Quem movimenta mais o estoque? 

4) Qual a porcentagem das matérias-primas com menor custo? E as de maior 

custo? 

5) Qual o problema de não estocagem dos produtos mais importantes? 

6) Qual o posicionamento dos materiais que tem maior rotatividade? 

7) Como os estoques são comprados? 

8) Quais são as especificações de compras? 

9) Existe um procedimento adequado entre o setor de materiais e finanças 

para a emissão de pedidos? 

10)  Qual a melhor época para reposição de estoques? 

11)  Qual o melhor fornecedor e sua localização adequada? 

12)  Como avaliar o preço e as quantidades a comprar? 
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13)  Quais os produtos estão “parados” no estoque? 

14)  Quais produtos estão em falta no estoque? 

15)  Quais as condições dos produtos que estão estocados? 

16)  Qual o valor total investido e que estão disponíveis no estoque? 

17)  Quanto custa para estocar a matéria prima? 

18)  Qual o valor do investimento que se dispõe a fazer para melhorar seu 

estoque? 

 

De acordo com o processo de relação social, verbal e não verbal, a realização 

da entrevista ocorre, mediante um pesquisador com meta pré-definida e um 

entrevistado possuidor, de fato responsável pelo estudo de caso em questão, sendo 

intermediado, essencialmente, pela linguagem. Gil (2010) certifica que o ponto de 

vista do entrevistado e a abordagem ampla do problema são culminados pela 

entrevista semielaborada. 

A entrevista retratou a relevância da área de gestão de materiais para área de 

produção, como também o tema central do estudo: o arranjo físico.  

A colaboração da diretoria facilitou o entendimento de quais métodos que foram 

utilizados para a disposição do almoxarifado e, ainda foram constatadas possíveis 

falhas e também a maneira pela qual essa disposição atua na realização das 

atividades que são pertinentes ao setor de gestão de materiais.   

Segundo Gil (2010), o estudo de caso evidenciado pela análise profunda da 

pesquisa foi usado como preceito, integrados a estratégias de pesquisa, possibilitando 

discernimento aprofundado do tema. “O estudo de caso vem sendo utilizado com 

frequência cada vez maior pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com 

diferentes propósitos”. (GIL, 2010, p. 58).  

O diagnóstico dos dados foi feita pelo método da análise interpretativa, 

confrontando o conteúdo textual, explorado pela pesquisa bibliográfica, e a fala da 

diretoria, visando uma interpretação e leitura analítica. 

Para auxiliar na elaboração do novo rearranjo do almoxarifado foi realizado um 

diagnóstico, através dos dados coletados, separando os materiais por características 

físicas e pelo fluxo de movimentação. 

Mediante a descrição acima de todo o processo, visando à correção das falhas 

existentes no almoxarifado da empresa Del Offshore e o desenvolvimento de um novo 
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layout, foi proposta a implementação da Filosofia 5S, em conformidade com toda a 

organização, almejando a atuante, constante e eficaz permanência das modificações. 

Por conseguinte, é relevante a manutenção no fluxo do processo produtivo da 

empresa através da adaptação de um melhor arranjo físico do almoxarifado. 
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4. ESTUDO DE CASO 
 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 
 
 

A Del Comércio e Serviços Offshore LTDA – ME é uma empresa de caldeiraria 

e que está sempre buscando informações para as melhores soluções, trabalhando 

incansavelmente em busca do reconhecimento como referência padrão, objetivando 

a certificação de qualidade ABNT NBR ISO 9001. Presta serviços de alto nível 

comprovado pelos clientes, proporcionando um ambiente adequado à melhoria 

contínua, superando as expectativas de seus clientes, trazendo para o mercado sua 

filosofia de gestão de operacionalidade nas atividades de prestação de serviços e 

manutenção, visando a diminuição dos riscos na economia dos processos produtivos. 

É uma empresa nacional, há seis anos em operação e se dispõe a prestar 

serviços com preço, prazo e qualidade, onde a excelência está no pronto atendimento, 

de modo que as exigências do mercado atinjam assim a satisfação total de seus 

clientes. 

