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1 INTRODUÇÃO 

 

É através de um processo contínuo de mudanças que se obtém o aumento da 

concorrência, consequentemente é preciso que as empresas se atualizem para 

acompanhar esta dinamicidade. É preciso inovar e evoluir, afim de se manter em 

uma posição competitiva no mercado, garantindo a permanência da empresa 

(TICIANO, 2012). 

Qualquer organização precisa se diferenciar das demais visando obter vantagem 

competitiva, a preocupação com a qualidade tem se tornado uma preocupação de 

relevância significativa para as empresas, pois atualmente esta é uma exigência do 

mercado e, portanto, uma obrigação para a empresa, oferecer um produto ou 

serviço de qualidade, significa ter confiança no mercado. Logo, as organizações 

precisam atender seu cliente de forma correta, segura, acessível e respeitando o 

tempo correto para o cliente e sua realidade (TICIANO, 2012).  

Dentro do processo de manutenção, a gestão de materiais impacta decisivamente 

na melhoria da qualidade do setor.  

Para que isso ocorra é possível utilizar as ferramentas de qualidade, que existem 

para promover melhorias nos processos organizacionais, respeitando as normas e 

métodos como forma de alcançar a padronização (TICIANO, 2012).  

Podemos definir as ferramentas de qualidade como “métodos simples, mas 

poderosos para interpretação de informações numéricas ou não e que tem uma 

aplicação bastante ampla” (XENOS, 2004, [s.p.]). Diante destas circunstâncias de 

evolução da qualidade, o Kanban se apresenta como uma maneira de 

operacionalização do sistema de planejamento e controle de estoques, reduzindo-os 

ao menor número possível, utilizado cartões com informações dos materiais para 

realizar as operações de movimentação do estoque de forma mais simples, porém 

eficaz, evitando falta de materiais. 

No setor industrial um dos problemas que impactam negativamente a execução da 

manutenção dos equipamentos é a falta de materiais. Dentro do processo de 

manutenção, de acordo com o relatório de quantidade de requisições de materiais 

por ordem (extraído do SAP), a área da preparação é a que apresenta maior 

variedade de materiais e, consequentemente, a falta deles.  
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Diante do exposto, busca-se neste estudo responder a seguinte problemática: A 

aplicação do sistema Kanban poderá trazer quais tipos de benefícios para uma 

gestão de estoque de uma usina mineradora da Grande Vitória/ES? 

Como hipótese para a problemática proposta neste estudo, têm-se que o sistema 

Kanban permite o controle do estoque de produtos de maneira simplificada e efetiva, 

adequando erros que dificultam o desempenho organizacional. 

Como forma de resolver o problema, a organização poderia ter aderido à 

estruturação de um software que aprimorasse a administração de materiais no setor. 

Porém, este seria uma solução de alto custo, ao passo que o objetivo da empresa 

era elaborar um sistema pouco oneroso e de simples funcionalidade para elucidar 

este problema. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo principal fazer uma análise do impacto da 

implantação do sistema Kanban na gestão de estoque de uma mineradora da 

Grande Vitória/ES. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Mapear a situação da gestão de estoque antes da aplicação do Kanban; 

 Caracterizar o sistema Kanban; 

 Descrever os principais métodos de gestão de estoque; 

 Analisar os principais impactos da implantação do sistema Kanban na gestão 

de estoque da empresa. 

 

1.2 JUSTICATIVA 

 

O conteúdo foi proposto por julgar importante o estudo dentro da gestão de estoque, 

pois o mesmo poderá servir de base para as empresas introduzirem a gestão e o 
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melhor controle de seus materiais, provocando consequentemente mais lucros e 

aumento de receita. 

O estudo em questão, mostra-se relevante para a literatura, por possibilitar avanços 

nos estudos realizados anteriormente sobre o tema, ao relacionar diretamente a 

gestão de estoque eficiente com a redução das rupturas nos estoques e melhoria da 

produtividade da área responsável pela manutenção da empresa. Para os 

indivíduos, a importância desse estudo está na criação de conhecimento acerca do 

tema.  

Para a empresa estudada e para aquelas que possuem as atividades de 

recebimento, armazenagem e expedição em seu ramo de mercado, essa pesquisa é 

importante por identificar sugerir um sistema que possa controlar os níveis de 

estoque utilizando o Kanban, com a finalidade de promover o ressuprimento de 

estoque de maneira racionalizada, facilitando o seu controle. Além da possibilidade 

de aplicação prática de técnicas corretas de gestão de estoque e o uso do Kanban. 

Em termos práticos, espera-se que o estudo ofereça melhor compreensão da 

importância de uma gestão de estoque eficiente dentro das organizações, e como 

ela afeta no índice de rupturas e consequentemente o impacto na lucratividade e 

nível de serviço prestado. 

Quando a empresa conta com uma gestão consciente e de qualidade, consegue 

tornar isso seu diferencial no mercado, deixando seu adversário para trás. Uma boa 

gestão minimiza os gastos, diminui o período de produção e entrega do produto, 

gerando dessa maneira mais lucro e tornando a equipe mais competitiva no 

mercado atual (CERQUEIRA, 2015). 

O estudo terá como base fundamentação teórica acerca do tema, encontrada em 

artigos científicos, livros e notícias sobre o mesmo. O estudo de caso e a pesquisa 

em campo em uma empresa mineradora da Grande Vitória/ES, denominada como 

“Empresa Alpha1”, ocasionará uma maior percepção do tema abordado, 

conseguindo correlacionar a teoria com a prática no dia a dia (VAZ; GOMES, 2011). 

