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Resumo: Os meios e métodos para expansão de negócios são amplos e 
diversificados, e dependem de inúmeras variáveis, sendo uma delas a, 
oportunidade.  
Oportunidade esta que fez com que a rede de varejo, objeto de estudo e 
análise deste trabalho de conclusão de curso, dobrasse nos últimos quatro 
anos o número de lojas, de sete para quatorze unidades e também o de 
funcionários, de oitocentos para mil e seiscentos. 
Um crescimento desse nível, se não bem estruturado e preparado pode levar o 
negócio ao extremo oposto do sucesso. 
Com base nesse crescimento, diversas foram as dificuldades de 
gerenciamento, que quando trazemos para o âmbito da engenharia de 
produção, tratamos de fluxos de processos mal estabelecidos, não 
padronização do trabalho, instruções de trabalho e controle insuficientes, 
indicadores de desempenho mal empregados, missão e objetivos mal 
esclarecidos e compartilhados, entre outros aspectos. 
Portanto, este trabalho visa recolher os resultados da aplicação de técnicas e 
ferramentas do Lean no âmbito da área do varejo em um estudo de case real. 
 

Palavras chave: Melhoria Contínua, MPE Brasil, Auto avaliação, Ferramentas 
Lean. 

Abstract: The means and methods for business expansion are broad and 
diversified, and depend on countless variables, one of them being the 
opportunity. 
This opportunity has made the retail network, which is the object of study and 
analysis of this course completion work, to double in the last four years the 



number of stores, from seven to fourteen units and also the number of 
employees, from eight hundred to one thousand six hundred . 
A growth of this level if not well structured and prepared can take the business 
to the extreme opposite of success. 
Based on this growth, there were several management difficulties, which when 
we bring to the field of industrial engineering, as poorly established process 
flows, non-standardization of work, insufficient work and control instructions, 
poor performance indicators, mission and objectives ill-informed and shared, 
among other aspects. 
Therefore, this undergraduate thesis aims to collect the results of the 
application of Lean techniques and tools within the retail area in a real case 
study. 
 

Keywords: Continuous Improvement, MPE Brazil, Self-Assessment, Lean 
Tools, Stock Management. 
 

INTRODUÇÃO 

A aplicabilidade de ferramentas do Lean Manufacturing, no âmbito 

industrial se difundiu com objetivo de elevar os processos a certo nível no qual 

os desperdícios sejam evitados, a produtividade aumente, os indicadores de 

desempenho melhorem, agregando então cada vez mais valor ao seu produto 

ou serviço. (SLACK, 2009). 

Essas ferramentas surgiram no cenário do pós Segunda Guerra Mundial, 

no Japão, onde a mão de obra e a matéria prima eram escassas, portanto as 

indústrias da época desenvolveram ferramentas e técnicas que possibilitassem 

a gestão eficaz e enxuta de diversos setores da indústria, como do estoque. 

Quando abordada a gestão do estoque, tema principal deste artigo deve 

ser levado em consideração que a correta manutenção dessa gestão deve ser 

alinhada com outras áreas da empresa, como departamento comercial, 

compras, programação e produção. 

De acordo com MOREIRA (1996), ”Entende-
se por estoque quaisquer quantidades de 
bens físicos que sejam conservados, de forma 
improdutiva, por algum intervalo de tempo 
[...]“.  

Existem ferramentas específicas da gestão de estoque, que auxiliam na 

tomada de decisões estratégicas e operacionais quanto ao que tange níveis de 

excelência com quantidades estipuladas para estoques mínimos, máximos e de 



segurança, gestão de itens obsoletos, consumos médios e gestão de produtos 

com datas de vencimento.  

Os níveis de estoque, quando muito elevados representam capital da 

empresa parado, desvalorização de produto, possibilidade de baixo consumo 

dos itens, baixa demanda, má gestão ou compras em excesso, gerando um 

fluxo financeiro muito maior do que o necessário. 

Níveis de estoques muito baixos representam em suma maioria, falta de 

planejamento, atraso de entregas dos fornecedores, má gestão da cadeia de 

suprimentos, compras insuficientes e altas demandas. 

Em ambo os casos, há ainda a possibilidade de diferença entre saldos 

físicos e contábeis, o que impacta diretamente no planejamento da cadeira de 

suprimentos. Essas diferenças foram pontuadas no supermercado, objeto 

deste artigo, devido a movimentações realizadas entre setores de produtos e 

também a errônea classificação de movimentações como, baixas para 

consumo ou perda, baixas para produção, movimentações internas, saídas e 

entradas, que acabavam por gerar saldos diferentes do que constavam 

fisicamente. 

Portanto, o estudo de caso real abordado neste artigo, tem como 

objetivo a implantação de ferramentas de gestão do Lean Manufacturing, de 

acordo com metodologia de pensamento enxuto, no processo de melhoria 

continua na área de varejo, para gestão de estoque, layout organizacional e 

procedimentos para padronização de operações internas. 

