
 

 

 

TÍTULO: SISTEMA KANBAN DE ESTOQUE APLICADO À PRODUÇÃO DE ESTACAS MEGATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHAGUERA DE JUNDIAÍINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JEANNE DOBGENSKIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ADRIANO THOMAZORIENTADOR(ES): 



Sistema Kanban de estoque aplicado à produção de estacas mega 

Resumo 

Esse trabalho apresenta o estudo feito sobre a utilização de cartões Kanban para 

controlar o estoque de matérias-primas que são usadas na produção de estacas 

mega. Para ser possível usar o sistema Kanban nesse sistema produtivo foi 

necessário estudar o traço de concreto utilizado pela empresa analisada e a forma 

adequada de armazenamento das matérias primas, de forma a sugerir uma planta 

produtiva otimizada. Os resultados mostram que a implantação de cartões Kanban 

de estoque proporciona redução de custos, evita o disperdício de matéria prima e 

mantém o processo produtivo operacional. 

Introdução 

O sistema Kanban é uma forma visual de controlar a produção ou o estoque de uma 

empresa. Kanban é termo japonês que significa “cartão” ou “registro visual”. Por 

isso, Nicodemo (2009) afirma que: 

[...] qualquer aplicação de Sistema de Gestão Visual na empresa 

poderia, literalmente, ser chamado de Kanban. Mas embora 

estejamos acompanhando recentemente um crescimento acentuado 

da utilização dos conceitos de Kanban no desenvolvimento de 

softwares e novos produtos, a grande maioria das aplicações se 

refere à produção e às atividades de chão de fábrica fazendo com 

que o termo passasse a ser considerado sinônimo de gestão visual 

da produção. 

Um sistema Kanban pode ser composto por cartões de sinalização que controlam os 

fluxos de produção, transportes ou estoques em uma indústria. Os cartões podem 

ser substituídos por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas vazias e até 

locais vazios demarcados. Além dos cartões é necessário um local para sua 

exposição, em geral um quadro que fica num lugar acessível e de destaque. 

Os cartões Kanban só podem estar em dois locais distintos: ou no quadro ou com os 

produtos. Se os cartões estiverem sendo usados para indicar produção e todos os 

cartões estiverem no quadro, isso indica que não há produto em estoque. 

O quadro possui três marcadores visuais: um verde, um amarelo e outro vermelho. 

Quando os cartões estão na área verde significa que a produção está correndo de 

forma ordenada e dentro do previsto, se estiverem na área amarela é considerado 



que há necessidade de produção porque o estoque está no limite de segurança 

(poucas peças em estoque) e se estiver na área vermelha, trata-se do nível crítico: 

há necessidade de produção urgente, pois não há estoque. Quando não há cartões 

no quadro então é preciso parar a produção, pois o estoque atingiu a seu limite 

máximo. 

A volta dos cartões ao quadro ocorre quando as peças vão para o cliente. Os 

cartões voltam para o quadro ocupando as primeiras posições vazias da esquerda 

para a direita e quando saem vão da direita para a esquerda.  

Considerações importantes: 

 a quantidade de cartões e posições no quadro é a mesma; 

 só há dois lugares para os cartões: no quadro ou com o produto; 

 as posições vermelhas (quadro) são críticas e devem ser evitadas;  

 se não há cartões no quadro, deve-se interromper a produção, pois o estoque 

está no nível máximo. 

Essa descrição se refere ao esquema básico para a produção de itens usando 

Kanban. No decorrer da pesquisa esse estudo foi voltado para usar Kanban para 

controlar os níveis de estoque das matérias primas usadas na produção das 

estacas, então houve algumas adaptações para conseguir o resultado desejado, 

conforme é descrito a seguir. 

Objetivos 

Estudar a aplicação do sistema Kanban para controlar o estoque das matérias 

primas utilizadas para a fabricação de estacas mega. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi necessário estudar o uso de cartões 

Kanban em controle de estoque e não apenas na produção como usualmente 

ocorre. Além disso, o estudo realizado considerou o caso de uma empresa que 

produz estacas do tipo mega, necessitando visita in loco e acompanhamento do 

processo produtivo. Tendo o conhecimento do sistema Kanban, do processo 

produtivo e do traço de concreto utilizado para produzir as peças, foi possível propor 

uma solução de controle de estoque de matéria prima com o uso de cartões Kanban. 