Caldeiraria em geral (serviços de fabricação), apoio a embarcações 

(manutenções de estruturas), reparos e manutenção em bombas são atividades em 

que a Del Offshore atua.  

Durante esse período vem consolidando sua experiência empresarial no ramo 

de usinagem média, caldeiraria pesada e fabricação de peças, comprovada 

constantemente pela satisfação, respeito e confiança de seus parceiros, fornecedores, 

funcionários e clientes. 

Dentre os serviços oferecidos por esta empresa pode-se descrever: 

 Caldeiraria: 

- Extensão de deck; 

- Caixa metálica; 

- Skids de gases (oxigênio / acetileno / argônio e etc.); 

- Módulo de acomodação (casario); 

- Estruturas: bote de resgate e baleeira; 

- Fabricação de dispositivo de içamentos (spreader bar); 

- Passarelas, escadas; 

- Fabricação e manutenção de lança de guindaste; 
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- Tubulações de baixa e alta pressão; 

- Tubulações 4130 alta pressão h2s; 

- Tubulações água salgada, óleo, e outros; 

- Stand pipe manifold; 

- Tubulações de thrusters; 

- Tanques de fluídos, aço carbono e aço inox; 

- Vigas moon pool; 

- Cestas metálicas; 

- Dutos de ventilação aço inox; 

- Fabricação e manutenção de âncoras; 

- Olhais de içamento até 100 toneladas; 

- Estrutura helideck; 

- Troca de telas helideck; 

- Sistema incêndio helideck. 

Todas as fabricações de acordo com normas aplicadas conforme projeto 

de fabricação (AWS, ASME, API, NASCE). Em algumas fabricações 

classificadas pela sociedade de ABS/DNV entre outras. 

 Apoio às embarcações: 

A Del Offshore realiza, nas embarcações, serviços de reparos de 

tubulações e substituições de defensas e pequenos reparos estruturais. 

 Reparo e manutenção em bombas: 

Efetua troca de selos, rolamentos e serviços de lubrificação nas 

bombas.  

 Resíduo 

A Del Offshore se responsabiliza ainda na geração de resíduos. Emite o 

manifesto de resíduos. Transporte e a recepção são feitas por empresas 

credenciadas, as quais possuem Licença de Operação – INEA (Instituto 

Estadual do Ambiente). 

Na fabricação de peças, a Del Offshore com larga experiência adquirida, coloca 

à disposição de seus clientes, a tecnologia de ponta e mão de obra altamente 

qualificada, aliada à otimização de custo e agilidade no atendimento, com a intenção 

de minimizar o tempo de seus equipamentos, garantindo prazos contratuais e 

suprindo todas as necessidades de seus clientes. 
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A Del Offshore durante sua trajetória adquiriu técnicas e experiências em 

soldagem, o que permitiu o crescimento seguro da empresa.  

 

 

4.2 OS PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
 

A função do almoxarifado é manter a empresa abastecida com seus bens de 

consumo, de forma contínua e ininterrupta, fornecendo materiais para todos os 

setores relacionados à produção.  

Torna-se indispensável estabelecimento de conduta para minimizar os efeitos 

causados pela falta de fornecimento de material para as áreas produtivas da empresa. 

Para uma perfeita interação entre organização e produção, os funcionários 

precisam estar conectados para um funcionamento de excelência na empresa, 

ocasionando uma perfeita satisfação do cliente. 

Segundo Moreira (2008), o estoque é considerado um ativo que deve ser 

utilizado para financiamento de materiais junto a instituições financeiras para pronto 

atendimento dos clientes, observando com isso, maior agilidade e pontualidade na 

entrega. A gestão da cadeia de suprimentos torna-se relevante como vantagem na 

competitividade das empresas, visando redução no tempo de reposição do estoque e 

exatidão na automatização das reposições contínuas.  

Os níveis elevados de estoque, apesar de atendimento imediato do cliente, 

inviabilizam o capital de giro da empresa. 

