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1. RESUMO 

 

Atualmente, a gestão de estoque é um fator relevante que vem sendo estudado por 

muitas empresas no intuito de reduzir o número de desperdícios e melhorar a 

eficiência e controle nos processos. O presente artigo é um estudo de caso em um 

supermercado de médio porte, com o objetivo de implantar o pensamento enxuto e 

melhoria contínua para otimização da gestão e controle do estoque, reduzindo assim 

os principais desperdícios do setor. No desenvolvimento do artigo, primeiramente foi 

aplicado um questionário para constatar os métodos de estocagem utilizados pela 

administração do supermercado e posteriormente foram realizadas visitas in loco para 

uma análise mais concisa. Desta forma, constatou-se que o mesmo encontrava-se 

com grandes dificuldades para gerenciar, organizar as famílias de produtos e controlar 

os recursos materiais disponíveis no estoque. Após uma coleta de informações 

realizada durante a pesquisa de campo e análise dos dados, foi apresentada a 

administração do supermercado propostas de melhorias visando implantar mudanças 

culturais na empresa, utilizando as ferramentas do pensamento enxuto e o programa 

5S, melhorando a organização do ambiente, o layout, controlando a validade dos 

produtos e diminuindo os desperdícios devido às falhas no controle do estoque. 

 

Palavras chaves: Gestão de Estoques; Pensamento Enxuto; Melhoria Contínua; 

Programa 5S. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Devido à alta competitividade, as empresas veem buscando alternativas para 

a redução de desperdícios em seus processos. O pensamento enxuto, uma técnica 

implementada atualmente na maioria das empresas, auxilia nesta redução. Esta 

técnica consiste em mover-se na direção de eliminar todos os desperdícios, todas as 

atividades que não agregam valor à organização, tornando as operações mais 

eficientes e com custos mais baixos. (SLACK et al, 2009). 

O pensamento enxuto, principal prática da metodologia Lean Manufacturing, foi 

desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial, por engenheiros que tinham 

a missão de unificar as melhores filosofias e os melhores conceitos de produção 

(WOMACK et al, 2004). Essa prática de gestão se tornou um conceito mundialmente 



seguido pelas empresas de todos os seguimentos e está presente em diversos 

departamentos, inclusive no estoque de produtos. 

Os estoques são recursos materiais que necessitam permanecer armazenados 

para a utilização futura, são responsáveis por garantir o funcionamento das atividades 

da empresa e por proporcionar economias de escalas (CHIAVENATO, 2008). 

Os principais desperdícios identificados no estoque eram oriundos da falta de 

planejamento em que os recursos materiais encontravam-se alocados. A gestão de 

estoque tem como objetivo melhorar a quantidade de recursos materiais armazenados 

na empresa, diminuir os custos de armazenagens e identificar a classificação dos 

produtos (SLACK et al, 2009).   

Ballou (2015, p.204) afirma que: “O ideal seria a perfeita sincronização entre 

oferta e demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária”. 

Desta forma para obter a sincronização é utilizada a gestão de estoque controlada, 

que auxilia a administrar ferramentas estratégicas de grande valia para diminuir o 

número do estoque e desperdícios e assim se destacar na competitividade entre as 

empresas. A gestão de estoque permite aperfeiçoar o investimento da empresa e 

colabora positivamente no giro do produto, o que traz um equilíbrio entre a oferta e a 

demanda (LIMA, 2017).   

Uma tarefa difícil e dinâmica nas empresas do ramo supermercadista é o 

controle de estoques, pois a quantidade de produtos armazenados é alta e cada 

família de produto apresenta uma particularidade. Quando temos uma classificação 

correta dos produtos, adquirimos uma estratégia competitiva entre as empresas 

(BALLOU, 2006). Segundo SLACK et al (2009) para controlar essa complexidade é 

necessário classificar em critérios o agrupamento dos itens e investir em sistemas de 

processamento de informações para lidar com as particularidades. 

O layout do estoque adotado no supermercado possuía indícios de 

desperdícios, uma vez que não dispunha de um fluxo definido para a entrada e saída 

dos itens e também não apresentava um arranjo físico definido e padronizado para 

alocação dos materiais. O arranjo físico consiste em determinar o local de 

posicionamento dos recursos transformadores, utilizados no processo de produção e 

também a maneira que os materiais fluem pela operação, seu principal objetivo é 

minimizar o deslocamento dos materiais dentro da empresa (CONTADOR et al, 2010). 

 

 



2. OBJETIVO 

 

O presente estudo de caso, possui o objetivo geral de implantar as ferramentas 

baseadas no pensamento enxuto e melhoria contínua, em um supermercado de médio 

porte, para otimizar a gestão e controle do estoque de produtos. Além disso, busca 

também os objetivos específicos de implantar melhorias no layout atual dos recursos 

materiais estocados, no agrupamento dos produtos em famílias, na padronização de 

operações, na identificação e na organização do estoque. 

 

3. METODOLOGIA  

 

De acordo com objetivo geral deste estudo de caso, foi inicialmente aplicado 

um questionário para identificar os problemas atuais presentes no estoque. 