Desenvolvimento 

As principais características levantadas quanto à área de produção e 

armazenamento de materiais da empresa são: 

 armazenamento de materiais pode ser melhorado. 

 Organizar a matéria prima – locais e distâncias entre elas. 

 A forma de armazenamento impede um controle rigoroso do estoque de 

alguns itens. 

Na Figura 1 está representada a área de produção da empresa. Essas áreas 

demarcadas são os locais físicos em que são armazenados a areia, brita e as 

estacas após produção. O retângulo maior no centro da figura representa a área em 

que os materiais devem ser levados para produção. O cimento fica num galpão mais 

distante dos demais componentes que compõem o traço.  

 

Figura 1 – Planta de produção original. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

Na Figura 2 é apresentada a sugestão de alteração da planta de produção. As linhas 

de ligação vermelhas apresentadas na figura mostram o caminho que os materiais 

devem realizar para chegar à área de produção e serem colocados na betoneira.  



 

Figura 2 – Planta de produção sugerida. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

 Ao adotar as alterações sugeridas os resultados decorrentes das alterações 

propostas serão: 

 melhoria no acesso e transporte dos materiais. 

 Proximidade da área de produção. 

 Armazenamento adequado dos materiais. 

Na Figura 3 é apresentada a forma de armazenar brita e areia seguindo a norma. 

 

Figura 3 – Formas de armazenamento de areia e brita segundo as especificações da norma. 
Fonte: fotografia da autora. 

Na Figura 4 são apresentadas as especificações para o armazenamento do cimento, 

brita e areia. 



 

Figura 4 – Especificações de armazenamento de cimento, areia e brita. 
Fonte: desenvolvido pela autora – imagens extraídas da internet. 

A forma correta de armazenagem dos materiais facilita a disponibilização do cartão 

Kanban de estoque. Na Figura 5 são apresentados os cartões e o quadro de 

exposição, além de algumas especificações referentes ao uso de Kanban para 

controlar estoque de matéria prima. 

 
 O cartão estará com o produto ou no quadro. 
 A quantidade de cartões e posições no quadro é a mesma. 
 As posições vermelhas são críticas e devem ser evitadas. 
 Se não há cartões no quadro o estoque é máximo. 
 Se todos os cartões estiverem no quadro então o estoque é ZERO. 

Figura 5 – Sistema Kanban para controlar estoque de matéria prima. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

Como exemplo de cálculo para definir a quantidade de cartões a serem utilizados, 

tomou-se como base o traço utilizado para a produção das peças, dessa forma, será 

definido um cartão por traço e as quantidades de cada material do traço serão 

consideradas como uma unidade.  

 

 

Estoque segurança Estoque normal Estoque crítico 

         
.



Supondo que o traço seja 1:5:4:2 – um saco de cimento, cinco medidas de areia, 

quatro medidas de brita e duas de água. O cálculo das quantidades dos materiais do 

traço foi feito usando para cada unidade de areia a medida de 20 litros. Então 5 

unidades são 100 litros que é 1 metro cúbico. Para a brita, são 4 unidades vezes 20 

litros que são 80 l que equivalem a 0,8 m3 – Figura 6. 

As informações definidas no cartão são as medidas dos materiais que também 

apresenta quais são os fornecedores das matérias-primas. 

 

Figura 6 – Definição dos cartões. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

O espaço de armazenamento das matérias primas definirá o número total de cartões 

Kanban. Se o espaço para brita comportar 100 unidades (100 traços), para areia 90 

e cimento 120, então serão definidos 90 cartões no total. Ou seja, os cartões serão 

limitados inferiormente pela capacidade de armazenamento de material – Figura 7. 

 

Figura 7 – Quantidade de cartões Kanban dependendo do menor espaço de armazenamento. 
Fonte: desenvolvido pela autora – imagem extraída da internet. 



Em geral os cartões apresentam as informações do material ao qual está vinculado. 