Por meio de inspeção no local e apontamento da diretoria, notificou-se “in loco” 

no almoxarifado a existência de algumas falhas no processo de organização do 

estoque, a seguir descritos. 

 Não existe um funcionário responsável pelo setor; 

 Falta de arranjo físico para melhor acondicionamento dos materiais 

utilizados e produzidos; 

 Os resíduos não são separados de acordo com a sua classificação e 

armazenados de forma correta; 

 Todo material retirado do almoxarifado e não utilizado não é devolvido 

ao local adequado, ficando assim, jogado em qualquer parte do setor; 

 Não há uma cultura de organização pelos colaboradores da empresa; 

 



36 

 

 

Conforme as informações coletadas, a estratégia utilizada foi à pesquisa da 

situação problemática encontrada no almoxarifado da empresa e, posteriormente, o 

questionário aplicado a diretoria, onde foram apontados os problemas existentes no 

setor, sugerindo soluções de fácil execução para erradicação dos mesmos. A 

elaboração do arranjo físico baseou-se em três pilares: levantamento de dados, 

questionário e revisão bibliográfica. O novo arranjo físico por processo seguirá 

critérios específicos de acondicionamento e disposição de materiais, para que haja 

um funcionamento ideal do setor, dispor de iluminação adequada, segurança, fácil 

acesso, conservação e limpeza adequadas. 

O almoxarifado é disposto por duas áreas, a interna (trancada) cujos materiais 

controlados estão armazenados, e a parte externa (aberta) onde as peças de 

fabricação pesada estão alocadas. A figura abaixo ilustra uma visão geral da área em 

estudo. 

 

Figura 4: Visão geral do almoxarifado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Na área interna (trancada) possuem duas prateleiras onde estão estocados 

todos os materiais controlados e uma bancada de separação, além das ferramentas, 

dos quais não existe um painel para suas exposições. Na área externa estão dispostos 

uma prateleira com materiais sobressalentes, equipamentos pesados e mesas de 

manutenção. E é o local de recebimento de materiais e descarte. 
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Como podem ser observadas, nas Figuras 5 e 6, as prateleiras do almoxarifado 

continham objetos misturados e desordenados. 

Na parte interna do almoxarifado: 

 

Figura 5: Desordem nas prateleiras do almoxarifado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Figura 6: Desordem nas prateleiras do almoxarifado (2) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 7: Materiais sem local para armazenamento 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Figura 8: Peças misturadas e não identificadas 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 9: Diversos materiais armazenados junto a equipamentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

   

E na parte externa do almoxarifado: 

 

Figura 10: Descartes misturados com materiais e equipamentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 11: Descartes misturados com materiais e equipamentos (2) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

4.3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

 

Após avaliação do espaço físico do almoxarifado, verificou-se a necessidade 

de uma melhor distribuição das prateleiras para agilização do tempo ao selecionar o 

material a ser utilizado, bem como uma identificação adequada do local do 

armazenamento e suprimento.  

Assim, estar atento ao fato gerador do problema, contribuiu para que as 

soluções pensadas estivessem de acordo para resolução dos mesmos, apresentando 

ideias claras e objetivas onde serão analisadas, melhoradas e aplicadas (PEINADO, 

2007). 

As tabelas abaixo apresentam os problemas encontrados e soluções 

propostas, de acordo com a Filosofia 5S, para sua correção. 
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Tabela 2: problemas e soluções das Figuras 5 e 6 

 

Problemas Soluções 

Desorganização das peças nas 

prateleiras. 

As peças serão organizadas por 

segmento. 

Ferramentas não estão dispostas em um 

painel padronizado. 

Padronização e organização das 

ferramentas em um painel próximo a 

saída. 

Materiais não identificados. Após serem organizados nas prateleiras 

serão etiquetados. 

Extintor de incêndio de difícil visibilidade. Disposição do extintor em local visível e 

de fácil acesso. 

Local de conferência não estabelecido. Especificado um local de conferência 

próximo a entrada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 3: problemas e soluções da Figura 7 

Problemas Soluções 

Material pesado sem local de 

armazenamento. 

