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1 RESUMO 

Popularmente, o e-commerce é tido apenas como uma ferramenta de compra e venda 

de produtos online, no entanto, ele se caracteriza por: negociações de bens materiais 

e intangíveis, como por exemplo informação; todos os passos envolvidos no comércio, 

como marketing online, pedido de pagamento e suporte para entrega; prestação 

eletrônica de serviços, como suporte pós-venda ou assessoria jurídica online; suporte 

eletrônico para colaboração entre empresas, como equipes colaborativas de design e 

engenharia on-line ou consultoria virtual de negócios. No mundo inteiro, o comércio 

eletrônico é um setor em ascensão que vem crescendo a cada ano e superando as 

crises. Para que esse crescimento seja feito de maneira orgânica e ordenada, ou seja, 

sem problemas como operações não padronizadas, desperdícios e custos de 

processos elevados que impactam negativamente o processo de uma empresa, que 

se não amenizados, podem levar até mesmo à falência dela. Pensando nisso, 

empresas ao redor do mundo hoje empregam metodologias como o Toyotismo, 

também conhecido como Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta. O trabalho será 

desenvolvido no departamento de Beleza de um e-commerce, atualmente o maior do 

segmento da Moda e Lifestyle da América Latina, abordando todo o fluxo dos produtos 

da área e identificando oportunidades de redução de desperdícios e melhorias no 

processo por meio de seu mapeamento, analisando-os com as ferramentas e 

conceitos que serão apresentados e discutidos neste trabalho. O trabalho tem como 

objetivo principal mapear e analisar o fluxo completo dos processos logísticos da 

cadeia de suprimentos do departamento de Beleza em um ecommerce para identificar 

possíveis ganhos, otimizações de processos, oportunidades de melhorias e gargalos 

existentes, que impactam diretamente na produtividade da empresa. 

2 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a única forma de se fazer compras era da maneira física, ou seja, 

ir até uma loja para comprar o produto desejado, porém com a popularização da 

internet impulsionada pela globalização, o método de se fazer negócio também se 

modificou, surgindo o e-commerce.  



Esse conceito se caracteriza por uma modalidade de comércio que tem suas 

transações financeiras feitas através de plataformas digitais como computadores, 

tablets e smartphones. Uma ferramenta gerencial, forte aliada na implementação da 

Manufatura Enxuta, é o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), isso se dá, pois, essa 

ferramenta permite que seja identificado por meio do mapeamento de processos, 

desperdícios e pontos potenciais de melhorias. Além do Kaizen, no atual ambiente 

complexo em que as organizações estão inseridas, a gestão dos processos tem sido 

importante para a manutenção da competitividade das empresas. O mapeamento de 

fluxo de processos é uma ferramenta aliada das organizações auxiliando-as na 

identificação de seus processos de negócio, de controle e de apoio.  Assim busca-se 

um melhor entendimento de cada etapa que compõe os processos identificando os 

pontos fortes e fracos com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional. 

3 OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo principal mapear e analisar o fluxo completo dos 

processos logísticos da cadeia de suprimentos do departamento de Beleza em um e-

commerce de moda para identificar possíveis ganhos, otimizações de processos, 

oportunidades de melhorias e gargalos existentes, que impactam diretamente na 

produtividade da empresa. 

4 METODOLOGIA 

Tendo em vista as definições acima, constata-se que o trabalho em questão se 

caracteriza como pesquisa aplicada, uma vez que o grupo tratou de problemas 

específicos encontrados nas operações de uma empresa de e-commerce. O objetivo 

do grupo é, a partir da literatura de outros autores, observar e interpretar o fenômeno 

sem procurar reproduzi-lo. Sendo assim, é possível afirmar que, quanto ao contexto, 

pode-se classificá-lo como de campo e bibliográfico. O estudo é uma pesquisa 

exploratória e explicativa, uma vez que foi necessário o entendimento das variáveis 

relativas ao fenômeno e ao problema como um todo, bem como a identificação e o 

aprofundamento nos fatores que os geram. O trabalho em questão possui natureza 

mista, posto que se trabalhou simultaneamente com dados quantitativos, e com a 

análise de dados qualitativos. 



 O grupo lidou com um problema mal estruturado (sem solução pré-definida) no fluxo 

de processos de uma empresa de e-commerce. Dessa maneira, é possível afirmar 

que se trata de um estudo de caso. Neste trabalho, as fontes de dados primários serão 

as entrevistas realizadas ao longo da pesquisa, o mapeamento inicial feito pela equipe 

dos processos, além de observações acerca do fluxo dos processos e procedimentos 

realizados no centro de distribuição.  

5 DESENVOLVIMENTO 

No decorrer do estudo, entrevistas foram realizadas com componentes chave dentro 

de cada área envolvida na cadeia de suprimentos em análise. Inicialmente foram 

entrevistados colaboradores e gerentes responsáveis pelo departamento de 

planejamento de compras. Em seguida, foi acompanhado no centro de distribuição, 

por meio de uma inspeção técnica, o processo de recebimento dos materiais bem 

como foram feitas entrevistas com os gestores responsáveis por cada parte envolvida 

neste processo dentro do centro de distribuição. 

Assim, foi possível a criação de um Bussiness Process Model and Notation (BPMN), 

que de acordo com Mayer (1999), são úteis na previsão e descrição de informações 

e fornecem evidências do que as organizações fazem e como realizam suas 

atividades. Eles fornecem informações necessárias para determinar o que mudar, 

como mudar e o que resultará das mudanças na empresa em estudo. 

Após a realização das entrevistas, o mapeamento completo do processo logístico e a 

criação do Business Process Model and Notation (BPMN), foram identificados 

diversos problemas no processo, principalmente no recebimento do produto no centro 

de distribuição.  

Tais problemas são apresentados abaixo no Diagrama de Ishikawa construído pelo 

grupo, uma ferramenta de qualidade utilizada para identificar as causas fundamentais 

de um problema, analisando todos os fatores que envolvem os processos utilizados, 

diminuindo consideravelmente as chances de algum detalhe passar despercebido 

(PEINADO, 2007): 



 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do Mapeamento de Processos e da elaboração do Ishikawa, alterações nos 

processos logísticos foram feitas para diminuir o número de atrasos e produtos com 

inconvergência de informações, o que fazia com que muitos pedidos fossem 

recusados logo no recebimento. Após implementação de algumas das mudanças, 

observou-se uma melhora representativa na representatividade de pedidos sem 

problema algum no recebimento, como mostra o gráfico abaixo: 
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