  

                                                           
1
 Nome fictício dado a empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE 

 

Os estoques ou almoxarifados possuem dois lados da moeda, de um lado são vistos 

como caros, desperdício de pessoal e infraestrutura, além de não deixar o 

empresário tranquilo pois o material pode estragar ou perder seu valor enquanto 

está no estoque. Por outro lado, é muito importante, afinal ajuda a manter o 

andamento da produção caso algum problema com os fornecedores, serve como 

segurança para caso seja necessário um determinado produto, para que não 

necessite esperar pelo provedor e já consiga disponibilizar o produto para o cliente 

(SILVA; ALBUQUERQUE, 2005). 

Considera-se estoque tudo aquilo que as instituições mantêm em um espaço por um 

tempo pré-determinado, onde nesse período não ocorra sua utilização, mas apenas 

sua armazenagem. Esses produtos ou objetos são guardados caso seja necessária 

sua utilização como produto propriamente dito, ou que ele seja utilizado na 

formulação do produto final, ou nos serviços prestados (CUNHA JUNIOR, 2014). 

Esses estoques são formados por material base, ferramentas, mercadorias 

finalizadas, materiais inacabados, instrumentos para conservação, equipamentos 

mediadores, dentre outros (CUNHA JUNIOR, 2014). 

Arnold (1999), específica o que cita acima sobre o que contém os estoques. Material 

base aquele componente principal entregue pelo fornecedor que ainda não iniciaram 

sua preparação em produto final. Materiais inacabados são produtos em 

desenvolvimento que por algum motivo ainda não foram finalizados. Mercadorias 

finalizadas é o produto propriamente dito, que está armazenado aguardando venda 

ou ser colocado em vitrine. Os instrumentos utilizados na conservação da empresa e 

os equipamentos utilizados na transformação da material base em produto, estão no 

estoque caso seja necessário a substituição ou troca pelo que estão na loja 

(ARNOLD, 1999). 

Definindo estoque de acordo com Slack, Chambers e Johnston (1996), é a 

abundância de mercadorias, ferramentas e produtos que se encontra guardada em 

determinado local pré-estabelecido e faz parte de um importante princípio 

modificação. Esses artigos devem ser guardados e estocados, de maneira que 
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passem por um controle e registro rigoroso, para que o lado da moeda 

(desvantagem) não ultrapasse o outro (vantagem). 

Hodierno pode-se definir estoque de uma maneira mais clara. Houve um tempo que 

erroneamente as empresas brasileiras diminuíram seus estoques com o objetivo de 

zerá-los (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2014). 

Hoje percebe-se a importância do estoque para o funcionamento da empresa, ele 

ajuda a manter estável os gastos e os lucros, mas para isso é necessária uma boa 

gestão de materiais que consiga armazenar a porção correta de materiais, produtos 

e ferramentas (SILVA; ALBUQUERQUE, 2005). 

Silva e Albuquerque (2005) comenta que existem inúmeros motivos para a criação 

de estocagem, como:  

− Desarmonia entre o percentual de produção e a distribuição dos mesmos: 

Fabrica ou adquire o lote mínimo, porém este o percentual ainda supera o 

número de vendas; 

− A empresa possui ferramentas descalibradas que comprometem a produção. 

Imprecisão na gestão: 

− A empresa tem dúvidas sobre quando irá embolsar o material solicitado ao 

fornecedor; 

− Extravio, estrago ou dano aos materiais; 

− Equipamentos estragados. 

Através de estudos nota-se que as empresas não formam estoques somente pelos 

motivos supracitados, mas também para que seja possível obter um produto por um 

preço menor, e depois vendê-lo por um valor superior ao do mercado no momento 

da compra, gerando dessa maneira maiores arrecadações (CORRÊA; GIANESI; 

CAON, 2000). 

Além de maiores arrecadações a instituição pode buscar por lucro superior a dos 

seus concorrentes. Quando a empresa compra um produto em grande quantidade, 

baseado na avaliação de mercado, ou seja, que esse produto pode vir a faltar, ele 

forma uma estocagem grande de material, enquanto seus concorrentes não terão o 
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fornecimento do mesmo devido a carência do produto no mercado (SILVA; 

ALBUQUERQUE, 2005). 

No que se refere às grandes empresas que fazem o reabastecimento de suas 

franquias ou lojas menores, a razão para a criação de estoques é nunca faltar 

material nem na matriz e nem nas pequenas lojas. A lógica é a mesma quando as 

empresas grandes distribuem seus produtos e materiais a lojas ou mercados. Como 

é impossível ter uma indústria próxima aos seus clientes, as empresas escolher ter 

almoxarifados externos mais próximos de seus compradores (FRANCISCHINI, 

2002). 

Os quatros modelos de estoques são: - Estoque ciclo: onde o mesmo consegue 

evitar os estragos causados por ferramentas descalibradas durante a produção; - 

Estoque isolador: aquele ligado a margem de proteção da empresa, quando a 

mesma não sabe quando o fornecedor irá entregar o material solicitado; - Estoque 

de antecipação: quando, baseando-se em planos estratégicos de mercado, forma 

seu estoque visando lucro; - Estoque no canal: onde o mesmo serve para aproximar 

as grandes fábricas dos seus compradores (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

1996).  

