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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo a implantação de melhorias, tais como,
5S onde a empresa só tem a ganhar, em organização, limpeza, bem-estar e disciplina,
a fim de otimizar espaços e gargalos.
Como também a realização de um controle de estoque, método esse que
contribui para uma correta informação de quantidade de produto e especificações. O
controle deste estoque visa o endereçamento no produto e o inventário físico destes
materiais.
Outro trabalho realizado, foi a implantação de ficha de produção e tratamento
de lâminas, fichas essas que contribuíram para uma maior informação de dados,
controles e tempos. Pois hoje quem quer ter controle, tem que medir seus indicadores.
Palavras-chave: 5S, controle de estoque, ficha de produção e tratamento de lâmina.

ABSTRACT

The present work aimed at implementing improvements such as 5S where the
company only has to gain, in organization, cleanliness, well-being and discipline, in
order to optimize spaces and bottlenecks.
As well as the accomplishment of a control of inventory, this method that
contributes to a correct information of product quantity and specifications. The control
of this stock is aimed at addressing the product and the physical inventory of these
materials.
Another work carried out was the implementation of a sheet of production and
treatment of slides, which contributed to a greater information of data, control and
times. Because today who wants to have control, has to measure their indicators.

Keywords: 5S, stock control, production sheet and blade treatment.
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INTRODUÇÃO

O controle hoje de uma empresa é fundamental, pois é através dele que
conseguimos implantar planos de ações, otimizando processos, despesas e
retrabalhos.
De acordo com CAMPOS, (2004) “Melhorar é atingir metas. Atingir metas é
resolver problemas” sendo assim, conforme a afirmação do autor se a meta não foi
atingida, é porque existem problemas a serem resolvidos, e analisados, onde o
principal foco desde trabalho será o foco diário para visualizar esses problemas.
Existem grandes oportunidades de melhorias, como em qualquer organização.
Mais especificamente neste trabalho, foi trabalhado em cima do 5S (utilização,
ordenação, limpeza, bem-estar e autodisciplina) trabalhando em cima destes cinco
sensos ganharemos em organização, produtividade e um melhor ambiente.
O controle de estoque com a realização do inventário físico e o endereçamento
nos produtos, é possível ter uma correta informação do que se tem em estoque,
reaproveitando o produto, sem ter a necessidade de um novo gasto ⁄ produção.
Com a implantação das fichas de produção e tratamento de lâmina, a empresa
ganha em controle de tempos, especificações de processos e matéria prima,
melhorando assim sua produtividades e qualidade.
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Ekomposit Madeiras do Brasil S.A. é uma empresa nova na região de Lages,
tendo iniciado suas atividades em 2016, trabalhando com a venda de uma madeira
engenheirada através da técnica do LVL, tendo uma estrutura totalmente nova em
maquinários e chão de fábrica. Um produto totalmente novo no mercado se tratando
de chapas de laminados tratados, é um produto novo quem vem crescendo no
mercado por sua resistência agregada no material.
Trabalhando com produção própria, vem melhorando e aperfeiçoando cada vez
mais, aumentando cada vez mais em qualidade e reduzindo desperdícios que hoje é
um dos focos da empresa. Conforme já mencionado, é um produto novo que está
sendo bem aceito tanto em pessoa física como também jurídica, explorando também
a exportação.
Localizada na Rodovia BR 282, nº 8151 KM 224, bairro Santa Monica em Lages
– Santa Catarina.
A empresa hoje trabalha sua produção, através do pedido do cliente, não tendo
uma produção continua. Possui um estoque de matéria prima suficiente para sua linha
de produção (lâminas, cola, entre outros), contando também com estoque de EPI’S,
ferramentas e matérias administrativos.