Dispor de um local apropriado para seu 

armazenamento na parte externa do 

almoxarifado. 

Bancada de separação ocupada com 

insumos aguardando destino. 

Tais insumos deverão ser organizados 

nas prateleiras em seus devidos lugares 

desocupando assim a bancada de 

separação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 4: problemas e soluções das figuras 8 e 9 

Problema Solução 

Peças em desordem e não identificados. Organizar peças por segmento e seção, 

identificando-as. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Tabela 5: problemas e soluções das Figuras 10 e 11 

Problemas  Soluções 

Materiais para descarte junto do material 

armazenado. 

Destinar um local apropriado para os 

materiais de descarte. 

Equipamento fora do local de 

armazenamento próprio. 

Os equipamentos em desuso devem 

permanecer alocados e em bom estado 

de conservação. 

Veículos automotores no mesmo local 

destinado à armazenagem, impedindo o 

fluxo de materiais. 

Veículos automotores (funcionando ou 

não) devem permanecer em local 

próprio, sem que obstrua o fluxo de 

materiais e colaboradores.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A Del Offshore possui um fluxo continuo de produção. Seus serviços são 

realizados sob encomenda, pois são executados de acordo com a solicitação e 

especificação do cliente. Dessa forma, o layout por processo é o mais adequado para 

rearranjar o seu estoque. Também denominado layout funcional, compõem-se a partir 

de variadas funções ou seções. Na produção por encomenda, o arranjo físico é 

realizado com base no produto desejado. O principal objetivo do arranjo físico é que 

o processo produtivo seja equilibrado, evitando intercorrências ao longo do fluxo. 

 Com esse novo arranjo físico a empresa minimizará o tempo de procura dos 

itens e materiais utilizados na produção além de proporcionar maior controle dos 

materiais estocados.  

Conforme a situação apresentada foi esboçada um novo layout onde houvesse 

uma área reservada para o recebimento, armazenamento e descarte dos materiais. A 

Figura 12 demonstra tal esboço: 
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Figura 12: Esboço do novo layout da área interna do almoxarifado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

4.4 APLICAÇÃO DAS SOLUÇÕES APRESENTADAS PARA OS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Foi realizado um diagnóstico prévio dos materiais para melhor organização do 

Almoxarifado e classificados como materiais pesados, consumíveis, controlados, e de 

uso esporádico.  

Materiais pesados foram separados dos materiais leves, de uso contínuo, como 

porcas, parafusos, etc., ferramentas e materiais controlados, como discos policorte e 

dispostos distintamente para melhor visualização e utilização. 

As ferramentas foram dispostas em um painel próximo à porta para facilitar sua 

retirada, visto que são utilizadas diariamente, conforme apresentado anteriormente na 

Tabela 2, figura abaixo apresenta sua solução. 
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Figura 13: Nova disposição das ferramentas (1) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

                           
Figura 14: Nova disposição das ferramentas (2) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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O extintor de incêndio, exposto na Tabela 2, ficou localizado, também, próximo 

a saída do setor para viabilizar o acesso ao mesmo, em caso de acidentes. 

A bancada, citada na Tabela 3, como é muito utilizada na separação dos 

materiais, foi fixada na saída do setor para melhor alcance dos funcionários aos 

materiais dispostos como se pode visualizar na figura abaixo. 

 

 

Figura 15: Nova disposição do extintor de incêndio 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 16: Nova disposição da bancada de separação 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Apresentados na Tabela 4, os materiais de uso controlado foram ordenados 

dentro de um armário com tranca para evitar descontrole do estoque, próximo aos 

equipamentos onde os mesmos são utilizados em uma prateleira, de acordo com a 

figura abaixo. 
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Figura 17: Nova disposição dos materiais controlados (armário trancado) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
 

Figura 18: Nova disposição dos materiais controlados (armário aberto) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Mencionados anteriormente na Tabela 3, máquinas de solda, extensões e 

cabos encontravam-se aglomerados em uma das prateleiras abaixo do mural de 

ferramentas e sob a bancada de separação. Permaneciam ainda, fora do 

Almoxarifado, três máquinas que aguardavam manutenção. 