  

GESTÃO DE ESTOQUE 

Curva ABC  

A curva ABC é utilizada, segundo MOREIRA (1996) em qualquer caso de 

classificação de itens, de quaisquer naturezas e sob qualquer critério. 

Facilitando assim o gerenciamento de milhares de itens de acordo com grau de 

importância e relevância interna na empresa. Ainda segundo MOREIRA (1996) 

 “Os itens que demandas altos investimentos 
durante o ano, merecem atenção especial, porque 
quaisquer economias obtidas no estoque significam 
disponibilidade de recursos para investimentos”.  

 



Com esta ferramenta é possível separar todos os itens que possuam 

movimentações, em três classes conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 - Curva ABC.  

Disponível em: http://www.sobreadministracao.com/o-que-e-e-como-

funciona-a-curva-abc-analise-de-pareto-regra-80-20/. Acessado em 

06/04/2018 

Portanto, os itens da “Classe A” somam 20% dos itens que representam 

80% das saídas, ou seja, os itens mais importantes, com maior valor e 

movimentação que devem ter um controle mais rigoroso (SCHIER, 2011, 

p.167). Os itens da “Classe B” representam de 15% das vendas, mas somam 

30% dos itens da empresa, de importância média e valor agregado médio mas 

com elevada aplicação de recursos SCHIER, 2011, p.168). E por fim, a “Classe 

C” que são os de menor importância e somam 50% dos itens da empresa, mas, 

representam somente 5% do valor total de itens estocados. 

Com esse método, fica nítida a necessidade de se empenhar maior 

atenção em itens específicos, melhorando o fluxo de abastecimento e gerando 

economias na gestão do volume de estoques. 

 

Movimentações de produtos 

A movimentação de produtos, controle de saídas, entradas, 

movimentações internas entre locais ou filiais, quando feita de modo correto, 

diminui os desperdícios de espaço, facilita a identificação, localização e reduz o 

tempo empenhado para segregação de material.  



O correto controle de estoque dentro das movimentações diárias em 

organizações deve ser feita de modo claro e preciso, para que evite problemas 

com divergências de saldos entre locais ou saldos insuficientes para utilização 

em uma linha de produção ou disponibilização para venda de produto acabado. 

As ferramentas utilizadas para movimentação de itens, definem métodos 

de controle e fluxos a serem seguidos, como o FIFO, FEFO e o LIFO, que 

determinam as ordens que s produtos vão sair do estoque, que segundo DIAS 

(2010) 

FIFO (First In, First Out – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) à esta 

ferramenta é aplicada a ordem de chegada dos itens, também conhecido como 

PEPS. 

FEFO (First  Expire, First Out – Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) 

de acordo com a data de validade, os itens devem ser consumidos, vendidos 

ou utilizados antes de se tornarem impróprios. 

LIFO (Last In, First Out – Último que Entra, Primeiro que Sai) método 

utilizado onde os itens mais velhos, são vendidos ou utilizados por último. 

 

FERRAMENTAS DA MELHORIA CONTÍNUA  

JIT (Just-in-Time) 

De acordo com OHNO (1997) “Just in time 
significa que, em um processo de fluxo, as 
partes corretas necessárias à montagem 
alcançam a linha de montagem no momento 
em que são necessárias e somente na 
quantidade necessária.”  
 

Com essa metodologia, é possível atingir estoque zero, em qualquer nível, seja 

produto acabado, matéria prima, em processo, mercadorias e semiacabados. 

Reduzindo assim a necessidade de gerenciamento de estoques para 

atendimento de necessidades. 

 

Indicadores 

Para tornar os dados de gerenciamento e melhoria, tangíveis e visuais, 

as organizações buscam utilizar indicadores que demonstrem com facilidade a 

atual situação de algum processo, etapa, fluxo ou qualquer outra informação, 



para fins de comparação e tomada de decisão, visando a redução de custos e 

desperdícios. 

MACHADO (1994, p.11) afirma que a nova ideologia desenvolvimentista 

parte do pressuposto de que produzir com melhor qualidade significa produzir 

com maior produtividade, o que resultaria em menos desperdício e menos 

retrabalho, e, por fim, menos custo. 

O conceito de indicadores de qualidade de acordo com TAKASHINA 

(1996) diz que os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos 

processos das Organizações. Em organizações para o gerenciamento 

estratégico são essenciais para controle de produto e cliente.   

Juran é conhecido com um dos gurus da qualidade e considera “cliente é 

qualquer um que recebe ou é afetado pelo produto ou processo", considerados 

clientes internos e externos.  

Segundo JURAN (1990) "Uma equipe 
processadora pode ser qualquer unidade da 
organização: a empresa, uma divisão, um 
departamento, uma tripulação, um indivíduo". 