1.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕES

Ao entrar no chão de fábrica é possível visualizar uma empresa totalmente
nova, porém com algumas oportunidades de melhorias, como existe em qualquer
empresa. O primeiro foco foi trabalhar em cima do estoque de matérias acabados,
pois visivelmente encontrava-se desorganizado tanto em tamanhos diferente, um em
cima de outro, sem falar de que não se sabia o que realmente tinha. Como meu tema
do tcc foi gestão de estoque e ter vivido essa experiencia ficou fácil dar seguimento,
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realizando primeiramente um inventário físico e etiquetando esses materiais,
posteriormente elaborando uma planilha mais detalhada.
O segundo ponto trabalhando, foi a criação de uma ficha de produção e
tratamento de lâmina, da qual não existia. A produção contém lideres e supervisor e
trabalha sua demanda em cima da palavra dos mesmos, não obtendo um padrão a
ser seguido, sem contar que não estava se medindo tempos.
A ultima aplicação trabalhada é o 5S, método de fundamental necessidade em
uma indústria, pois é em cima desse método que obtemos organização, padrão,
limpeza, ordenação e bem-estar do colaborador.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

Melhoria do controle operacional em uma empresa do setor madeireiro.

2.2 PROBLEMÁTICA

Não há um controle de estoque do material acabado, o que pode acarretar em
gargalos no processo. Além disso, os controles de produção não são padronizados,
bem como o pedido de clientes são registrados informalmente.

2.2.1 Dados ou informações que dimensionem a problemática

A inexistência de controles de estoque, compras e produção afetam significa
mente todos os processos, além da própria organização empresarial. Na medida que
sem indicadores precisos, as decisões tomadas muitas vezes poderão não refletir a
necessidade real da empresa.
Mergulhados numa crise econômica, é vantagem não controlar e reduzir
despesas?

2.2.2 Limites do projeto – técnicos, didáticos, tempo

O presente estudo visa a melhoria do controle operacional em uma empresa
do setor madeireiro.
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2.3 JUSTIFICATIVA
2.3.1 Oportunidade do projeto

O presente estudo se torna de grande importância, pois a dificuldade
encontrada tanto no controle do estoque como também no controle produtivo, é
visível. Trabalhando em cima destes indicadores a empresa só tem a ganhar em
qualidade, controle, dados e produção, sem falar da implantação do 5S que vai dar
uma nova cara para empresa em geral.

2.3.2 Viabilidade do projeto

Existe um fator relevante a este projeto que são custos que a empresa arca
com a falta de alguns controles produtivos, com a aplicação destes métodos
estabelecidos a empresa só tem a reduzir gastos, gargalos e procedimentos
incorretos.

2.3.3 Importância do projeto

Hoje em dia qualquer empresa de grande ou pequeno porte que quer ter
organização e um ambiente melhor, aplica o 5S, como também controle de estoque
com endereçamentos, planilhas sabendo o que se tem. Aplicando esses métodos
como também as fichas a empresa só têm a ganhar. Se tornando uma empresa de
ponta, controlada e referência no mercado.
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2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo geral

Dar uma nova cara a empresa em melhorias do controle operacional em uma
empresa do setor madeireiro. Com foco em organização, controle de estoque e um
controle de produção com ficha de processo.

2.4.2 Objetivos específicos

• Implantar o 5S;
• Controlar o estoque de material acabado;
• Implantar ficha de produção e tratamento de lâmina.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 A METODOLOGIA 5S

De acordo com Franco (2006) após ser arruinado pela bomba atômica durante
a Segunda Guerra Mundial o Japão iniciou um período de recuperação da capacidade
competitiva da indústria local, visto que após o término da guerra houve um aumento
expressivo da demanda por produtos industrializados. Como nesta época a procura
por estes produtos era maior do que a oferta, não havia uma preocupação com a
qualidade, pois até mesmo os produtos de baixa qualidade eram facilmente
comercializados. Assim, a estratégia adotada pelo governo japonês foi investir nos
conceitos de qualidade para tornar seus produtos mais competitivos perante os
produtos americanos.
Conforme exposto por Franco (2006), houve nesta época o convite para o
especialista Edward Deming, realizar uma série de palestras e encontros nos quais
apresentou os princípios e ferramentas de Qualidade nas empresas que por meio
desses conhecimentos passaram a “experimentar” e aperfeiçoar as ideias de Deming.
Uma das várias ferramentas apresentadas por Deming foi o 5S.
Resumidamente, 5S é organizar o local e mantê-lo arrumado, limpar, manter
condições seguras e saudáveis e a disciplina necessária para se realizar um bom
trabalho. O que faz o sistema 5S fornecer os resultados positivos para a empresa é a
capacidade de reconhecer o que é importante e a atenção dada aos detalhes. Estes
resultados podem ser notados na motivação dos colaboradores, na organização da
empresa, na redução de desperdícios, na maior produtividade e qualidade, pois quem
está comprometido com o que faz, realiza muito melhor o seu trabalho.
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FIGURA 1: OS CINCO SENSOS DA FILOSOFIA 5S