Quando as empresas fazem compras maiores normalmente recebem redução nos 

preços originais, por este motivo realizam a estocagem de material por ganhar 

vantagem em cima disso. Ocasionando posterior lucro, quando acontecer à venda 

(MOREIRA, 2004). 

A empresa deve conseguir pensar qual a quantia adequada de material ou dimensão 

de lote, que melhor se adapte aos seus processos de produção. Não ocorrendo falta 

e nem custos elevados (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2008). 

Antes de se tomar decisões com relação ao estoque devem ser levados em 

consideração os custos advindos dele a fim de se prevenir de futuros contratempos 

no orçamento da empresa (MOREIRA, 2004). 

Verifica-se com isso que a administração de estoque é importantíssima para o 

produto final, para o contentamento dos clientes e da própria firma. Neste processo 

é essencial uma direção dinâmica dos estoques e a confiabilidade no controle é 

essencial para o sucesso (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2000). 

 



28 
 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE 

 

Na definição de Arnold (1999), os estoques podem ser qualificados de acordo o 

papel que exercem dentro da empresa. São classificados como:  

● Estoque de Antecipação ou Estoque Sazonal; 

● Estoque de Flutuação ou Estoque de Segurança; 

● Estoque de Tamanho de Lote ou Estoque Ciclo; 

● Estoque de Transporte ou Estoque de Condutos; 

● Estoque Especulativo ou Estoque de Proteção; 

● Estoque de Manutenção, de Reparo e Operacional. 

Estoque de Antecipação ou Estoque Sazonal. É montado um estoque pensando 

em estratégias de lucro, como grandes descontos, que irão ocasionar maior número 

de vendas, e a empresa irão precisar de um grande lote de produtos (REID; 

SANDRES, 2005). 

Estoque Mínimo ou Estoque de Segurança. Tem a função de proteger contra 

possíveis flutuações aleatórias da demanda, impedindo que haja esgotamento do 

estoque, suspensões na produção e no atendimento ao freguês. As oscilações no 

volume de consumo, o retardamento no tempo de reposição e na entrega pelo 

fornecedor, assim como a variação na qualidade são causas comuns que geram 

falhas na reposição dos estoques (ARNOLD, 1999). 

Estoque de Tamanho de Lote ou Estoque Cíclico. Ocorre quando a empresa 

compra ou produz itens em quantidade maior do que necessário. Nesse caso os 

artigos excedentes são trazidos para um estoque de onde sairão para serem 

consumidos conforme solicitação da demanda (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

1996). 

Geralmente esse tipo de estoque é feito com o intuito de reduzir as despesas com o 

transporte, obter benefícios com descontos por quantidade, preocupar menos com 

ferramentas descalibradas, está relacionado também a alta no mercado onde se 

pode estocar e já vender o material rapidamente, necessitando de nova fabricação 

(ARNOLD, 1999). 
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Estoque de Transporte ou Estoque de condutos. Esses estoques surgiram 

devido ao tempo necessário para transportar os produtos das instalações fabris até o 

centro de distribuição ou, até mesmo, ao cliente final. A empresa deve definir se fará 

o uso de um transporte mais lento e mais barato ou um transporte mais rápido e 

mais caro, isso porque a quantidade de estoque em trânsito está inteiramente 

relacionada ao tempo de transporte e a procura anual (POZO, 2004). Conforme se 

apresenta a seguir:  

Estoque Especulativo ou Estoque de Proteção. Serve como segurança para a 

empresa para que mesmo com escassez de material ou sua matéria base, não falte 

o mesmo para seus consumidores finais. Além da escassez, previne também contra 

o aumento de custo (REID; SANDERS, 2005). 

Estoque de Manutenção, de Reparo e Operacional (MRO). É composto pelos 

materiais utilizados no suporte, na manutenção e nas operações gerais, da empresa. 

Eles não fazem parte do produto final que chega ao consumidor. São eles materiais 

de limpeza, materiais de escritório e materiais de uso diário (REID; SANDERS, 

2005). 

 

2.3 KANBAN 

 

O modelo encontrado no Sistema Toyota de Produção ganhou destaque a partir da 

metade dos anos 70, momento crítico de recessão da economia, onde diversas 

organizações americanas vivenciaram a queda drástica nos lucros. A Toyota 

(fabricante de automóveis japonesa), no entanto, manteve seus níveis de 

lucratividade e continuou realizando boas vendas. De acordo com Ribeiro (1999) a 

expertise advinda da análise dos sistemas de produção industrial, permitiu obter 

ótimo resultado na estruturação do sistema Kanban no Japão, com foco em 

elucidação de problemas que conduziram as organizações a uma crise rigorosa 

quando a década de 80 teve início. 

