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RESUMO

O campo de estudo atende a análise gerencial de estoque de loja de autopeças localizada
em Lages-SC, que atua na venda e comercialização de peças novas para automóveis de linha
leve. A fundamentação teórica explica importância em gestão de estoque, com aplicação de
lean manufacturing e a ferramenta ABC. À pesquisa desenvolve-se com estudo de caso, com o
método descritivo, a parte teórica é bibliográfica, com análise quantitativa, qualitativa. Os dados
internos da empresa foram pesquisados no período de dois meses, de setembro de 2018 a
outubro de 2018, por meio do estudo foi possível conhecer o estoque mal organizado com itens
mal alocados e desperdício de tempo. O estudo evidencia a realidade de empresas que não
efetuam análises de gestão estoque, e sua importância pois é um capital aplicado que muitas
vezes estagnando por longo período e com os resultados obtidos neste relatório de estágio
poderá ser utilizado como referência para melhorar à administração de estoque de modo geral.

Palavras-Chave: Gestão de estoque. Lean manufacturing. Ferramenta ABC.
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ABSTRACT

The field of study attends to the management analysis of inventory of auto parts store
located in Lages-SC, which operates in the sale and commercialization of new parts for light
vehicles. The theoretical foundation explains importance in stock management, with
application of lean manufacturing and ABC tool. The research is developed with case study,
with the descriptive method, the theoretical part is bibliographical, with quantitative, qualitative
analysis. The internal data of the company were researched in the period of two months, from
September 2018 to October 2018, through the study it was possible to know the badly organized
stock with badly allocated items and wasted time. The study evidences the reality of companies
that do not carry out stock management analyzes, and their importance as it is an applied capital
that often stagnates for a long period and with the results obtained in this stage report can be
used as a reference to improve the management of stock Generally.

Keywords: Inventory management. Lean manufacturing. ABC tool.
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1 INTRODUÇÃO
Na atualidade, as empresas vêm buscando alternativas eficazes para se manterem no
mercado cada vez mais competitivo.
Segundo, Almeida (2010, p.191): “As atividades envolvendo a área de estoques
oferecem ao auditor, excelentes oportunidades para ele desenvolver recomendações
construtivas, visando o aprimoramento dos controles e redução de custos da empresa auditada”.
Por isso, a gestão de estoque é ferramenta de extrema importância, o planejamento
correto pode possibilitar a diferença entre os concorrentes, melhorando a qualidade, diminuído
o tempo de estocagem, reduzindo o tempo de espera do cliente entre outras vantagens, com
intuito em obter vantagem competitiva para empresa.
Sendo assim, a disseminação do uso de ferramentas que contribuem para aumentar a
competitividade se torna favorável. Nesse aspecto, destaca-se a gestão de estoque baseada na
classificação ABC, e os oito desperdícios da metodologia lean manufacturing.
O primeiro capítulo conta a descrição da empresa e problemática do estoque, com os
objetivos devidamente estipulados e justificados através da importância do estudo.
O segundo capítulo descreve as visões de autores relacionados ao tema, na busca de
basear os estudos.
O terceiro capítulo caracteriza-se pela descrição de como o estudo será elaborado, sua
metodologia.
No quarto capítulo o cronograma é elaborado como forma de planejamento das etapas
do estudo, trazendo na sequência no quinto capítulo, o orçamento para a realização das ações
necessárias, levando em conta o que se precisará para alcançar o objetivo.
Desta forma, o objetivo é demonstrar a importância da gestão do estoque adequado nas
empresas, gerando assim uma melhor gestão estratégica para o crescimento setorial deste ramo.
Pressupondo-se que é essencial a análise de produtos no estoque e sua alocação, pois através
desta se identifica vários problemas como: os desperdícios de recursos, otimizar espaços,
gargalos logísticos e tempo de funcionários na separação de peças. A empresa precisa manter
uma estrutura de estoque eficiente para competir com concorrentes.
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE
Este capítulo tem como objetivo caracterizar a oportunidade de estudo e aprendizado.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE
A empresa pesquisada trata-se de uma loja de autopeças, fundada em janeiro de 1994,
localizada na cidade de Lages– SC.
Ela atua com a linha automotiva leve, vendendo peças de reposição para automóveis.
Possuindo atualmente 06 funcionários atuando na empresa, também seus dois proprietários.
Os principais concorrentes CJ Distribuidor de Peças Ltda com cinco lojas, a matriz é em
Lages e mais quatro filiais em SC, segue linha de mecânica leve e acessórios. Scherer Comércio
de Auto Peças SA com quatorze lojas sendo matriz em Joaçaba, uma filial em Lages mas seis
filiais em SC, três em RS e duas no PR e a Disauto Distribuição de Autopeças Ltda possui sete
lojas, sendo à matriz e uma filial em Lages e mais quatro filiais em SC e uma no PR, seguem
ramo de mecânica de linha leve e pesado, Hegedel Auto Peças ME possui uma loja em Lages,
segue linha de mecânica leve básico e acessórios, outro concorrente o Zanata Auto Peças Ltda
com uma loja Lages, segue linha mecânica leve direcionada à peças genuínas de marca
específica.
No entanto proporcionalmente ao número de filiais à empresa em estudo não compete
fora da cidade onde está instalada, tem como concorrente direto no mesmo ramo de autopeças
à CJ Distribuidor de Peças Ltda, a única diferença em relação à concorrente, é que está além
trabalhar com à venda de peças para motor linha leve, trabalha também com acessórios
diferenciados.