 

Figura 1 -Questionário 

 

Com base nas respostas das perguntas apresentadas para a administração do 

supermercado, percebeu-se que, eles não possuíam um controle eficaz na gestão de 

estoque e no controle de validade dos produtos, o ambiente não se encontra 



organizado, limpo e padronizado. Além disso, o supermercado não utilizava nenhuma 

ferramenta ou software para auxiliar no controle de toda a movimentação dos produtos 

dentro do estoque. 

Tendo em vista os aspectos observados, realizaram-se visitas in loco no 

estoque em conjunto com os funcionários, para capturar detalhadamente a rotina e os 

principais desafios encontrados para manter a gestão do estoque de forma eficaz. 

Com esses inputs, discutiram-se as melhores práticas de implantar as ferramentas 

baseados no pensamento enxuto e melhoria contínua. Diante disso, foram 

apresentadas as propostas de melhorias, os impactos da não implantação e os seus 

respectivos resultados para a administração do supermercado.  

 

4. DESENVOLVIMENTO  

 

No estoque em que foi realizado o estudo de caso, estão armazenados os 

produtos que não precisam de refrigeração, sendo os produtos das seguintes 

categorias: bebidas, mercearia, produtos de limpeza, produtos de perfumaria e 

higiene. Os únicos produtos do setor de hortifrúti armazenados neste local são cebolas 

e batatas.   

Nas visitas in loco realizadas com os funcionários observou-se que, os 

principais problemas que resultavam na ineficiência da Gestão de estoque era a falta 

de organização e o layout que não estava condizente com o fluxo rotativo dos 

produtos.  

Á princípio, foram implantadas as melhorias que não envolviam grandes 

investimentos financeiros, mas que aumentariam a eficiência e controle do estoque. 

Diante disso, foi necessário treinar os funcionários do setor, explicar o intuito de cada 

ferramenta e convencê-los que as alterações facilitariam a gestão do estoque.  

Foi utilizado também, a ferramenta de gestão de estoque, curva ABC, para 

identificar os produtos de maior movimentação dentro do estoque, alterando o layout 

de acordo com os produtos de maior rotatividade.  

Dessa forma, o estoque foi organizado e identificado baseado na metodologia 

dos 5S e para o controle de vencimento dos produtos implantou-se o método FEFO. 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

Após as análises e identificação das oportunidades de melhorias, foram 

apresentadas para a administração do supermercado algumas propostas, baseado 

nas sugestões, a administração permitiu a implantação das melhorias com baixo 

investimento financeiro, no qual as demais serão analisadas e implantadas 

posteriormente.  

O supermercado utiliza um software para controlar a movimentação de entrada 

e saída dos produtos, verificou-se que neste sistema contempla a ferramenta curva 

ABC, porém não era utilizada pela administração do supermercado por falta de 

conhecimento da metodologia. Após um breve treinamento realizado com a equipe de 

gestão do estoque, passou a ser emitido um relatório semanal da curva ABC, gerado 

pelo sistema, onde possibilitou analisar os itens que possuem maior movimentação 

no estoque, sendo: em primeiro as bebidas, em segundo os produtos de mercearia, 

em terceiro os produtos de limpeza e em quarto os produtos perfumaria e higiene.  

No estoque não havia um layout definido para o armazenamento dos produtos, 

resultando em desperdícios de transporte e movimentação. Os produtos com maior 

rotatividade nem sempre estavam em locais estratégicos e de fácil acesso. Logo, com 

base na movimentação dos produtos verificado na Curva ABC definiu-se um novo 

layout.  

Próximo ao local de saída foi alocado os produtos de mercearia e no centro do 

estoque as bebidas. Devido à rotatividade dos produtos de limpeza, perfumaria e 

higiene serem baixos, foram alocados em locais distantes da saída. Em particular, o 

único produto que não foi alocado próximo a sua categoria é o papel higiênico devido 

ao alto volume ao longo do mês.  

Além do espaço físico do estoque ser pequeno, não é possível realizar a 

estocagem dos produtos até o teto, pois possuem paredes que não são 

completamente fechadas, possibilitando a queda do produto no lado externo do 

estoque. Para otimizar o espaço, retirou-se uma mesa de escritório que havia no meio 

do estoque e a levou para a lateral, permitindo o uso da parede fechada para o 

armazenamento dos produtos.  



 

Figura 2 – Layout Implantado  

 

No local continha muitos objetos que não faziam parte do setor e que eram 

desnecessários estar no local, como por exemplo, caixas de papelão vazias, caixas 

plásticas, prateleiras sem utilização, excesso de carrinhos de supermercado, 

bicicletas, lixo e entre outros. Baseado no senso de utilização da ferramenta 5S, 

eliminou-se estes objetos e o espaço ocupado por eles foram destinados aos produtos 

do estoque.   