A excelência obtida neste resultado é atribuída ao sistema enxuto de produção (just-

in-time) criado pela Toyota nos anos 50. O just-in-time (JIT) é o alicerce elementar 

do SPT, podendo ser descrito com a frase: possuir a  “peça certa no momento certo 

e na quantidade certa, e podemos acrescentar no lugar certo” (ROTHER; SHOOK, 

1998). 
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Quando se idealiza o JIT, é preciso fabricar ou comprar apenas o quanto e quando 

necessário, desta forma reduzindo os custos ligados à manutenção e obtenção de 

estoques, as estruturas físicas localizadas no pátio de produção, além de expor os 

problemas que tem origem nos excessos da produção. De maneira abrangente, a 

redução dos estoques que se interpõe à produção, permite destrinchar os entraves 

do fluxo de produtividade, como exemplo, podemos citar a falta de balanceamento 

no curso da produção, setups extensos, danos aos equipamentos e máquinas, 

gastos com transportes, e muito mais, podendo assim abrir caminho para que se 

encontre soluções e que se promova a diminuição dos custos, muitas vezes 

atribuídos aos próprios operadores das máquinas (SUZAKI, 1987). Assim, o Sistema 

de Produção Toyota criou uma ferramenta denominada Kanban que permite 

metodizar o fluxo dos produtos de maneira a obter controle e a compensação da 

produção além de minimizar os estoques intermediários e os finais (OHNO, 1997).  

O pai do kanban, Taiichi Ohno, ex-vice-presidente da Toyota Motor Company, teve 

sua ideia originada dos supermercados, onde observou que uma determinada 

mercadoria só era recolocada nas prateleiras quando retirada pelo cliente, 

assegurando desta maneira, que só fosse produzida a quantidade necessária de 

itens através do sistema de produção puxado. 

Moura referido por Veloso (2006, p. 5) faz menção ao Kanban “como uma grande 

alternativa que, por ser um sistema barato, qualquer empresa pode emprega-lo. 

Através dele pode-se conseguir produtividade evitando-se gastos com a implantação 

de sistemas mais sofisticados”. 

Podemos acrescentar, segundo Schonberger citado por Veloso (2006, p. 5), que 

“este sistema de controle por ser introduzido em qualquer momento, independente 

dos níveis de estoque, porém se seu potencial não for aproveitado para detectar 

problemas e aumentar a eficiência do sistema, não estará se utilizando o Kanban 

por completo”. 

As 11 premissas elementares do método Kanban são (VELOSO, 2006): 

- Subtração de prejuízos e/ou perdas, em que qualquer quantidade acima da 

necessidade mínima exigida para se produzir configura desperdício; 
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- Unificação da produção e do transporte. O volume adequado entre o lote e as 

necessidades que precisam ser atendidas imediatamente, deve-se fazer a produção 

escoar; 

- Ideia do supermercado. O cliente (processo subsequente) procura o necessário, no 

momento certo e na quantidade exata. O processo predecessor repõe somente 

aquilo que foi vendido. 

- Princípio do momento com exatidão, sendo este o próprio Just-in-time;  

- Minimização do estoque, em que os excessos devem ser extintos; 

- Nível de qualidade a 100%, já que as peças defeituosas não devem ter 

continuidade; 

- Autocontrole na sincronização, não é permitido atrasos no processo produtivo, caso 

ocorra a quebra ou dano em um determinado equipamento, os processos que a 

precedem e que ocorrem posteriormente a ela devem ser parados, evitando 

gargalos e excessos produtivos; 

- Mão de obra versátil, não produzir peças desordenadamente, a fim de utilizar 

máquina e mão de obra disponível. Os operadores devem ser deslocados para 

produzir o necessário. 

- Contenedor padrão. Cada contenedor deve sempre conter a quantidade 

determinada no kanban e que seja suficiente para suprir a demanda no tempo 

necessário;  

- Principio da disciplina. Dificultar exceções;  

- Principio da flexibilidade. Tornar a produção menos rígida para responder às 

demandas de qualquer item instantaneamente. 

Na área destinada à produção do sistema kanban existem diversos componentes 

além dos cartões (VELOSO, 2006). 

O foco de trabalho é onde ocorre a realização das tarefas por meio de equipamentos 

o mão-de-obra. Nestes pontos de trabalho é possível verificar a existência de painéis 

de Kanban de produção, funcionando como um painel de coleta que permite a 

operacionalização do kanban de produção (VELOSO, 2006). 
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Também é possível o uso de contenedores, que pode ser qualquer receptáculo, 

desde que a quantidade de peças permitidas seja padronizada. A disposição do 

número de peças dentro nestes contenedores normalmente determina o volume 

mínimo do lote para produção (VELOSO, 2006). 

É necessário que se tenha o setor de entrada e o de saída. O setor de entrada aloca 

o estoque de materiais destinados à produção de peças do próximo setor, enquanto 

que o setor de saída aloca o estoque dos materiais em estado final, ou seja, prontos, 

nele, os produtos finalizados são dispostos dentro dos contenedores até que seja 

demandado para a próxima etapa (VELOSO, 2006). 

O painel de kanban de produção é um quadro disposto em várias cores, facilitando a 

visualização do fluxo de gasto de cada item. O quadro é colorido de verde, amarelo 

e vermelho, de baixo pra cima. Cada célula e/ou seção de produção exige seus 

quadros de kanban. É indicado que eles sejam dispostos junto às células fabris e os 

setores de entrada e saída de material. O quadro tem serventia para que a produção 

de itens do centro de trabalho seja padronizada (VELOSO, 2006). 

 

2.4 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

  

2.4.1 Princípios e definições 

 

A manutenção serve para o aperfeiçoamento quanto à disponibilidade da planta, 

abrangendo todos os aspectos de negócios, riscos, segurança, integridade 

ambiental, eficiência energética, qualidade do produto e serviço ao cliente, tentando 

preservar o estado original do equipamento no qual foi desenhado, servindo também 

para evitar que ocorram falhas (SIQUEIRA, 2005). 