3 ELABORAÇÃO DO PROJETO
3.1 DADOS E INFORMAÇÕES QUE DIMENSIONAM A PROBLEMÁTICA
A empresa está atuando há vinte quatro anos no mercado, de caráter familiar, vem
passando por diversos problemas no estoque. Derivado da falta de planejamento para médio e
longo prazos, não tem conhecimento total de itens do estoque, assim muitas vezes é comprado
produtos que tem em sobra, a alocação no estoque é falha, pois muitos itens são distantes uns
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dos outros. Consta-se que não se tem controle do tempo de separação das peças, logo acarreta
em que o cliente final espera por tempo maior, apresentado alto nível de estoque, postura
autoritária do fundador que influenciam o comportamento e as decisão da empresa e a
valorização da antiguidade como atributo que supera a exigência de eficácia. Possui Sistema
sem acurácia. Diante do exposto, questiona-se: De que maneira a otimização de tempo na
separação de itens é essencial para empresa?

3.1.1 Limites do projeto
O projeto visa estudar a redução do tempo de espera do cliente, para isso ele se limita
desde o pedido do cliente, o principal é na separação dos itens no estoque e o último o processo
de entrega para cliente.
3.2 JUSTIFICATIVA
Considerando o objetivo proposto, foi elaborada a proposta para calcular o tempo de
separação das peças e analisar o resultado e aplicar o lean manufacturing. Os dados necessários
foram todos proporcionados pela parte de almoxarifado da empresa estudada. Com a avaliação
de dados consta-se dois pontos importantes.
Primeiro a empresa não consegue ter um controle de tempo em que funcionário perde
para separar as peças até chegar no cliente final.
Segundo aspecto importante, devido a empresa ser familiar e o proprietário administrar
de forma controladora os recursos, observa-se uma cultura e pensamentos ultrapassados, o
sistema vigente apresenta-se arcaico, mesmo tendo sido construído e direcionado para esse
segmento de mercado, os itens foram alocados de forma aleatórias e não por segmentos.
É relevante para o sucesso de uma empresa de qualquer área, é ter controle e saber quais
itens são realmente necessários para que não se torne itens obsoletos e para poder obter
melhores resultados possíveis em termos de lucros, e ganho de tempo e principalmente
satisfação do cliente. Isso não se observa na empresa estudada, falta planejamento, foco nos
objetivos e as inovações no sistema e nas alocações de itens no estoque. A empresa mantém o
mesmo padrão de atuação nos últimos vinte e quatro anos e com certeza isso afetou o
crescimento da mesma.
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3.2.1 Oportunidade do projeto
Conhecer como processo de separação se comporta em relação aos itens alocados de
forma aleatória, e com conhecimento da aplicação da ferramenta ABC e a metodologia lean
manufacturing, para um melhor desempenho em relação tempo de espera gerando uma maior
qualidade para satisfação do cliente.
3.2.2 Viabilidade do projeto
Proporcionará uma maior satisfação do cliente em relação ao seu tempo de espera,
garantindo também menor movimentação e tempo do separador dos itens gerando a eficácia
total do processo.
3.2.3 Importância do projeto
Este projeto atenderá todos esses requisitos para proporcionar maior flexibilidade ao
separador dos itens, diminuindo o tempo de espera do cliente, na eficácia da utilização da gestão
de estoque da ferramenta ABC e os oito desperdícios da metodologia lean manufacturing.
3.3 OBJETIVOS
3.3.1 Objetivos Geral
Reduzir o tempo de espera do cliente, aprimorando a distribuição no estoque, com uso
da metodologia lean manufacturing, em uma loja de autopeças, localizada na cidade de Lages,
SC.
3.3.2 Específicos