FONTE: Freitas e Suett (2005)

De acordo com Daychoum (2008) o Programa 5S foi criado por Kaoru Ishikawa
na década de 50, no Japão e foi inspirado na necessidade de colocar ordem no país
pós-guerra. Ainda segundo o mesmo autor, este método foi criado com o objetivo de
transformar o ambiente das organizações e a atitude das pessoas, melhorando a
qualidade de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e
aumentado a produtividade das instituições.

3.1.1 Roteiro de implantação do 5S

Daychoum (2008) apresenta detalhadamente as ações necessárias para o
processo de implantação do Programa 5S de uma forma geral, como segue abaixo:
a) Realização de treinamentos para todos os níveis responsáveis pelo
desenvolvimento e acompanhamento do Programa: o autor explica a importância da
criação de um comitê de 5S formado por funcionários que deverão ser treinados
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profundamente nos conceitos 5S e verdadeiramente envolvidos com os propósitos do
Programa. Estes funcionários possuirão como responsabilidade inicial a transmissão
dos conceitos da metodologia 5S aos demais empregados por meio de ciclos de
palestras de modo que toda a organização seja instruída. Posteriormente, o comitê
possuirá dentre outras responsabilidades o monitoramento e avaliação dos resultados
obtidos nas áreas definidas após o mapeamento da organização, que consiste na
divisão da empresa em células onde cada integrante do comitê 5S ficará responsável
por algumas delas.
b) Deve ser feita uma avaliação inicial com a finalidade de se descobrir os
pontos fracos (poeira, ruídos, desordem, etc.) de cada setor: para Daychoum (2008)
é importante que o comitê avalie a situação atual e discuta as dificuldades encontradas
em cada área. Esta avaliação compreende também o momento em que serão
registradas as fotos de “antes” para comparação com fotos posteriores à implantação.
c) Uma vez que os problemas foram apontados, deve-se utilizar uma
metodologia de análise e solução de problemas afim de que sejam encontradas as
causas raízes: após a realização da avaliação inicial é necessário que sejam feitas
reuniões para a discussão e análise das irregularidades encontradas, a fim de que
sejam encontradas soluções para os problemas já existentes bem como suas causas
para que estes não voltem a ocorrer ou nos casos mais complexos, que sejam
reduzidos.
d) Após descobertas as causas dos problemas, deve-se estabelecer uma série
de ações corretivas e preventivas para bloqueio destas causas: estas ações são
imprescindíveis para aperfeiçoamento do Programa e manutenção da ordem das
áreas. No entanto, devesse deixar muito bem definido quais serão as ações a serem
realizadas, seus prazos de conclusão, bem como os respectivos responsáveis.
e) Após a realização das etapas anteriores devem-se verificar os resultados:
no caso de os resultados obtidos serem os esperados, é importante que ocorra a
padronização dos procedimentos afim de que não retorne a situação anterior à
aplicação do 5S na empresa.
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FIGURA 2: CICLO DO 5S

FONTE: Daychoum (2008)

Os resultados obtidos, segundo Daychoum (2008), serão evidenciados através
de ciclos de auditorias e avaliações periódicas nas quais os funcionários participantes
do Comitê 5S realizam as visitas em toda a empresa a fim de que seja registrada a
evolução do Programa. Caso os resultados não sejam satisfatórios, é necessário que
ações preventivas e corretivas sejam discutidas conforme descrito no item anterior.
No caso de os resultados obtidos serem satisfatórios, é necessária a
documentação dos padrões adotados para que se garanta que o ambiente não retorne
à condição de desordem anterior.