Segundo Moraes (2004), explica que nenhuma instalação, equipamento ou maquina 

funcionaria adequadamente sem a presença do homem de manutenção, é por isso 

que hoje essa manutenção é essencial para que a produção seja desenvolvida 

dentro do planejado e de um jeito perfeito. 

As atividades de manutenção, segundo Marçal (2004), foram criadas para que uma 

máquina seja capaz de dar continuidade e realizar as tarefas para as quais foi 

projetada de forma segura. Contudo, a deterioração da mesma não pode ser 
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evitada, devido ao tempo de utilização e a degradação natural. A manutenção 

representa um papel de alta relevância na melhoria dos processos de produção, 

aprimorando os métodos de gestão e se esquivando de obstáculos de 

relacionamento entre as várias áreas de uma organização, deixando, assim, de ser 

enxergada como um mal necessário. 

Para Xavier e Dodrigo (2008), as principais funções da Manutenção podem ser 

descritas a partir de algumas características imprescindíveis para o alcance de bons 

resultados: 

 RELACIONAMENTO: pode dividir-se em relacionamento interpessoal – 

cuidando dos relacionamentos existentes entre as pessoas dentro da 

empresa, e relacionamento institucional – cuidando da relação existente entre 

as áreas componentes da estrutura organizacional. Em uma Matriz “5W2H” 

essa função seria descrita pela palavra QUEM (ou COM QUEM). 

 TÉCNICA: característica vinculada à capacidade de dissolver conflitos dos 

ativos – maquinário e sistemas – através da atuação da engenharia. A 

palavra capaz de conceituar este tipo de atuação em uma matriz “5W2H” 

seria COMO. 

 GESTÃO – determina as ações em conjunto capazes de fazer a gestão de 

forma global e cuja representação é dada pelas seguintes palavras da matriz 

“5W2H” tamanha a sua importância: O QUE, PORQUE, ONDE, QUANTO, 

QUANDO. 

 

2.4.2 A função da manutenção em um processo de produção 

 

Cabe à manutenção zelar pela conservação da organização, principalmente de 

maquinas e equipamentos, devendo essa antecipar-se aos problemas através de um 

continuo serviço de observação dos bens a serem mantidos, reduzindo assim ao 

mínimo as paradas temporárias da organização (SANTOS, 2007). 

De acordo com os autores, Fusco e Sacomano (2007) pode-se afirmar que a 

importância da manutenção esta relacionada ao movimento mundial em busca de 

uma maior qualidade de produção, com isso nos tempos de hoje já se adota o 



34 
 

principio zero quebra, onde não se admite a interrupção do processo produtivo em 

decorrência da parada de um equipamento. 

A classificação de avarias por deterioração equivale ao conceito de falha 
potencial ou anomalia, no qual se considera que muitas das falhas não 
acontecem abruptamente. Pelo contrário elas se desenvolvem ao longo do 
tempo e apresentam dois períodos distintos: o período entre a condição 
normal até o primeiro sinal da falha e um segundo período que vai do 
surgimento do primeiro sinal até a perda total ou parcial da função do 
equipamento. Um exemplo desse conceito é o surgimento de uma trinca em 
um equipamento qualquer que inicialmente não afete seu funcionamento, 
mas que irá se propagar com o uso, levando a perda total ou parcial da 
função do referido equipamento (XENOS, 1998, p.77). 

 

2.4.3 Formas de manutenção 

 

Vale a pena ressaltar que diante as pesquisas feitas percebeu-se que existem 3 

categorias de abordagens que sustentam a manutenção, sendo elas: Corretiva, 

Preventiva e Preditiva, porém nos tempos modernos temos, além destas, a 

Manutenção Detectiva, a Engenharia da Manutenção e ainda a Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (SIQUEIRA,2005). 

Manutenção Corretiva: Esse tipo de manutenção é feita logo que o equipamento se 

quebra, onde pode ser aplicada isoladamente ou também com uma 

complementação da manutenção preventiva, ocorrendo assim melhorias no 

equipamento (WYREBSKI,1997).  

A manutenção do tipo corretiva causa a interrupção do fluxo produtivo. Em virtude 

disso, é bastante imparcial quanto ao que se diz respeito a economia, visto a quantia 

de quebra da produção e do lucro cessante. Haja vista que hoje esse tipo de 

manutenção não é o mais apropriado para as organizações por não possibilitar uma 

maior segurança no cumprimento dos prazos em um plano de produção (MARÇAL, 

2004).  

Alguns custos são agregados a este tipo de manutenção como: custos elevados 

referentes ao estoque de peças sobressalentes; maiores custos com tarefas extras; 

demora da parada de equipamento; e ainda, pouca disponibilidade produtiva 

(ALMEIDA, 2000). A manutenção corretiva também pode ser subdividida em: 

A Manutenção Corretiva Não Planejada, como já diz o próprio nome, trata-se de um 

tipo de manutenção que não foi previamente planejada e que acontece de maneira 
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aleatória. Marçal (2004) enfatiza que a mesma se da em um fato já ocorrido ou no 

instante seguinte a detecção do defeito. Implicando na paralisação do processo, 

perda da produção, da qualidade e aumento de custos de produção. Essa 

manutenção tem por objetivo colocar o equipamento em condição de continuar a 

exercer sua função.  