Mapear atividades;



Analisar o processo de separação de itens;



Identificar desperdícios de tempo;



Criar um plano de ação eficaz que minimize o tempo de espera do cliente;



Padronização.
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4 REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo será apresenta-se a importância da gestão de estoque, aplicação do Lean
manufacturing e ferramenta ABC.
4.1 GESTÃO ESTOQUE
Gestão de estoque é de extrema importância no analise gerencial é essencial nas tomadas
de decisões, buscando veementemente minimizar seus custos de itens parados para maximizar
suas receitas com maior giro de mercadorias assim e melhorar sua eficiência no campo de
estoque.
Segundo Dias (2012) é definida como o planejamento e controle de mercadorias para
uma rápida reposição, desde a sua entrada, até a sua saída. Para isso, o gerente de estoques deve
estar atento as seguintes situações:
a) Crescimento ou redução da rotatividade de mercadorias;
b) Aumento ou diminuição da obsolescência e dos custos dos produtos estocados;
c) Variação das vendas em virtude da estocagem de produtos realmente necessários.
O gerenciamento de estoques reflete quantitativamente os resultados obtidos pela
empresa ao longo do exercício financeiro, o que, por isso mesmo tende a ter sua ação
concentrada na aplicação de instrumentos gerenciais baseados em técnicas que permitam a
avaliação sistemática dos processos utilizados para alcançar as metas desejadas. (VIANA,
2002, p.107)
Sendo assim, as gestões de estoque ganham um papel fundamental em competitividade
na apuração real do valor do produto e principalmente na espera do cliente final. Eles podem
ser usados tanto como forma de avaliação com relação à lucratividade quanto como vantagem
competitiva e até mesmo de maneira estratégica para giro de mercadoria.
4.1.1 Funções do estoque
A função estoque é muito importante para a empresa, pois ela acaba sendo estratégica
para o contexto empresarial, visto que os estoques desempenham diferentes papéis dependendo
dos objetivos a serem alcançados pensando sempre na maior lucratividade. Tais como a
proteção de compras, a disponibilidade de mercadorias para serem entregues ao cliente final no
momento em que o mesmo deseja.
Segundo Vendrame (2008), as principais funções do estoque são:
a) Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos;
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b) Demora ou atraso no fornecimento de materiais; Sazonalidade no suprimento;
c) Riscos de dificuldade no fornecimento;
d) Proporcionar economias de escala, Através da compra ou produção em Lotes
econômicos; Pela flexibilidade do processo produtivo; Pela rapidez e eficiência;
e) No atendimento às necessidades.
Deste modo que o estoque é o departamento de maior centro de custo na empresa,
precisa-se estar atento para que à empresa possa estar na frente nos processos de melhorais dos
resultados, ou seja, quanto menor estes maiores será lucro.
4.1.2 Controle do estoque
O controle de estoque é bem de capital que precisa ser monitorado, pois viabiliza ao
gestor realizar compras conforme sua rotatividade de vendas, e também visualização se o item
é rentável.
Um bom controle de estoque e um monitoramento da sua movimentação são
atividades indispensáveis para a lucratividade e para competitividade da empresa;
porém, o custo do controle de estoque não deverá exceder os benefícios que ele possa
proporcionar. (REICHENBACK e KARPINSKI, 2010, p.3).