3.2 CONTROLE DE ESTOQUE

O controle de estoque é uma área muito importante de uma empresa, sendo
ela grande ou pequena, pois é através dela que ela será capaz de prever o quanto
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que será necessário comprar no próximo pedido ao fornecedor, além de fornecer
informações úteis sobre as vendas, já que muitas vezes os relatórios do setor de
vendas não são muito claros e não condizem com a realidade, afinal, o setor de
vendas quer comissões. O principal objetivo do controle de estoque é otimizar o
investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos de uma
empresa, e minimizar as necessidades de capital investido em estoque, Dias (2010).
Lopes (2002), destaca que a administração dos estoques deve priorizar a
determinação e manutenção de níveis ótimos de itens, uma vez que a determinação
e manutenção de níveis ótimos de itens, uma vez que o excesso dos mesmos pode
gerar um alto custo e em situação contrária, a escassez provocaria o não atendimento
das necessidades da empresa, ou do próprio cliente.
Para Dias (2010), o estoque é necessário para que o processo de produção e
vendas da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Os
estoques podem ser de matéria prima, produtos em fabricação e produtos acabados.
O setor de controle de estoques acompanha e controla o nível de estoque e o
investimento

financeiro

envolvido.

Assim,

é

necessário

um

processo

de

gerenciamento eficiente dos mesmos. Essa eficiência é atingida por um sistema
logístico que proporcione informações ágeis para o gerente.

Já para Dias (2010), para organização de um setor de estoques é necessário:
• O número de SKU’s que devem permanecer em estoque.
• Qual o período de reposição para o estoque.
• O quanto de estoque é necessário para suportar o período de reposição.
• Envolver o departamento de compras para aquisição dos produtos.
• Receber, armazenar e distribuir conforme demanda.
• Ter o controle sobre quantidade e valor desse estoque, e ter disponível essas
informações sempre que possível.
• Inventariar o estoque rotineiramente mantendo a acurácia e preservando as
identificações tanto de materiais de uso quanto dos materiais obsoletos ou
danificados.
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A gestão de estoques visa elevar o controle de custos e melhorar a qualidade
dos produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente ressaltam
a seguinte premissa: é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada
componente e dos produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a partir da
previsão da demanda de consumo do produto. (DIAS, 2010)

3.3 INVENTÁRIO FÍSICO

O inventário físico, ou seja, a contagem física de todos itens e sua respectiva
conferência com os registros do sistema, inclusive os contábeis, ocorre, geralmente,
de duas formas, o inventário físico geral e o rotativo. (POZO, 2001)

De acordo com VIANA (2000, p.381), um inventário é uma contagem
periódica dos materiais existentes para efeito de comparação com os
estoques registrados e contabilizados em controle da empresa, a fim de se
comprovar sua existência e exatidão. Existem várias formas de se fazer um
inventário, cada forma está adequada com as necessidades e as exigências
propostas.