Aplicando a ferramenta 5S, os equipamentos pesados e máquinas foram 

alocados em uma prateleira de fácil acesso e as extensões e eletrodos utilizados 

nessas máquinas, segundo ilustra a figura. 

 

 

Figura 19: Nova disposição das máquinas de solda e seus componentes 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Foi constatado que junto com os materiais de embarcações existiam materiais 

de uso contínuo e consumíveis, assim como outros equipamentos, dificultando a 

identificação e manuseio dos mesmos, de acordo com a Tabela 2. 

Nas duas últimas prateleiras foram dispostos materiais pequenos de uso 

continuo para simplificar seu deslocamento. 

Os materiais de utilização esporádica ficaram localizados na prateleira mais alta 

para que não atrapalhe o manuseio dos demais, de acordo com a figura abaixo. 

 

 

Figura 20: Nova disposição dos materiais de embarcações e consumíveis 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 



50 

 

 

 
Figura 21: Nova disposição dos materiais de uso contínuo e consumíveis 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 22: Nova disposição dos materiais de uso esporádico 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Verificou-se a existência de materiais como tintas navais, solventes e outros 

reagentes, armazenados em local inadequado, elevando consideravelmente o risco 

de acidentes, antes citados na Tabela 2. 

Em harmonia com a ferramenta 5S, as tintas forma ordenadas em um armário 

próprio, de fácil manuseio, consoante com a figura abaixo apresentada. 

 

Figura 23: Nova disposição das tintas e seus componentes 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Observado anteriormente na Tabela 3, manilhas estavam depositadas em local 

impróprio e sem identificação, sendo que, o procedimento utilizado foi o 

armazenamento de classificação por carga suportada. 

 

 

 

Figura 24: Nova disposição dos materiais em desuso (1) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Na área externa do almoxarifado ficaram armazenados os materiais em desuso 

dispostos em uma prateleira, em manutenção dispostos em uma bancada e os 

descartes de resíduos em uma outra bancada, os quais são separados 

adequadamente a fim de serem descartados corretamente e logo após, recolhidos 

pela empresa responsável, conforme apresentados na Tabela 5. 
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Figura 25: Nova disposição dos materiais em manutenção 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 26: Nova disposição dos materiais em desuso (2) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Figura 27: Nova disposição dos materiais descartados 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

A elaboração desse estudo de caso oportunizou um diagnóstico em uma 

empresa de caldeiraria, localizada em Macaé – estado do Rio de Janeiro, no setor do 

almoxarifado, que encontrava-se desorganizado. Com a implementação da filosofia 

5s, possibilitou um novo layout e procedimentos determinantes para solução de 

diversos problemas encontrados. 

Em visita realizada à empresa, foi indispensável a colaboração e empenho de 

todos os funcionários envolvidos no processo de modificação do layout, viabilizando 

a melhoria do ambiente físico e reestruturação funcional, consequentemente, trazendo 

retorno mais rápido e eficaz para a organização. 

Na elaboração da pesquisa, no almoxarifado da empresa Del Offshore, 

primeiramente foram definidos os materiais existentes no estoque, local de 

armazenamento e, como eram gerenciados, para que se pudesse obter um 

diagnóstico de administração e controle de lucros e perdas. 

Foram feitos esclarecimentos aos envolvidos direta e indiretamente no setor, a 

relação existente entre estoque, almoxarifado e arranjo físico. Após verificação de 

materiais localizados em espaços inadequados, e de forma desordenada, sem 

identificação, má conservação do ambiente de trabalho, sem padronização do layout, 

concluindo a existência de processos excessivamente longos, existência de custos 

desnecessários, depreciação de materiais utilizados e fluxos inesperados, gerando 

assim, inconveniências para o cliente. 