4.2 LEAN MANUFACTURING
As industrias japonesas após a segunda guerra mundial enfrentaram baixa
produtividade, dando origem ao o sistema Toyota de Produção com intuito de eliminar
desperdício e aumentar a eficiência da produção, assim surgiu o Lean Manufacturing, seus
principais criadores o fundador do grupo Toyota Sr. Sakichi Toyoda, seu filho Kiichiro Toyoda
e o engenheiro Taiichi Ohno.
Para Ohno (1997, p.149): “A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a
fim de reduzir custos; a ideia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e
na quantidade requerida”. Seguindo nesta analogia, as atividades podem ser classificadas em
três níveis: Atividades que Agregam valor, Atividades que não agregam valor, mas são
necessárias e atividades que não agregam valor.
Segundo Ohno (1997), de forma geral, pode-se comprovar inúmeros desperdícios que
muitas vezes nas atividades rotineiras passam despercebidos, assim baseando-se nos sete
principais desperdícios do Lean são:


Superprodução: esse desperdício é caracterizado por produzir mais que o cliente
solicitou, gerando excesso que se transformando em custos altos.
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Estoque: é decorrência da superprodução, é um capital imobilizado com recursos
aguardando para serem processadas, ou seja, produção sem demanda para ser atendida.



Transporte: desperdício gerado pela movimentação de componentes da produção ou
peças acabadas dentro de fábrica ou entre fábricas.



Movimentação: é resultado do desperdício de transporte, esse desperdício é quando
operadores estão em atividades que não agregam valor ao produto, deslocamento maior
que o necessário para executar a atividade.



Defeito: Os defeitos geram retrabalhos, esse desperdício aumenta os custos que não
agregam valor ao cliente.



Processos desnecessários: esse desperdício é designado por processo que não agrega
valor para cliente, utilizando recursos além dos necessários com atividades ou funções
não equivalentes ao processo.



Espera: o colaborador deve otimizar suas atividades, eliminado qualquer desperdício de
tempo ao praticá-las, proporcionado maior eficiência.
Para Ohno (1997, p.149): “No sistema de produção enxuta tudo que não agrega valor

ao produto, visto sob os olhos do cliente, é desperdício. Todo desperdício apenas adiciona custo
e tempo. Todo desperdício é o sintoma e não a causa do problema”.
A otimização de tempo, eliminando desperdícios, ou seja, o Lean Manufacturing busca
minimizar o tempo e movimentação desnecessária do funcionário. Existente entre o pedido do
cliente para separação das peças até à entrega do produto, mantendo e aumentando a qualidade
dos serviços prestados e garantindo a satisfação dos clientes através deste diferencial.
4.3 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE (ABC)
Esse é um sistema de custeio no qual o objeto de custeio não é o produto, e sim as
atividades envolvidas na produção do produto ou na prestação de algum serviço.
Maher (2001, p. 282) orienta que para empregar o custeio baseado em atividades devese obedecer quatro passos:
1. Identifique as atividades e atribua custos a elas;
2. Identifique o(s) direcionador(es) de custos de cada atividade. Um direcionador de custos
causa, “direciona” os custos de atividade. O direcionador de custos da compra de
materiais, por exemplo, pode ser a quantidade de pedidos;
3. Calcule uma taxa por unidade. Cada atividade pode ter mais de uma taxa;
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4. Atribua custos aos produtos, multiplicando a taxa pelo volume. Por exemplo, o custo
por pedido vezes a quantidade de pedidos exigida pelo produto A durante dezembro
mede o custo da atividade de compras consumido pelo produto A durante dezembro.
Segundo Ching (1997, p. 41): “O ABC é o método de monitorar os custos de atividades
realizadas e certifica como as atividades estão pertinentes na produção de receitas e consumo
dos recursos”.

5 METODOLOGIA
5.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Para Lakatos e Marconi (1992, p. 40), método é: “[...] o conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que, com segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões dos cientistas”.
5.1.1 Delineamento da Pesquisa
O método utilizado é o descritivo, com pesquisa quantitativa, qualitativa e com pesquisa
bibliográfica. Realiza-se um estudo de caso de uma loja de auto-peças na cidade de Lages-SC.
A pesquisa descritiva tem por finalidade descrever as características de um fenômeno
ou de uma experiência, trabalha sempre com assuntos conhecidos. Esse tipo de pesquisa cria
uma relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado (GIL, 2008).
Para Gil (2008, p.63) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, apresentando principalmente livros e artigos científicos”.
Segundo Richardson (apud BEUREN, 2003, p. 92) afirma que a abordagem
quantitativa:
Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as
mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como
coeficiente de correlação, análises de regressão etc.