De acordo com Gasnier (2002, p.107) os tipos de inventário mais relevantes
são, a saber:
a) geral: trata-se de um inventário feito em uma data pré-determinada; a
empresa faz esse tipo de inventário a portas fechadas. Nesse inventário são contados
todos os produtos que constam no estoque físico;
b) permanente: é um processo onde todos os produtos são contados pelo
menos uma vez no ano;
c) por amostra: é destinado a uma parte de determinados produtos em estoque,
ou seja, se pega apenas alguns produtos para que seja realizada uma contagem;
d) rotativo: é um inventário destinado a recontagem física cíclica dos itens em
estoque; acontece em uma frequência pré-determinada (semanal ou diária);
e) gratuito: trata-se das oportunidades em que se é utilizado ociosidade da mão
de obra no depósito, recurso que alguns sistemas como WMS (sistema de
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gerenciamento de armazém) e coletores de dados conectados por radiofrequência já
exploram;
f) posição física: nesse tipo de inventário se conta o produto conforme a sua
posição (endereço do produto no lugar onde fica armazenado;
g) por grupo de itens: focaliza-se uma parcela dos itens em estoque, em virtude
de alguma característica especial;
h) por lote: através de recursos de identificação e rastreamento, acompanhase o consumo não apenas dos itens, mas dos respectivos lotes de fabricação,
tornando o controle de estoques ainda melhor.
O processo do inventário necessita de planejamento. Devem ser definidos as
unidades que serão utilizadas como padrão na contagem, os materiais a serem
utilizados (escada, papel, lápis, balanças, calculadoras) devem ser previamente
separados e devidamente preparados; os itens que por algum motivo possam sofrer
avaria durante a contagem devem ser cuidadosamente acondicionados. Devem-se
ainda estabelecer os itens que entrarão na contagem e aqueles que ficarão de fora
em decorrência de estarem em trânsito, ou no processo de recebimento, ou ainda no
processo de expedição. (DIAS, 2010)
Assim, é necessário estabelecer os funcionários ou as equipes com suas
respectivas chefias e subchefias, responsáveis pela qualidade e acurácia dos
resultados, que farão a contagem, devendo esses funcionários ser informados que
participarão do processo com antecedência, sendo inclusive, já informados da data
do inventário, principalmente em grandes empresas que passam por inventários
longos sobretudo em contagens anuais. (POZO, 2001; VIANA, 2000)
As áreas que passarão pelo inventário deverão estar previamente organizadas,
sem caixas, escadas ou equipamentos que obstruam corredores e salas, os materiais
não utilizados devem ser retirados. Se for o caso, devem estar disponíveis plantas da
empresa e as áreas identificadas para o pleno acesso da equipe que realizará a
operação. (DIAS, 2010; VIANA, 2000)
Toda a documentação do inventário deverá estar preparada, bem como, a
listagem de equipamentos, etiquetas com código de barras, formulário de
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discrepâncias, documentação do término do inventário e os formulários de contagem,
requisição e entre outros, dependendo da empresa. (DIAS, 2010; VIANA, 2000)

3.4 LOGISTICA

A logística engloba o suprimento de materiais e componentes, a movimentação
e controle de produtos, e o apoio ao esforço de vendas dos produtos finais, até a
colocação do produto acabado ao consumidor. (DIAS, 2010)
A Logística é dividida em dois subsistemas de atividades, quais sejam, a
administração de materiais e a distribuição física, sendo que a primeira
compreende o agrupamento de materiais de várias origens e a coordenação
dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa, ao
passo que a última pode ser definida como o transporte eficiente de produtos
acabados do final da linha de produção até o consumidor. (DIAS, 2010, p. 2)

A administração de materiais, também considerada administração de estoques,
sempre foi o elemento regulador da Logística, e por isso, motivo de atenção por parte
dos gestores interessados em buscar vantagem competitiva para suas organizações
a partir da administração eficaz dos estoques. (MARTINS; ALT, 2009)
Pozo (2001), por sua vez, considera que além da administração eficaz, o
controle dos níveis de estoque é de fundamental importância para o resultado da
empresa, enfatizando também que a é objetivo da administração de estoques
maximizar a utilização dos recursos envolvidos na Logística da empresa.
Logo, a gestão de estoques é uma das funções desempenhadas pela
Administração de Materiais, responsável pelo armazenamento dos materiais que vem
a fazer parte de um universo maior, o da Logística, responsável pela gestão também
do armazenamento e ainda pela distribuição dos materiais que, dentro de uma
organização torna possível, através da gestão coordenada de atividades interrelacionadas e não mais de sua administração de forma separada (Ballou, 2006), fazer
com que os produtos cheguem aos clientes certos, no momento certo, na quantidade
pedida, na qualidade estabelecida e com o preço justo.
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3.5 ENDEREÇAMENTO