Nessa solução, apresenta-se um único cartão para controlar o estoque de três 

materiais distintos: cimento, areia e brita – nas quantidades necessárias para um 

traço - ver Figura 8.  

 

Figura 8 – Cartões Kanban definidos na solução apresentada. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

Como o armazenamento mínimo limitará o número de cartões em 90 unidades, foi 

definida a quantidade de cartões verde, amarelo e vermelho, tendo por base a 

quantidade de produção diária que é limitada a 30 estacas de 20 toneladas, que 

equivalem a 6 cartões. Logo, determinou-se como verde a produção para 10 dias 

(60 cartões), para 3 dias como sendo o estoque de segurança (amarelo – 18 

cartões) e para 2 dias o estoque crítico (vermelho – 12 cartões) – Figura 9. 

 

Figura 9 – Determinação das quantidades dos cartões Kanban. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 



Na Figura 10 são apresentadas as especificações de armazenagem dos cartões 

próximos às matérias primas e como se dá o seu deslocamento para o quadro de 

controle na área de produção.  

 

Figura 10 – Especificações sobre os cartões Kanban. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

Resultados 

Por fim, apresenta-se a simulação do uso dos cartões para controlar os estoques de 

matérias primas por traço utilizado na produção. As situações de 1 a 5 exemplificam: 

 a retirada da matéria prima da área de armazenamento; 

 o transporte e descarregamento da matéria prima na área de produção; 

 as situações quando o estoque é normal, de segurança ou crítico. 

1 - Situação inicial  

Na situação inicial o estoque é completo e os cartões estão na faixa de conforto: 

verde (Figura 11). 

 

Figura 11 – Situação inicial: estoque completo. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 



2 – Carrinho carregado com matérias primas: corresponde a um cartão  

Nessa situação o estoque ainda está na área ideal (verde) e o carrinho foi carregado 

com as matérias primas que correspondem a um traço – Figura 12. 

 

Figura 12 – Carregamento do carrinho com matérias primas de um traço – estoque normal. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

3 – Matéria prima levada para área de fabricação 

Após o carrinho ter sido carregado com a matéria prima de um traço (situação 2) e 

levado para a área de produção, o cartão de estoque deve ser inserido no quadro 

que indica os níveis de estoque atuais – Figura 13. 

 

Figura 13 – Descarregamento na área de produção e inserção do cartão no quadro. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

  



4 – Indicação de que o estoque de segurança está no final 

Esse exemplo mostra como seria atingir o estoque de segurança, ou seja, como o 

quadro indica que as matérias primas estão terminando e há necessidade de 

solicitar novos materiais aos fornecedores – Figura 14. 

 

Figura 14 – Matérias primas no nível de estoque de segurança. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

5 – Pior situação possível: todo o estoque foi consumido sem ter sido feita a 

reposição da matéria prima 

As Figuras 15a e 15b mostram a área de armazenamento vazia e o quadro com 

cartões completos, indicando que essa é a pior situação que poderia ocorrer: 

acabaram as matérias primas e não houve reposição no tempo esperado. 

 

Figura 15 – (a) área de armazenamento vazia e (b) última carga levada para a produção e quadro 
Kanban completo. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Esse tipo de controle é muito útil em vários aspectos, pois é facilmente verificado 

quando o estoque está acabando, sendo possível efetuar o pedido aos fornecedores 

nos prazos conhecidos de entrega que eles possuem e também porque manter o 

 



estoque por traço impedirá que uma matéria termine antes que a outra. Nessa 

situação todas as matérias primas acabarão no mesmo tempo. 

 

Considerações finais 

 
A realização desse estudo foi uma experiência bastante produtiva, pois o 

conhecimento sobre o uso e a fabricação de estacas mega são aspectos 

importantes dentro da área de fundações em engenharia civil. 

A ideia de otimização da área de produção para controlar o estoque de matérias 

primas com o uso de Kanban, apresenta-se como uma perspectiva factível a ser 

implementada no futuro pela empresa analisada, podendo auxiliá-la na redução dos 

custos de produção. Dessa forma, o objetivo traçado para essa pesquisa foi 

alcançado e outros aspectos levam a entender que técnicas de logística podem ser 

aplicadas na área da construção civil e que há muito ainda a ser explorado. 
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