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Introdução

Resultados

Atualmente, devido à crise econômica vivenciada pelo Brasil, as
empresas buscam aprimorar seus processos produtivos e de
apoio, de forma a ganhar eficiência e reduzir seus custos
operacionais. A falta de recursos financeiros no mercado faz
com que as empresas busquem garantir um fluxo de caixa
saudável, evitando custos desnecessários com mão-de-obra e
reduzindo seus níveis de estoque e interrupções dos seus
processos produtivos.

Após a sequência de alterações no processo de abastecimento
das linhas de produção foi possível reduzir as horas de parada
de linha, e consequentemente os custos com paradas ocasionas
pela falta de abastecimento.

Objetivo
Redefinir o processo de abastecimento das linhas de produção
de uma empresa que utiliza em seu ambiente produtivo o
sistema de manufatura sob encomenda, de tal forma, a reduzir
a quantidade de horas de parada de linha, aumentar a
produtividade do processo logístico e reduzir os custos
operacionais.

Metodologia
Delineamento da pesquisa: Realizado um levantamento do
estado atual do processo de abastecimento, aplicando análise
de valor e não valor agregado (AV/NAV). Identificados diversos
desperdícios dentro do processo de abastecimento, como o
excesso de movimentação dos operadores, falta de organização
das atividades da equipe, materiais obsoletos nos
supermercados de peças, e rotas de abastecimento não
definidas.
Desenho da pesquisa: Elaborada proposta para criar setores e
postos de abastecimento, revisar itens dispostos nos
supermercados de peças utilizando o cálculo do sistema
kanban, utilizar sistema de duas gavetas para abastecimento de
materiais em pallets, elaborar matriz geral de abastecimento
baseado no plano para cada peça (PPCP), traçar rotas de
abastecimento baseado no método de varredura, estruturar e
padronizar o processo de abastecimento.
Preparação e coleta de dados: Realizado um levantamento da
quantidade de horas de parada de linha por falta de
abastecimento, análise das atividades dos responsáveis pelo
abastecimento em relação a distância percorrida e tempo gasto
com movimentação, e análise ABC para identificar produtos
com maior demanda de produção.
Análise dos dados e elaboração de relatórios: Para avaliação
dos resultados foi realizada análise comparativa de indicadores
de horas e custos com parada de linha, movimentação dos
operadores em tempo e distância percorrida, e custos com
horas extras.

Figura 1 - Redução de paradas de linha por falta de abastecimento.

Também houve uma redução da distância percorrida e tempo
médio gasto com movimentação dos operadores responsáveis
pelo abastecimento. Com isso foi possível direcionar um dos
operadores por um período do dia, para auxiliar nas atividades
de recebimento e armazenagem, reduzindo os custos com
horas extras da área de Logística Interna.

Figura 2 - Redução do tempo trabalhado X tempo gasto com movimentação.

Conclusões
Analisando os indicadores antes e pós implementação de
melhorias, verificou-se o atingimento dos objetivos traçados,
com a redução dos custos operacionais causados pelas paradas
de linha e melhoria da produtividade no processo de
abastecimento, que permitiram também reduzir os custos
operacionais na área de logística interna com a diminuição de
custos com horas extras.
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