Na Manutenção Corretiva Planejada é realizado o acerto do desempenho quando 

está menor do que o planejado ou de um erro, que pela decisão da gestão, ou, pela 

ação em virtude do acompanhamento preditivo, ou pela iniciativa de funcionar até 

que quebre. Uma atividade, quando planejada, será sempre menos onerosa, mais 

ágil e confiável do que as não planejadas, e sempre apresentarão um nível maior na 

qualidade. 

Para que a manutenção de maneira precisa e determinada, é necessário que a 

máquina seja desmontada e inspecionada para determinação dos reparos e assim a 

mesma retornar ao serviço. Não havendo peças no estoque, deveram as mesmas 

ser encomendadas, visto o preço de mercado, devendo ser solicitado o envio 

expedido. Feito isso o pessoal da manutenção devera localizar onde esta o 

problema ou problemas que forçaram a falha, e consequentemente consertá-lo. 

Manutenção Preventiva: Essa por sua vez é feita antes do acontecimento de falhas 

ou quebras, visando eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas por manutenção 

das instalações em intervalos pré-planejados (ALMEIDA, 2000). 

A manutenção preventiva se mostra como um dos tipos de manutenção mais 

relevantes dentro de uma unidade fabril, dispensando energia no planejamento e na 

capacitação de equipes de especialistas, visando sempre manter a disponibilidade 

dos equipamentos, através de procedimentos de confiabilidade. Seja através de 

ações singulares ou por meio de grandes paradas de equipamentos, é necessário 

que a manutenção preventiva tenha a maior prioridade entre os administradores nas 

industrias , usinas e empresas nas determinações de trabalho, o que infelizmente, 

está distante da realidade apresentada atualmente. 

Apesar dos conceitos apresentados a respeito da necessidade de se praticar a 

manutenção preventiva, a preditiva, a corretiva ou a manutenção planejada, 

incluindo também a manutenção centrada em confiabilidade, já fazerem parte do 

dia-a-dia de muitos supervisores e profissionais da engenharia, elevado número de 
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organizações que enxergam a manutenção como um custo extra no balanço da 

empresa. Quando na realidade, se houver a reanálise do significado e dos 

benefícios da manutenção preventiva, as atividades inerentes à manutenção 

possibilitam a redução dos custos e indo além, podem elevar a lucratividade da 

empresa. 

Isso devido às trocas e consertos de equipamentos e às peças que são substituídas, 

que permitem um fluxo contínuo na produção, através de quantidades mínimas de 

paradas devido a falhas e danos que podem vir a acontecer. De maneira especial, 

na manutenção industrial preventiva, vê-se a necessidade de criar e aplicar planos 

de manutenção bem definidos, associando-os a conceitos de Kaizen, Kanban, Seis 

Sigma, Lean Manufacturing tendo como alicerces uma ampla variedade de 

condições e apontadores de necessidade de manutenção, que podem trazer mais 

segurança na continuidade da produção, na qualidade e na totalidade da 

padronização, sem a necessidade de intervenções constantes. 

De acordo com Marçal (2004) a manutenção preventiva se subdivide em: 

 Manutenção preventiva programada ou sistemática  

É vista no momento em que os serviços de manutenção são efetivados 

periodicamente, com intervalos pré-definidos, dias certos no calendário, ciclos 

operacionais, horas certas para as operações, entre outros, deixando de lado a 

situação dos componentes abrangidos (MARÇAL, 2004). 

 Manutenção preventiva de rotina. 

Caracteriza-se pelas manutenções de caráter preventivo e ocorrem em intervalos 

previamente estabelecidos e em curto espaço de tempo, tendo suas prioridades 

definidas às claras e sua execução em curta duração normalmente se apoia apenas 

nos sentidos do indivíduo, sem que ocorra falta de disponibilidade da instalação ou 

da máquina. Em geral são vistas como averiguações e inspeções sistemáticas 

suportadas pela utilização de check list ou demais controles (MARÇAL, 2004).  

Manutenção Preditiva: Visa promover manutenção somente de acordo com a 

necessidade realmente dessa manutenção, sendo essa definida o tempo certo para 

a realização através de equipamentos que monitoram esse tempo, orientando assim 

em que determinada situação deve-se usar esse tipo de manutenção (ALMEIDA, 

2000).  
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Tal categoria de manutenção visa prever o uso de componentes  maquinários e 

equipamentos, além de avaliar as situações necessárias para que o tempo traga 

maior proveito (ALMEIDA, 2000). 

A técnica tende a antecipar a necessidade de realizar a manutenção do 

equipamento, extinguindo as probabilidades de desmontar o maquinário de maneira 

desnecessária e deixando-o indisponível por mais tempo (ALMEIDA, 2000). 

Para que seja efetivada, a manutenção preventiva requer o uso de aparelhos 

assertivos, que consigam fazer o registro de vários fenômenos dos equipamentos, 

como a pressão; a temperatura; o desempenho; a aceleração. Com base nesta 

expertise e no estudo destes fenômenos, podem-se prever os erros e defeitos 

vindouros (ALMEIDA, 2000). 

De maneira geral método se divide em estipular um diagnóstico e implementar uma 

avaliação das tendências. No diagnóstico se constata as irregularidades e o 

encarregado cuida de traçar uma solução que seja adequada à origem e a gravidade 

do erro encontrado (ALMEIDA, 2000). 

Obviamente a etapa do diagnóstico deve acontecer antes da programação do 

reparo. 