Verificadas justificativas importantes quanto à mudança de layout, decisões 

foram tomadas para racionalização do fluxo de pessoas e materiais com o objetivo do 

aumento da produtividade sem considerar o crescimento de recursos utilizados para 

a modificação da área física afetada.  

Para agilização e disponibilidade de objetos e melhora do tempo utilizado para 

a locação dos mesmos faz-se necessário uma organização focada na rapidez da 

carga e descarga de veículos; agilidade dos fluxos internos de materiais e de 

informações, otimizando o layout a fim de minimizar distâncias e perdas de espaços 

influenciando a eficiência interna do almoxarifado. 
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Após observado as necessidades, tempo ganhos foi necessário utilizar o ciclo 

PDCA(Plan, Do, Check, Act), onde o plan, planejamento se deu na organização do 

espaço e do tempo gasto na execução das tarefas. Foi executada uma organização 

por segmento, checando a padronização, identificação e conservação dos materiais.  

Em seguida, foram definidas correções, planos de ação, com o objetivo de 

melhoria da qualidade, eficiência e eficácia, trazendo competitividade para a 

organização. 

Posteriormente foi estruturado um plano de ação, com o método 5W2H, a ser 

executado com os responsáveis envolvidos para cada ação, facilitando a execução 

do projeto, acarretando maior rendimento e disponibilidade de competitividade no 

mercado. 

O estudo propiciou a constatação da necessidade de implementar a Filosofia 

5S e, em conformidade com a diretoria da empresa, com o objetivo de manter a 

qualidade por meio da checagem contínua das ações devidas, modificando assim, a 

cultura geral da empresa. 

Com a finalidade de promover o sucesso da Filosofia 5S dentro da empresa, 

foram executadas ações determinantes da seguinte forma: 

 Separação de todos os itens do setor em itens essenciais e não 

essenciais, possibilitando a liberação do espaço, economia de tempo, 

redução de custo e desperdícios. 

 Ordenação dos materiais, classificação e posicionamento em local 

definitivo. Ocasionando facilidade na localização dos materiais, 

minimização do tempo, segurança do ambiente e maior produtividade. 

 Higienização do local de trabalho, proporcionando um ambiente mais 

agradável com descarte adequado de resíduos e ferramentas e 

equipamentos mais preservados. 

 A padronização sendo indispensável para o ambiente mais organizado 

e limpo, agilizando a identificação de possíveis problemas. 

 A disciplina diária é um fator determinante para a execução das tarefas 

com menos tempo e maior êxito. 

A Filosofia 5S foi implementada com sucesso na empresa alvo deste estudo de 

caso, onde realizou-se um prévio diagnóstico dos materiais existentes e dos espaços 

a fim de classificá-los para otimização do tempo de organização e localizando o 
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extintor de incêndio em área estratégica escolhida para prevenção de acidentes, 

bancada de separação para facilitar a seleção dos materiais necessários para 

execução do serviço, evitando retrabalho de troca de materiais.  

As ferramentas foram dispostas em um painel, próximas a saída e de livre 

acesso, para facilitar suas retiradas e seu armazenamento. Os materiais de uso 

controlado encontram-se armazenados e ordenados em um armário com tranca. 

Em harmonia com a Filosofia 5S, todos os materiais existentes no almoxarifado 

foram alocados com o novo layout, viabilizando melhor acesso, identificação e 

organização dos mesmos, aperfeiçoando assim, o ambiente de trabalho. 

A Filosofia 5S agrega valor aos produtos e diferencial às empresas quando 

voltada para o aperfeiçoamento do relacionamento interpessoal, onde busca 

desenvolver uma cultura voltada para o crescimento da empresa. 

Na prática, a filosofia 5S é proceder com bons hábitos e bom senso, objetivando 

o alavancamento da produtividade da empresa. 

Quando a Filosofia 5S foi implantada na empresa Del Offshore, o resultado foi 

satisfatório e visualizado imediatamente, com todo o quadro de funcionários 

comprometidos, dando seguimento a todas as propostas e realizando continuamente 

a organização do almoxarifado, permitindo assim, transformações duradouras. 
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