Gonçalves e Meirelles (2004, p. 59) explicitam que “Na pesquisa qualitativa os dados
são de natureza interpretativa e semântica, enquanto que na pesquisa quantitativa os dados são
representados por métricas quantitativas, tendo como elemento de apoio principal a linguagem
matemática”.
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5.1.2 Plano de coleta de dados
A coleta de dados e informações foram mapeados e examinados arquivos e sistema da
empresa, foram feitas anotações diárias de rotinas de separação que o sistema e os arquivos não
revelam e cronometrando tempo de separação das peças.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Através da pesquisa desenvolvida na loja de autopeças, apresenta-se os dados coletados
tendo como objetivo destacar a caraterização da empresa, gestão de estoque, aplicação de lean
manufacturing e a ferramenta ABC.
6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS FUNCIONAIS DA EMPRESA
A empresa em estudo está situada em Lages-SC, atua no ramo de comercialização de
peças automotivas, atendendo a cidade de origem e também toda região de entorno (região da
Amures).
Na Figura 1 apresenta-se de forma sistematizada os processos que envolvem a
verificação da necessidade de compra de autopeças até a entrega da mercadoria ao cliente final.

Figura 1- Fluxograma com o esquema de aquisição de mercadoria

Fonte: A autora
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De acordo com fluxograma acima, verifica-se que o processo de funcionamento da
empresa em estudo, inicia-se a partir da necessidade de compra de algum produto. Na análise
da insuficiência ou inexistência dos produtos no estoque da loja é realizada a compra dos
produtos necessários ao preenchimento da demanda.
Após ocorre o recebimento dos produtos comprados, nessa etapa temos à conferência
que foi encomendado e dos produtos entregues, somente a partir disso, deve ser realizado o
cadastro das novas mercadorias no sistema da loja, propiciando assim, um controle dos produtos
que são vendidos e os que devem ser comprados para suprir o estoque.
O próximo passo e não menos importante, envolve a alocação dos produtos no estoque.
Após as etapas destacadas, chega-se a fase propulsora do negócio, que são as vendas. Nesta
fase, priorizando o melhor atendimento do cliente, a empresa realiza suas vendas a partir de
encomenda via telefone, bem como a compra direta pelo cliente no estabelecimento.
Na venda direta na empresa, o cliente não necessita do uso de motoboy para a entrega
do produto, já nas vendas via telefone seu término exige mais uma etapa, que é a entrega da
mercadoria pelo motoboy. Por fim, tanto na venda via telefone ou direta, o cliente sempre faz
conferência se é a mercadoria está correta.
6.2 GESTÃO DE ESTOQUE
A loja possui dois sistemas de gestão, seja eles sistema fiscal e sistema interno
construído exclusivo para a empresa, porém é arcaico, os itens são divididos em 55 grupos de
peças a numeração e a alocação são aletoriamente em prateleiras, o espaço físico é em terreio
com 5 prateleiras frente bilaterais e 6 traseiras bilaterais e 1° andar 5 frente bilaterais e 7
traseiras bilaterais, e nestes grupos temos vários itens, que diferem entre eles a marca e a
aplicação de cada um. O sistema de estoque total possui 25.990 itens diversificados.
6.2.1 Estoque
Conforme o APÊNDICE A - ESTOQUE, o sistema de estoque da loja, desde o início
até dias atuais os itens foram divididos em grupos aleatórios, porém não foram separados por
custeio e representação de giro.
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6.3 ANÁLISE DE SEPARAÇÃO
6.3.1 Cronograma de tempo de separação
Para a observação do tempo de espera do cliente foram analisadas as vendas de saída,
ou seja, os pedidos são diários sendo eles via telefone ou balcão totalizando em média de 70
pedido de venda no dia, o tempo foi cronometrado conforme a amostra de pedidos.

Quadro 1- Cronograma tempo
Pedidos/ itens
Tempo de Separação
Peças motor
15 minutos
Peças Suspensão
8 minutos
Peças sistema de freios
6 minutos
Revisão periódicas
5 minutos
Embreagem
4 minutos
Fonte: A autora

6.4 FERRAMENTA ABC
No APÊNDICE B – ESTOQUE ABC, foram classificados o estoque por sistema de
custeio e por rotatividade de peças, renumerando os grupos de ordem crescente, onde os
produtos com maiores custos e giros foram classificados como subgrupo A os de custos e giros
intermediários em B e os que menos agregam valor e giram menos em C.
O Gráfico 1, apresenta o agrupamento dos itens mais vendidos e rotatividade na loja de
auto- peças. Os dados foram agrupados em três grandes grupos.

