
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: MELHORIAS NO CONTROLE E  ARMAZENAGEM DE ESTOQUE EM UMA INDÚSTRIATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FRANCIANE DOS SANTOS, JENIFER CRISTINI DE BARROS, SERGIO SOUSA LOPESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANDRÉ LUCENAORIENTADOR(ES): 



   

 

 

1. RESUMO 

A logística vem sendo considerada relevante em vários segmentos de negócio, 

pelos custos, as oportunidades e otimização dos impactos na apuração de valor 

econômico, que resultam em aperfeiçoamento do processo logístico. Os processos 

logísticos passaram a ser parte importante para as empresas poderem se organizar 

e melhorar seus custos e faturamento. Ao longo do tempo, as organizações 

deixaram de considerar a Logística apenas como a atividade de transporte, mas sim 

como parte da administração e gerenciamento, seja em compras, faturamento, 

estocagem e armazenagem. Este artigo trata-se a respeito dos custos, associados a 

fatores físicos determinantes de custos, aos processos existentes (abastecimento, 

planta e distribuição) e da cadeia logística.  

2. INTRODUÇÃO  

O tempo gasto para estocagem, conferência e abastecimento de materiais 

tem sido um grande problema na Empresa em questão. Pensando na redução desse 

tempo e na otimização do espaço do armazém, a empresa deve investir em um 

arranjo adequado e em um novo conceito operacional eficiente. Com um sistema 

operacional eficiente, podemos agilizar as demandas e conseguir separá-las de 

modo rápido e adequado, evitando gargalos operacionais.  

atualmente, o armazém em questão possui: porta/pallets, (estruturas 

metálicas montadas, no qual o material é estocado de forma vertical, porém apoiado 

nessas estruturas, e não diretamente empilhados uns sobre os outros) e blocados 

(onde não há estruturas porta/pallets, e os materiais são empilhados uns sobre os 

outros) e a desova (área onde são colocados materiais que foram recentemente 

descarregados dos caminhões) nessa área é feita a conferência de volumes e a 

identificação. 

A deficiência na armazenagem e movimentações do armazém é comum 

dentro das empresas, porém depois dos estudos feitos optamos como solução e um 

conceito inovador para a empresa. 

3. OBJETIVO 



   

 

 

Implantar um sistema de controle e o modelo de estocagem single position 

racking (racking de posição única) em uma empresa de fabricação de motores. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido com o uso da pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo e por meio da implantação das ferramentas da qualidade. (MFV ferramenta 

de fluxo de valor que permite a análise das etapas que não agregam valor ao 

produto FERRO,2008;WOMACK,2004) 

O mapeamento do fluxo de valor MFV é uma ferramenta desenvolvida pelo 

Operations Management Consulting Division (OMCD) da Toyota Motor Company, 

divisão organizada por Ohno originalmente para implementar o STP nos 

fornecedores da Toyota. Ele é utilizado para melhorar processos internos, mas com 

sua amplo diagnóstico, também tem sido utilizado para mapear toda a cadeia de 

suprimentos  

A ferramenta sintetiza os princípios do TPS, ajudando a visualizar como está o 

processo em relação a esses princípios e auxilia a sua implementação (GHINATO, 

1996). Apesar de a ferramenta ter sido desenvolvida na Toyota na década de 80, ela 

era desconhecida do público fora da Toyota até os anos 90 quando foi difundida por 

Rother & Shook (2003) a pedido de Womack (WOMACK, 2006).  

(A metodologia Six Sigma é uma forma de gerenciamento empresarial 

extremamente qualificado, eficiente e eficaz, que adota como principal mote a 

correção de defeitos nos processos das organizações e a melhoria e otimização dos 

mesmos processos por meio do corte de custos desnecessários. (WERKEMA,2004)) 

5. DESENVOLVIMENTO  

Este projeto tem o intuito de melhorar os processos de conferência, estocagem e 

abastecimento linhas. Usando ferramentas VSM e SIX SIGMA para apoio e analise 

e coleta de dados assim conhecendo as oportunidades de melhorias a partir dessa 

avaliação sentimos a necessidade de implantar célula de conferência no 

recebimento, mudando o processo de estocagem com single position Racking, 

assim reduzindo a quantidade de estoquistas nas ruas do Warehouse, colocando 

http://www.venki.com.br/blog/o-que-e-processo-empresarial/
http://www.venki.com.br/blog/como-reduzir-custos-em-uma-empresa/


   

 

 

novo sistema de abastecimento de linha (picking process) , afim de eliminar a 

entrada de ativadores no warehouse ,criando também supermercado para 

fornecedores nacionais e adquirindo novos equipamentos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Acuracidade será um dos maiores benefícios do projeto. A mudança do processo 

isola/protege o almoxarifado, pois fisicamente ele será totalmente fechado, e 

reduziremos significativamente a quantidade de pessoas que atuam no setor, 

facilitando assim o controle, e a identificação de responsáveis pelos erros, com isso 

saimos de 89% de acuracidade e chegarmos a meta de 95%%. 
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