A etapa relativa à análise de tendências, no entanto, traduz-se em prevenir 

antecipadamente os defeitos (erro ou dano), através destes aparelhos que agem 

efetivamente na observação contínua, antecipando a reparação antes de que seja 

necessária (ALMEIDA, 2000). 

É comum a adoção de vários métodos que possam investigar, a fim de permitir a 

intervenção nos equipamentos e máquinas. Dentre inúmeras metodologias, 

podemos dar destaque às que seguem (ALMEIDA, 2000): 

 Estudo de vibrações (tribologia e ferrografia); 

 Análise de óleos; 

 Ultrassom que detecta e analisa vazamentos e defeitos em válvulas e 

purgadores; 

 Análise do estado das superfícies; 

 Termografia de sistemas elétricos e mecânicos; 
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 Análises estruturais de peças. 

Manutenção Detectiva: Esse tipo de manutenção se destina a atuação nos sistemas 

de proteção que buscam encontrar erros ocultos ou de difícil percepção aos 

responsáveis pela operação e manutenção, sendo que algumas categorias de 

sistemas, em que os mesmos se apresentam de forma mais complexa, tais ações só 

precisam ser conduzidas a efeito por profissionais especialistas do setor de 

manutenção que possam, através de treinamento e especialização adequados,  

executar tais funções (ALMEIDA, 2000). 

Para Pinto (1998) identificar falhas ocultas ou difíceis de perceber é de suma 

importância para alcançar a confiabilidade do sistema, evidenciando que dominar a 

situação é o ideal para a função manutenção. 

Engenharia da Manutenção: Essa nova concepção constitui na quebra de 

paradigmas na manutenção, onde praticar engenharia da manutenção deixou de ser 

apenas a que ficava consertando continuadamente e passou a se desenvolver nas 

áreas praticando mais quanto às questões da produtividade como modificar 

situações permanentes, identificar tecnicamente na produção e aplicar técnicas 

modernas (SIQUEIRA, 2005). 

De acordo com Xavier (2003) na engenharia da manutenção deixa-se de ficar 

consertando continuamente e passa a procurar as causas básicas, modificando 

situações permanentes de mal desempenho, deixando de viver com problemas 

crônicos, melhorando padrões e sistemáticas, desenvolve a manutenibilidade, 

interferindo tecnicamente nas compras. Muito mais que uma prática, esse tipo de 

manutenção, é antes de tudo, uma cultura que caracteriza pela utilização de dados 

para analise, estudo e melhorias nos padrões de operações e manutenção dos 

equipamentos por meio se técnicas modernas.  

Engenharia de Manutenção conceitua-se por (XAVIER, 2003): 

 Executar a análise de falhas e erros visando a extinguir as causas de do 

desempenho insatisfatório (agir na causa básica); 

 Agir de maneira efetiva em itens e produtos sobressalentes; 

 Elaborar procedimentos de trabalho (em uníssono com a execução); 

 Capacitar o pessoal nos Padrões e processos; 

 Envolvimento nos  novos projetos de obras e melhorias (“sustaining”). 
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Para que se exerça a Engenharia de Manutenção deve-se contemplar esta 

atividade. Ou seja, qualificar o pessoal envolvido e que estejam alocados nesse tipo 

de atividade. Quando as pessoas envolvidas nas atividades de Engenharia de 

Manutenção é totalmente consumido pelas demandas e urgências cotidianas, torna-

se impossível criar novos trabalhos e, consequentemente obter novos resultados. As 

companhias que atingem o sucesso nestas atividades e funções tem esta obrigação 

indetificada claramente, com suas responsabilidades bem detalhadas, e o trabalho 

voltado para a melhoria contínua.  As empresas que executam a manutenção sem 

uma rotina especializada, encontram muitos obstáculos na prática da Engenharia de 

Manutenção (NUNES; VALLADARES, 2008). 

Manutenção Centrada na Confiabilidade: Essa foi desenvolvida a partir da 

necessidade de aumento da confiabilidade dos aviões civis americanos em 1978 por 

Stan Nowlan e Howard Heap (MORAES, 2004), objetivando o empenho em fazer 

com que o equipamento execute com segurança as funções e o desempenho por 

ele esperado em projeto. 

Segundo Lafraia (2002), a confiabilidade pode ser definida como o nível de 

confiança de que um determinado equipamento ou sistema desempenhe a função 

básica para a qual foi projetado e instalado, durante um período de tempo pré-

estabelecido e sob condições de operação metódicas. Deste modo, a confiabilidade 

de um ativo é praticamente exclusiva à qualidade do sistema de Manutenção, tendo 

em vista que a confiabilidade inerente, trabalhando em conjunto com este ativo por 

seu produtor só é passível de evolução a partir de ações praticadas pela 

administração de manutenção. 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (RCM – Reliability Centred Maintenance) 

traduz-se na aplicação de um padrão definido para designar e estratégia adequada 

de manutenção para um determinado sistema ou máquina. Seu início se dá pela 

identificação da operacionalização ou desempenho esperado pelo equipamento na 

sua aplicação no fluxo de produção, evidenciando os meios de falhar e suas 

prováveis causas, delineando seus impactos e as consequências do erro. 

Desta forma é possível mensurar o potencial crítico das falhas, evidenciar as 

consequências mais relevantes e que possam impactar a confiabilidade, a 

disponibilidade ou os gastos. Esta metodologia possibilita escolher as ações mais 
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assertivas com relação à manutenção voltadas para os modos de erro encontrados 

(MORAES, 2008). 