Gráfico 1 - ABC

ABC

GRUPO
A

15%

50%

GRUPO
B
GRUPO
C

35%

Fonte: A autora
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Conforme Gráfico 1 apresentado, a empresa possui 55 grupos de peças, nestes grupos
temos vários itens, que diferem entre eles a marca e a aplicação de cada um. O sistema total
possui 25.990 itens diversificados, para o estudo, analisou-se os itens mais vendidos e os que
mais giraram, assim separados em três grupos, A, B, C. Em termos de valores e rotatividade o
grupo A corresponde à metade do faturamento, o grupo B representa 35% e por último o grupo
C corresponde a 15% final da receita.
6.5 METODOLOGIA LEAN MANUFACTURING
A metodologia lean manufacturing, já classificados com a ferramenta ABC, com intuito
de reduzir tempo e movimentação do funcionário. Pressupondo de organização e padronização
foram numerados os corredores e prateleiras alocando itens no térreo para venda e 1° andar sub
estoque. Separando por segmentos de família de peças no almoxarifado (APÊNDICE C –
ESTOQUE ABC E METODOLOGIA LEAN MANUFACTURING ).
6.5.1 Cronograma de tempo de separação
No Quadro 2 foram cronometrados os tempos, após aplicação da ferramenta ABC e
metodologia lean manufacturing.

Pedidos/ itens
Peças motor
Peças Suspensão
Peças sistema de freios
Revisão periódica
Embreagem

Quadro 2- Cronograma tempo
Tempo de Separação
8 minutos
5 minutos
4 minutos
3 minutos
2 minutos
Fonte: A autora
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6.5.2 Diferença de tempo
No Quadro 3 nota-se claramente que houve redução de tempo de separação e
principalmente tempo de espera do cliente com metodologia lean manufacturing, que é de 46,66
% em peças motor, 37,5% em peças suspensão, 33,33% peças sistema de freios,40% revisão
periódica e 50% no segmento de embreagem

Pedidos/ itens

Quadro 3- Cronograma tempo/ Redução
Tempo de Tempo de Separação Redução tempo
Separação
com aplicação.
(minutos)
(minutos)
(minutos)

Peças motor
Peças Suspensão
Peças sistema de freios
Revisão periódica
Embreagem
Total

15
8
6
5
4
38

8
5
4
3
2
22
Fonte: A autora

7
3
2
2
2
16
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos específicos do trabalho foram todos atingidos. O estudo se propôs a
otimizar e reduzir tempo de espera do cliente e a movimentação do funcionário.
Para obter os resultados, foram mapeados e examinados arquivos e sistema da empresa e foram
feitas anotações diárias de rotinas que o sistema e os arquivos não revelam. Foram encontradas
algumas dificuldades na realização da pesquisa, pois muitos dos dados foram pesquisados
somente para este estudo, nunca havia sido feita qualquer tipo de banco de dados e nem uma
análise criteriosa por parte da empresa, não ocorre controle na área de gestão de estoque correto,
principalmente na aplicação do método de custeio do ABC.
O processo de separação é bastante dificultoso, devido à localização das prateleiras
alguns itens ficam distantes um dos outros, alguns pedidos eram necessários subir e descer
várias vezes do térreo para 1° andar.
Com aplicação da metodologia lean manufacturing e ferramenta Abc, verificou-se a
uma redução de tempo de separação e principalmente tempo de espera do cliente é de 7 minutos
para segmento de peças motor, 3 minutos para peças de suspensão, 2 minutos peças de sistema
de freios, 2 minutos revisão periódica e 2 minutos para segmento de embreagem por pedido,
gerando minutos de sobra para funcionário monitorar e controlar melhorando a gestão do
estoque.
A organização e a padronização foram necessárias para resultado final, mas para que o
resultado continue é necessário monitoramento e uma gerenciamentos melhor e principalmente
o planejamento a médio longo prazo.
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APÊNDICE A - ESTOQUE
CÓDIGO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