O endereçamento é uma ferramenta que auxilia na localização de materiais
dentro de um armazém. Visa estabelecer locais específicos ou endereços para a
armazenagem dos materiais, visando facilitar as operações de movimentação,
inventários, estabelecendo parâmetros para a identificação e facilidade de localização
dos itens estocados.
No endereçamento é necessário observar alguns fatores e objetivos para
melhor organização e desempenho do trabalho:
• Tipo de produtos estocados;
• Instalações necessárias;
• Tipos de processamento;
• Tamanho dos pedidos;
• Facilitar localização;
• Otimizar tempo do separador;
• Facilitar o controle de validade;
• Indicar endereçamento no recebimento do produto;
• Manter correto o endereçamento do produto;
• Modificações de endereço repassar para o responsável do setor;
• Tirar periodicamente relatórios de auditoria para verificação.
Para atingir os objetivos e respeitar esses fatores é necessário um
planejamento do espaço que segundo Moura (2005) é preciso planejar as áreas de
recebimento e expedição que inclui definir os materiais a serem recebidos e
expedidos, determinar as docas de recebimento e necessidade de espaço para
movimentação de materiais, como também planejar o espaço para estocagem que
inclui definir materiais e quantidades que serão estocados e determinar o tipo de
localização que poderá ser fixa ou aleatória.
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O trabalho foi realizado através de um estudo de caso em uma fábrica de
madeiras engenheirada, com foco na área de estoques, controle de produção e 5S,
com base no objetivo geral e específico. Foi utilizada a abordagem qualitativa.
Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como o procedimento racional
e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído
de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e
discussão dos resultados.

Os objetivos da investigação quantitativa consistem essencialmente em
encontrar relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento
estatístico dos dados recolhidos, testar teorias e tirar conclusões.
Pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se foca no
caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e
experiências individuais, por exemplo.
Segundo GIL (2007, p. 58), na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo
tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa
é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo
da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela
pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas
informações.

Identificado como pesquisa qualitativa, pois o trabalho realizado colaborou de
certa forma para qualificação de dados, espaço físico e também de trabalho. Numa
pesquisa qualitativa as respostas não são objetivas, e o propósito não é contabilizar
quantidades como resultado, mas sim conseguir compreender o comportamento de
determinado grupo-alvo e melhora-lo o ambiente de trabalho, se obtendo maior
qualidade e segurança das informações.
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4.2 POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA

Definiu-se como área de foco para o desenvolvimento do estágio curricular
supervisionado o estoque de material acabado, a implantação do 5S e ficha de
produção e tratamento de lâminas, faz-se necessário este estudo.

4.3 PLANO DE AMOSTRAGEM

A coleta de dados foi realizada através de um inventário físico, alimentando
uma planilha em Excel e relatos de superiores com os gargalos encontrados.

4.4 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Coletados os dados através de planilhas, estudados e detalhados foram
passados para o sistema, como também imagens e relatos de funcionários.

4.5 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS

As análises dos dados serão feitas através de dados coletados, estudo das
aplicações indicadas nos objetivos, onde será levado em consideração o tempo de
estoque, produtividade, espaço físico e organização.
Utilizou-se como principal instrumento para análise de dados o programa
Microsoft Office Excel, imagens e diálogos com superiores.
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5 DESEMVOLVIMENTO

5.1 IMPLANTAÇÃO DO 5S

Com a implantação desse método a empresa só tem a ganhar em organização
e melhorias de processo. Trabalhando em cima dos cinco sensos (utilização,
ordenação, limpeza, bem-estar e autodisciplina). Seguindo rigorosamente todas as
etapas a empresa terá um grande crescimento em geral.
Nas figuras a seguir, consegue-se ver a desordem em alguns pontos do chão
de fábrica:

FIGURA 3: DESORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS

FONTE: O Autor (2018)
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FIGURA 4: LIXO ACUMULADO

FONTE: O Autor (2018)

FIGURA 5: SOBRAS DE MADEIRAS ACUMULADAS

FONTE: O Autor (2018)
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Pode-se observar que as sobras hoje estão amontoadas por toda a empresa,
como também existe uma grande desordem. Não tendo um local apropriado para
descarte desse material.
Diante essas figuras conseguimos ver que a aplicação do 5S, se torna de
grande importância, obtendo locais padronizados para cada material, sabendo-se
onde estará cada ferramenta quando preciso, como também mantendo o ambiente
limpo e organizado com disciplina de todas as partes.