A avaliação da qualidade é uma das necessidades do seu cliente e do 

seu consumidor, é através dela que vemos a satisfação do seu cliente e 

produto, a qualidade começou a ser implantada nas indústrias, porque até 

mesmo dentro da organização começaram-se as concorrências. Atender seu 

produto e seu cliente com qualidade é o significado de agregar o valor ao seu 

próprio produto, TAKASHINA (1996) afirmou em suas pesquisas que todos os 

indicadores possuem um papel fundamental.  

Todos indicadores devem assegurar os dados mais importantes no 

menor tempo e com o menor custo. Indicadores de acordo com a FPNQ, 

(1995) São classificados em: satisfação do cliente, desempenho financeiro, 

desempenho operacional e clima organizacional.   

Indicadores da qualidade nos mostram a relação da organização com o 

mercado, mostrando a reação do mercado, evidência todas as ameaças que 

ocorrem externamente.   

  Baseando nos indicadores de qualidade pode-se medir a qualidade das 

organizações, comparar as metas que foram estabelecidas no começo do 

projeto, e possibilitar as correções de mudanças, mostrando as intervenções 



que poderão ser substituídas para adequar à necessidade do cliente. A 

recomendação deixada por TAKASHINA (1996, p71) achou necessário 

estabelecer uma especificação detalhada e cuidadosa que será utilizado, 

possibilitando-nos um resultado de confiança, analisando seu uso correto na 

gestão da empresa.   

 

Treinamento visando padronização 

Hoje em dia empresas buscam capacitar seus colaboradores para trabalharem 

de uma maneira eficiente e eficaz, desenvolvendo-os para o crescimento dos 

mesmos dentro de tal organização. O treinamento deveria ser feito após o 

recrutamento e seleção para aquele determinado cargo.   

  Diante das atividades do dia a dia fica evidente a necessidade de 

treinamento. Atualmente surgem novas técnicas ocorrendo constantes 

mudanças, visando o desenvolvimento e analisando as necessidades, é 

essencial que os colabores sejam treinados para exercer aquela determinada 

função, por meio da padronização dos processos. Sendo assim usada hoje em 

dia no que se diz gestão de pessoas, que nos possibilita uma maior 

participação desses colabores dentro de organizações, colocando os como 

capital intelectual.  

 De acordo com Chiavenato (2004, p. 9), a 
gestão de pessoas se baseia em: “As pessoas 
como seres humanos: dotados de 
personalidade própria e profundamente 
diferentes entre si, com uma história pessoal 
particular e diferenciada. Pessoas como 
pessoas e não como meros recursos da 
organização.” 

Colaboradores mal treinados não geram lucros para empresas, gerando má 

organização no ambiente de trabalho, falta de padronização, entre outros erros 

acarretados pela falta de treinamento, muitas vezes esses erros estão 

relacionados a própria empresa que não passou uma instrução eficácia. 

  Um dos piores erros que podem ocorrer são as trocas de funcionários e 

por algum determinado motivo não há padronização para o trabalho a ser 

efetuado e nem instruções de trabalhos, mostrando claramente o impacto no 

trabalho.  



  Quando um colaborador está treinado ele irá executar o trabalho da 

maneira dele, alguns chegando até em comodismo profissional, se sentindo 

satisfeito com aquela determinada função, a ponto de não progredir e não 

querer crescer na carreira.   

  Por este motivo Hamblin (1978) se baseou e propôs que uma avaliação 

de treinamento organizacional deveria seguir cinco níveis: 

 “(I) Reação, que levanta atitudes e opiniões do 
treinando sobre os diversos aspectos do 
treinamento, ou sua satisfação com o mesmo; 
(II) aprendizagem, que verifica se ocorreram 
diferenças entre o que os treinandos sabiam 
antes e depois do treinamento, ou se os seus 
objetivos instrucionais foram alcançados; (III) 
comportamento no cargo, que leva em conta o 
desempenho dos indivíduos antes e depois do 
treinamento, ou se houve transferência para o 
trabalho efetivamente realizado; (IV) 
organização, que toma como critério de 
avaliação o funcionamento da organização, ou 
mudanças que nela possam ter ocorrido em 
decorrência do treinamento, e (V) valor final, 
que tem como foco a produção ou o serviço 
prestado pela organização, o que geralmente 
implica em comparar custos do treinamento 
com os seus benefícios.” 

 

Figura 2 - Níveis de avaliação de treinamento (adaptação de Hamblin,1978) 



 

Treinamentos internos devem ser feito primeiramente mostrando aos 

colaboradores a importância e pelo qual motivo está sendo passado o 

treinamento, e o porquê.   

  Quando se mostra a importância de determinada mudança, 

colaboradores se sentem mais à vontade para expressar suas opiniões dentro 

da organização, ajudando-a melhorar seu método de trabalho e crescer junto à 

organização.  

  Por este motivo é constatada que há real necessidade de se adequar 

dentro dos padrões das organizações.  O clima da organização é definido pela 

confiança do colaborador, sentindo o interesse da organização com os seus 

colaboradores, transmitindo o conhecimento adquirido, alcançando com 

facilidade o objetivo da organização.  
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