NOME / GRUPOS
Bronzinas
Anéis Cofap
Velas Ngk
Juntas Sabo
Retentor Sabo
Bomba de óleo
Bomba combustível
Bomba d` agua
Pistão e kits
Filtro Mann
Correias Dentada
MTE- Sensor e interruptor
Tuchos Riosulense
Óleo Lubrificante
Lona pastilha
Marflex ignição
Rolamento de cubo
Rolamento Embreagem
Rolamento estica - correria
Válvulas motor
Cabo vela Bosch
Cabo vela Marflex
Amortecedor Nakata
Kit Cia
MTE- válvula Termostática
Inje. Eletrônica - filtros
Juntas Bastos
Freios Controil
Driveway Suspensão
Kit homocinetica
Flexivel Luciflex
Retentor Cubo
Girabrequim
Borrachas Sampel
Sema química
Interruptor óleo e tampas
Cabos Iks
Riplat Embreagens
Homocinética
Vareta de óleo
Juntas Taranto
Cabo vela Melpis
Disco tambor freio
Bomba elétrica Bosch
Eixo comando power
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046
047
048
049
050
051
052
053
054
055

Bandeja Grazzimetal
Cabo vela Maxxi cabo
Juntas homocineticas Mega
Palhetas
Bomba elétrica
Rolamento Roltens
Pneus
Velas Ingnifort
Bico injetor Iguaçu
Pistão Kalled
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APÊNDICE B – ESTOQUE ABC
CÓDIGO
Grupo classificado
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
Grupo classificado
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

NOME / GRUPOS
A
Pistão e kits
Pistão Kalled
Bronzinas
Anéis Cofap
Riplat Embreagens
Amortecedor Nakata
Bomba de óleo
Bomba d` agua
Juntas Bastos
Velas Ngk
Rolamento de cubo
Rolamento Embreagem
MTE- válvula Termostática
Cabo vela Marflex
Inje. Eletronica - filtros
Kit homocinetica
Driveway Suspensão
Disco tambor freio
Bomba elétrica Bosch
Bandeja Grazzimetal
Eixo comando power
Bico injetor Iguaçu
Cabo vela Bosch
Homocinética
Pneus
Bomba elétrica
B
Filtro Mann
Bomba combustível
Correia dentada
MTE- Sensor e interruptor
Tuchos Riosulense
Óleo Lubrificante
Lona pastilha
Rolamento estica - correria
Válvulas motor
Kit Cia
Borrachas Sampel
Freios Controil
Juntas Taranto
Cabos Iks
Cabo vela Melpis
Retentor Sabo
Juntas Sabo
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044
045
Grupo classificado
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055

Girabrequim
Cabo vela Maxxi cabo
C
Marflex ignição
Cabo vela Marflex
Retentor Cubo
Flexível Luciflex
Vareta de óleo
Palhetas
Velas Ingnifort
Sema química
Interruptor óleo e tampas
Juntas homocineticas Mega
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APÊNDICE C – ESTOQUE ABC E METODOLOGIA LEAN MANUFACTURING
CÓDIGO
Grupo
classificado
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

NOME /
GRUPOS
A

NUMERAÇÃO NUMERAÇÃO SEGMENTOS
CORREDOR PRATELEIRA

Pistão e kits
Pistão Kalled
Bronzinas
Anéis Cofap
Riplat
Embreagens
Amortecedor
Nakata
Bomba de óleo
Bomba d` agua
Juntas Bastos
Velas Ngk

1.T e 7.S
1.T e 7.S
1.T e 7.S
1.T e 7.S
6.T e 12,13.S

1.A e 7.A
1.A e 7.A
1.B e 7.B
1.B e 7. B
6.B e 12.B, 13B

Motor
Motor
Motor
Motor
Embreagem

3.T E 9.S

3.A.B e 9.A.B

1.T e 8.S
1.T e 8.S
1.T e 8.S
5.T e 11.S

1.B e8.B
1.B e 8.B
1.B e 8.B
5.A e 11.A

Rolamento de
cubo
Rolamento
Embreagem
MTE- válvula
Termostática
Cabo vela
Marflex
Inje. Eletrônica filtros
Kit
homocinetica
Driveway
Suspensão
Disco tambor
freio
Bomba elétrica
Bosch
Bandeja
Grazzimetal
Eixo comando
power
Bico injetor
Iguaçu