 

Figura 3 - Materiais descartados 

 

No estoque não havia definido um agrupamento de família de produtos, pois 

conforme chegassem eram alocados em locais vagos. Quando fosse necessário 

localiza-los, perdia-se muito tempo e às vezes deparava-se com produtos vencidos 

devido à falta de controle de validade e produtos danificados devido à falta de 



organização. Baseado no senso de organização da ferramenta 5S agrupou-se os 

produtos em famílias e definiu-se o local correto para cada categoria. 

 

 Os produtos avariados devido à embalagem danificada ou validade expirada 

não eram segregados e não possuíam identificação. Desta forma, foi colocado um 

receptor para os produtos que estavam aguardando a baixa no sistema pelos 

funcionários e os produtos que estavam aguardando a troca foram colocados em 

caixas plásticas com etiquetas de cada fornecedor, assim foi possível organizar 

melhor a troca de produtos e ganhar mais espaço no estoque. 

 

 

Em paralelo com os sensos anteriores, foi implantado também o senso de 

limpeza, uma vez que, havia muito lixo em locais inadequados e muita poeira nas 

Figura 4- Produtos aguardando baixa no sistema 

Figura 4 - Antes: produtos desorganizados Figura 5 - Depois: agrupamento das produtos de 
limpeza 

Figura 6 - Produtos aguardando baixa no sistema Figura 7- Produtos aguardando troca 



prateleiras. Portanto, realizou-se uma faxina, definiu-se uma periodicidade para a 

limpeza no estoque e determinou-se somente um local para o descarte do lixo.  

Para manter o estoque padronizado e de forma organizada, foi colocada uma 

fita no chão para dividir as famílias de produtos, sendo assim, os funcionários e os 

responsáveis pelo descarregamento dos produtos no estoque, conseguem visualizar 

o lugar correto para armazenar cada tipo de produto. Foi proposto para a 

administração do supermercado a realização de auditorias periódicas para garantir a 

sustentação da ferramenta 5S, uma vez que, é necessário colocar em prática 

diariamente todos os sensos.  

Para a falta de controle de validade foi implantado o método FEFO (“First-

Expire, First-Out", ou seja, o primeiro que vence é o primeiro que sai). Contudo 

desenvolveu-se uma etiqueta para ser colada nas caixas dos produtos em estoque.  

Nesta etiqueta contém um espaço para a denominação do produto, a data de 

chegada ao estoque e a data de vencimento. Com isso os funcionários podem ter uma 

melhor visualização das datas e não será mais necessário à abertura das caixas dos 

produtos para checar a data de validade, assim não haverá riscos dos produtos 

estarem vencendo no estoque. 

 Nesta mesma etiqueta deverá ser colado um adesivo em formato circular 

verde, amarelo ou vermelho. A cor verde deve ser colada se o produto vencer daqui 

um ano ou mais, amarelo se o produto vencer daqui seis meses ou vermelho se 

produto vencer em menos de seis meses, assim é possível ter um controle visual mais 

ágil e tomar decisões mais rápidas caso haja necessidade de retirar um produto do 

estoque por conta de sua validade. A atualização do status das etiquetas será 

realizada semanalmente através de inventários/auditorias.  

 

 

Figura 8 - Etiqueta para Controle de Validade 

 



Contudo, verificou-se que com ações simples e sem muito investimento 

financeiro também é possível ter uma gestão de estoque de forma eficaz, gerando 

redução de desperdícios na movimentação dos produtos, no tempo para localiza-los 

e no controle de validade.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente artigo, verificou-se que os maiores problemas enfrentados para a 

gestão do estoque são devido à falta de organização e controle dos produtos. Sendo 

assim, aplicou-se os conceitos utilizados nas indústrias para uma gestão de estoque 

mais eficaz dentro de um supermercado de médio porte.  Contudo, averiguou-se que 

o pensamento enxuto e a melhoria contínua também podem ser implantadas em 

estabelecimentos do mesmo seguimento.  

Os benefícios gerados pelas alterações realizadas no estoque foi à redução de 

desperdícios no tempo para localizar os produtos, redução da movimentação e 

transporte, redução de perda de produtos com prazo de validade expirado, aumento 

da qualidade dos serviços prestados pelos funcionários, um local organizado e 

padronizado para a armazenagem dos produtos.   

Além das melhorias implantadas foi sugerido para a administração do 

supermercado a aquisição de um quadro de gestão à vista, para descrever 

semanalmente os produtos que possuem validade menor que seis meses (produtos 

classificados com etiqueta vermelha). Desta forma, esses produtos ficariam no radar 

dos funcionários e agilizaria a tomada de decisões.  

Para a otimização e utilização melhor do espaço físico seria eficiente fechar 

todas as paredes do estoque, possibilitando a estocagem dos produtos até o teto e 

também a aquisição de prateleiras para armazenar os produtos, reduzindo o número 

de produtos com embalagens danificadas.  

As melhorias implantadas foram simples, porém trouxeram grandes resultados. 

Hoje o supermercado possui uma Gestão de estoque mais adequada e possui 

conhecimento das ferramentas do pensamento enxuto e melhoria contínua.  
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