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Tabela 1: Comparativo entre embalagem atual e futura

Introdução
Com o aumento da globalização cada vez mais as indústrias têm
procurado por alternativas de redução de custos na cadeia e
melhoria dos serviços oferecidos para e se manterem
competitivas no mercado, neste novo contexto a cadeia
logística passou a ser um dos fatores determinantes para o
sucesso ou fracasso de um negócio. Dentre os subprocessos
significativos na Logísticas tem-se um destaque grande para o
transporte, o custo do transporte normalmente representa o
elemento mais importante em termos de custos logísticos para
inúmeras empresas, já que a movimentação de carga absorve
de um a dois terços dos custos logísticos totais (Faria, 2013) e
(Ballou, 2006). Para que seja possível realizar o manuseio e
movimentação dos materiais e produtos, de forma eficiente na
logística, depende diretamente do sistema de embalagem
adotado para aquele fluxo.

Objetivo
Apresentar um novo protótipo de embalagem para
componente automotivo que permite aumento da eficiência de
transporte e consequentemente reduz o custo operacional.

Metodologia
O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso, para este
estudo foi acompanhado o desenvolvimento de uma
embalagem para uma peça automotiva e comparado com o
sistema de embalagem atual. O processo de desenvolvimento
da embalagem se dará através das seguintes etapas:
I. Dados sobre o
produto a ser
embalado

II. Requisitos do
cliente

VIII. Construção
de protótipo

VII. Projeto
preliminar da
embalagem

IX. Avaliação
interna da
embalagem
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X. Teste prático
da embalagem

III. Logística
planejada para o
produto

IV. Benchmark

VI. Avaliação
econômica

V. Definição
conceitual da
embalagem

XI. Avaliação da
embalagem
junto ao cliente

XII. Projeto final
da embalagem

Figura 1: Fluxo de desenvolvimento de um projeto de embalagem
Fonte: adaptado de Moura e Banzato, 1997

Resultados

Figura 2: Embalagem atual
Fonte: empresa objeto de estudo

Figura 3: Embalagem proposta
Fonte: empresa objeto de estudo

Item
Capacidade
Comprimento
Largura
Altura
Tara da embalagem
Peso líquido
Peso bruto
Embalagens por transporte
Peças por transporte
Peso total da carga

Embalagem atual
24 peças
1.600 mm
1.200 mm
1.160 mm
125 kg
168 kg
293 kg
36 embalagens
864 peças
10.548 kg

Embalagem proposta
24 peças
1.600 mm
1.200 mm
930 mm
190 kg
168 kg
358 kg
54 embalagens
1.296 peças
19.332 kg

Diferença
- 20%
+ 52%
+ 22%
+ 50%
+ 50%
+ 83%

Tabela 2: Comparação entre os indicadores atuais e futuros
Item
Embalagem atual Embalagem proposta
Custo do frete por peça
$ / 864
$ / 1.296
Volume cúbico por peça
0,093 m³
0,074 m³
¹ Frete de responsabilidade do cliente, o valor não foi informado.

Diferença
- 33%
- 20%

Pode-se concluir que a embalagem proposta é mais eficiente
que a embalagem atual, permitindo uma redução de 20% do
volume cúbico por peça e consequentemente gerando uma
redução de 33% no custo do frete por peça.

Conclusões
Foi possível observar que com o desenvolvimento do sistema de
embalagem seguindo a metodologia proposta houve melhoria
significativa nos indicadores de desempenho da cadeia logística
sem comprometer os parâmetros de interface com os aspectos
do sistema de produção. Outro fator relevante notado foi a
importância de se ter um fluxo para direcionar o
desenvolvimento do sistema de embalagem, quando se tem
definido de maneira clara e objetiva quais são os dados de
entrada e quais são as saídas em cada uma das fases do
desenvolvimento, a chance de se obter êxito no processo é
muito maior.
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