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1. RESUMO 

A maior fonte de problemas quando falamos em cadeia de suprimentos é a falta de 

planejamento dos processos logísticos que circulam a empresa, podendo gerar custos 

e riscos que podem comprometer a mesma. Visando isto, o presente projeto gira em 

torno do controle de estocagem e da eficiência produtiva da empresa MAPRA 

Mangueiras, identificando, ilustrando e criando possíveis métodos e propondo 

melhorias ao longo da cadeia de suprimentos da empresa. 

2. INTRODUÇÃO 

A MAPRA Mangueiras é uma empresa instalada em Ribeirão Pires, com mais de 15 

anos de mercado, considerada de médio porte e ela atua no ramo de mangueiras, 

acessórios de borracha e metal borracha para grandes montadoras do mercado 

brasileiro, com capital 100% nacional.  

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

O objetivo deste projeto é identificar possíveis melhorias na cadeia de suprimentos da 

empresa, com o intuito de: 

a) aumentar a acuracidade do estoque; 

b) aumentar sua eficiência produtiva. 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Os objetivos secundários do presente projeto são: 

a) identificar os métodos de estocagem (alocação) e propor melhorias na 

movimentação da matéria prima bruta e processada; 

b) identificar possíveis áreas de implantação de conceitos de produção enxuta;  



c) propor melhorias a partir da criação de um mapeamento físico dos processos 

produtivos da empresa. 

4. METODOLOGIA 

Segundo Gil (2002), as pesquisas científicas podem ser classificadas da maneira a 

seguir: 

i) Objetivos: O presente projeto, por se tratar de um caso real, onde é buscado o 

máximo entendimento dos processos logísticos da empresa e de sua cadeia de 

suprimentos, pode ser considerada a utilização da pesquisa explicativa. Para 

Fonseca (2002), tal tipo de pesquisa tem o principal objetivo de resolução de 

problemas. 

ii)  Abordagem: Devido às características de pesquisa serem investigativas, é nítido 

que fica classificado como pesquisa qualitativa o estudo atual. 

iii) Natureza: Essa pesquisa tem como finalidade propor uma série de melhorias a 

empresa, portanto, é classificado como pesquisa aplicada. 

iv) Procedimentos: foram analisados alguns tipos de pesquisa de procedimentos 

e concluiu-se que será utilizado o estudo de caso, que é o tipo de pesquisa onde 

o fenômeno ou situação é estudado em sua máxima complexidade a fim de 

entender um fenômeno ou situação semelhante. Este tipo de estudo não tem 

finalidade de construir modelos teóricos e sim a interpretação e descrição do que 

foi analisado primordialmente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas entrevistas com os supervisores logístico e de engenharia da 

empresa. Após as entrevistas, foi feito um mapeamento geral onde foram coletados 

indicadores de eficiência produtiva (refugo, retrabalho, pedidos entregues no prazo), 

e após a sua análise, foi verificado que, aparentemente, a empresa apresenta 

problemas de eficiência. 

Com todas as análises preliminares em mãos, para dar foco ao estudo, foi escolhida 

a cadeia de suprimentos. 



Dado o foco do estudo, foi feito um novo mapeamento voltado para os principais 

processos logísticos da empresa: comprar, produzir, vender e entregar. Por fim, foi 

feita uma análise crítica destes processos, onde foi possível levantar todos os dados 

necessários para futuramente ser possível propor uma melhoria. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Visto que o presente trabalho tem como objetivo apresentar propostas para possíveis 

melhorias em seu sistema produtivo, desde a compra até a entrega, uma das 

propostas apresentadas a MAPRA Mangueiras foi a alteração no método de 

estocagem, que hoje é dividido por empresas e por sistema FIFO,  a ação proposta é 

a implantação de um sistema de gestão de estoque com locação e quantidade 

perfeitamente definidos, gerando assim, mais rapidez e controle nos processos de 

entrada e saída de matéria prima e produtos semiacabados e acabados.  

Objetivando a diminuição de 8% a 10% do lead time dos principais produtos, foi 

proposta também a realocação do maquinário, até onde foi possível, visto que a 

empresa já está em pleno funcionamento. Uma vez que a empresa opera hoje de 

forma muito segmentada, e aparentemente, possui ineficiências no transporte de 

matéria semiacabada e acabada. 
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