5.2 CONTROLE DE ESTOQUE (MATERIAL ACABADO)

Foi o primeiro trabalho realizado, visto que os produtos acabados estavam
misturados e mal alocados. Primeiro passo realizado foi a aplicação do inventário
físico, que teve o auxilio de duas pessoas para retirada de medidas e separação,
diante isso foi possível dar seguimento neste trabalho.
Na figura a seguir, consegue-se ver a etiqueta utilizada para descrição do
material e localização:

FIGURA 6: ETIQUETA

FONTE: O Autor (2018)
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Conseguimos observar que na etiqueta contém os campos: cliente, data
realizada do inventário, dimensões, código da peça que facilitará a localização,
modelo e quantidade.

Nas figuras a seguir conseguimos ver a planilha utilizada e o estoque:
FIGURA 7: PLANILHA DE ESTOQUE

FONTE: O Autor (2018)

FIGURA 8: AMOSTRAGEM DO ESTOQUE ORGANIZADO

FONTE: O Autor (2018)
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Nesta figura conseguimos ver o estoque todo etiquetado, em ordem (código e
tamanho) e organizado. Um ambiente bem mais apresentável de fácil acesso e de
retirada do material quando preciso.

5.3 FICHA DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE LÂMINA

As fichas só têm a agregar em controle de processo e tratamento, pois não há
essas fichas para controle.
Na figura a seguir conseguimos ver o modelo de ficha de produção criada:

FIGURA 9: FICHA DE PRODUÇÃO
FONTE: O Autor (2018)

Pode-se observar que nesta ficha de produção conterá, lote de produção, nome
de cliente, dimensões do pedido, prazo do pedido, data e hora. Como também todas
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as etapas do processo, sabendo onde poderá ser melhorado e se caso ter defeito se
saber quem realizou o serviço.
Na próxima figura conseguimos ver a ficha de tratamento de lâmina criada:

FIGURA 10: FICHA DE TRATAMENTO DE LÂMINA

FONTE: O Autor (2018)

Nesta ficha de tratamento, obtém também todas as etapas a serem seguidas,
tempos, data, responsável e materiais extras utilizados.
A empresa só tem a ganhar com essas implantações, pois haverá controle de
tempos, etapas, reduzindo gargalos e aumentando em eficiência e qualidade.
Melhorando cada vez mais em desempenho, redução de custos e retrabalhos.
.
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6 CONCLUSÃO

Conclui-se que o presente trabalho realizado, contribuiu muito a empresa. Pois
foi trabalhando em cima de processos do qual não estava tendo um devido cuidado e
controle, a onde foi encontrado espaços de melhorias e implantações.
Sabemos a dificuldade de gerir um negócio, sendo ele de grande ou pequeno
porte, porém estabelecer alternativas de melhoras sempre são bem-vindas, desta
forma foi apresentado algumas fichas de controle para implantar na empresa e obter
um maior controle de seus indicadores.
O primeiro trabalho realizado foi efetuar um inventário físico do estoque de
matérias já acabados. Estoque esse que estava totalmente desorganizado e sem
identificação, não colaborando aos usuários saberem se era necessário a produção
ou então se era possível aproveitar aquele material em algum pedido de cliente. Com
esse trabalho realizado ficou muito fácil a identificação e localização do que se tinha
em estoque, colaborando para todas as partes da empresa.
O segundo passo foi a realização de um treinamento para implantação do 5S,
do qual colaborará para uma maior organização, destinação, bem-estar, utilização e
autodisciplina.
Por fim, foi trabalhado em cima da produção, produção esta que não tinha um
devido controle. Analisando todos os indicadores, foi criada uma ficha de produção,
que certamente contribuirá muito a empresa, nessa ficha terá campos para dados de
todo ciclo produtivo, sabendo onde se tem gargalo, oportunidades de melhora,
tomadas de tempo e certamente números exatos de produção.
Certamente com estas oportunidades de implantações a empresa só tem a
ganhar, seguindo rigorosamente todos os processos e qualificando seus funcionários,
em pouco tempo obterá números positivos de melhora e controle.
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