3.T e 9.S

3.A e 9.A

13.S

13.B

Peças de
Suspensão
Motor
Motor
Motor
Revisão
periódica
Peças de
Suspensão
Embreagem

1.T e 7.S

1.B e 7.B

Motor

11.S

11.B

2.T e 8.S

2.A e 8.A

Revisão
periódica
Motor

3.T e 9.S

3.B e 9.B

3.T e 9.S

3.B e 9.B

4.T e 10.S

4.A e 10.A

1.T e 8.S

1.B e 8.B

3.T e 9.S

3.B e 9.B

8.S

8.B

Peças de
Suspensão
Motor

8.S

8.B

Motor

11.S

11.B

3.T e 9.S

3.A e 9.A

Revisão
periódica
Peças de
Suspensão

Cabo vela
Bosch
Homocinética

Peças de
Suspensão
Peças de
Suspensão
Peças sistema
de freios
Motor
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025

Pneus

11.S

11.B

026
Grupo
classificado
027

Bomba elétrica
B

1.T e 8.S

1.B e 8.B

Filtro Mann

5.T e 11.S

5.A e 11.A

028

Bomba
combustível
Correia dentada

2.T e 8.S

2.A e 8.A

5.T

5.B

MTE- Sensor e
interruptor
Tuchos
Riosulense
Óleo
Lubrificante
Lona pastilha

2.T

2.B

Revisão
periódica
Motor

8.S

8.B

Motor

5.T e 11.S

5.A e 11.A

4.T e 10.S

4.A e 10.A

Rolamento
estica - correria
Válvulas motor
Kit Cia

5.T e 11.S

5.B e 11.B

2.T e 8.S
9.S

2.A e 8.A
9.B

2.T e 8.S

2.B e 8.B

038

Borrachas
Sampel
Freios Controil

Revisão
periódica
Peças sistema
de freios
Revisão
periódica
Motor
Peças de
Suspensão
Motor

4.T e 10.S

4.B e 10.B

039
040

Juntas Taranto
Cabos Iks

2.T e 8.S
11.S

2.A e 8.A
11.B

041

Cabo vela
Melpis
Retentor Sabo
Juntas Sabo
Girabrequim
Cabo vela
Maxxi cabo
C

11.S

11.B

2.T e 8.S
2.T e 8.S
8.S
11.S

2.B e 8.B
2.B e 8.B
8.B
11.A

Marflex ignição
Cabo vela
Marflex
Retentor Cubo

2.T
5.T e 11.S

2.B
5.B e 11.B

3.T e 9.S

3.B e 9.B

Flexível
Luciflex
Vareta de óleo

10.S

10.B

11.S

11.A

029
030
031
032
033
034
035
036
037

042
043
044
045
Grupo
classificado
046
047
048
049
050

Revisão
periódica
Motor

Revisão
periódica
Motor

Peças sistema
de freios
Motor
Revisão
periódica
Revisão
periódica
Motor
Motor
Motor
Revisão
periódica

Motor
Revisão
periódica
Peças de
Suspensão
Peças sistema
de freios
Revisão
periódica
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051

Palhetas

11.S

11.A

052

Velas Ingnifort

11.S

11.B

053
054

Sema química
2.T e 8.S
2.A e 8.A
Interruptor óleo
11.S
11.B
e tampas
055
Juntas
3.T e 9.S
3.B e 9.B
homocinéticas
Mega
Obs: A; prateleira frente B: prateleira trás T; térreo S: sub estoque

Revisão
periódica
Revisão
periódica
Motor
Revisão
periódica
Peças de
Suspensão
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Estágio Supervisionado
Passo 1: Delimitar a unidade que constitui o caso
Definição do foco do estudo
Definição das variáveis estudadas
Identificação de oportunidade
Passo 2: Coleta de Dados
Levantamento de dados
Elaboração da proposta
Entrega pré-projeto
Passo 3: Interpretação dos dados
Estudo dos Segmentos
verificação de itens alocados
Passo 4: Implementação
Implementar melhorias
Desenvolvimento do relatório final
Entrega do Relatório

Agosto

2018/2
Setembro
Outubro

Novembro

09/08/2018
16/08/2018
23/08/2018
03/09/2018
04/09/2018
12/09/2018
17/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
18/10/2018
09/11/2018