Para se alcançar esse objetivo a política do RCM leva em conta  o resultado que se 

espera das equipes responsáveis pela operação e manutenção das máquinas, 

levando em conta os seguintes aspectos (MORAES, 2008): 

 Quais são as funções, atívidades e níveis de desempenho esperados no 

projeto do equipamento e de seus subsistemas? 

 Por que e como podem acontecer os erros nessas funções? 

 Quais as consequências de tal erro? 

 Pode-se prever ou evitar a falha? Caso a resposta seja não, que outra política 

de manutenção pode ser aplicada com o objetivo de a ocorrência da falha? 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Barros; Lehfeld (2007) a metodologia resume-se em investigar e analisar 

todas as estratégias e normas expedidas, detectando seus problemas ou a ausência 

deles no seu uso. São agrupamentos de pensamentos com a ciência e material 

descrito sobre o tema que auxiliam a execução dos métodos. 

Tomando como ponto de partida o objetivo deste estudo, foi feita uma pesquisa 

exploratória no departamento de estoque de uma mineradora situada na Grande 

Vitória/ES, para conseguir arrecadar o maior número de informações sobre a 

mesma. Todas essas questões (registros, planilhas, metas e alvos) foram essenciais 

para o estudo realizado (GIL, 2010). 

A pesquisa também pode ser definida como um estudo documental onde é realizado 

com a utilização de documentos cedidos pela empresa onde constam os registros de 

como eram feitos os controles no departamento de estoque da empresa anterior e 

posterior ao Kanban (VERGARA, 2013). 

O estudo também pode ser enfatizado como um pesquisa bibliográfica. Afinal de 

acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é aquela realizada com sustentação 

em um estudos anteriores sobre o tema, aqueles presentes em livros, jornais, 

revistas e artigos científicos. Isso possibilita ao pesquisador uma visão mais ampla 

do campo, pois ajuda a conhecer, dominar e compreender assuntos que acontecem 

em lugares que muita das vezes o pesquisador não poderia entrar em contato com 

esse campo. Isso é um privilégio adquirido pelos pesquisadores, que auxilia a 

resolução da problematização da pesquisa, que muita das vezes precisa recolher 

dados espalhados pelos períodos históricos e pelos lugares do mundo, facilitando 

assim a pesquisa e recolhimento de conhecimentos sobre o tema. 

Gil (2010) deixa claro que a pesquisa precisa ser categorizada de acordo com a 

meta que a mesma possui, tornando indispensável a necessidade de determinar 

quais os parâmetros serão utilizados para categorizá-la conforme o campo de 

estudo, o propósito, e as estratégias estabelecidas. 

De acordo com os meios utilizados, a pesquisa em questão foi definida como 

descritiva. Durante a pesquisa descritiva o pesquisador não pode intervir no 

momento que realiza a interpretação das informações, sendo que todos os dados 
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devem ser avaliados e interpretados sem alterações no levantamento bibliográfico 

(ANDRADE, 2010). 

O pesquisador construiu e acumulou informações sobre o tema escolhido para a 

pesquisa com a meta de conseguir compreender melhor sobre o assunto e avaliar 

os estudos existentes sobre a problematização que o pesquisador deseja resolver 

(KOCHE, 2003). 

Além de tudo citado até aqui, a investigação bibliográfica é importante, pois ajuda a 

demarcar e conduzir todas as informações coletadas, por meio de interrogatórios, 

questionamentos e outros meios (VERGARA, 2013). 

A população utilizada no trabalho em questão foi uma empresa do ramo da 

mineração situada na Grande Vitória/ES, denominada como Empresa Alpha.  

População e amostra são conceituados como uma coleção formada de indivíduos, 

instituições, materiais e ferramentas que contém as peculiaridades que serão 

estudadas pelo investigador (VERGARA, 2013). 

A amostra escolhida pelo investigador para realizar o recolhimento e avaliação de 

fatos e materiais, foi o departamento de estoques da empresa, que segundo 

Francischini e Gurgel (2002), são os incumbidos de administrar os materiais, 

realizando o controle da chegada e partida ou retirada dos materiais, responsáveis 

de suprir todos os departamentos da empresa baseados no planejamento já 

realizado. Por esse motivo, é possível afirmar que o setor está ligado diretamente 

com os outros setores da empresa, afinal os materiais, as requisições e o 

abastecimento desses setores é feito pelo almoxarifado. 

Considerando o exposto, para realização deste estudo tem-se como técnica de 

coleta de dados o uso de questionário estruturado fechado aplicado ao gestor do 

departamento de estoque, bem como aos funcionários do setor, visando preconizar 

um sistema que gerencie os estoques pelo método Kanban, para que o 

ressuprimento ocorra de forma racionalizada, simplificando assim seu controle.  

De acordo com Gil (2010, p. 117), “a entrevista é uma técnica de coleta de dados em 

que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas com o 

objetivo de obtenção de dados que lhe interessam à investigação”. O mesmo autor 

explica que a entrevista “é um dos mais comuns e poderosos caminhos para 

entender os seres humanos”. 
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Além das entrevistas, foi realizada observação in locco e feito fichas constando 

essas observações para que sejam descritas posteriormente neste estudo. 

Esta técnica se define como apresentação de uma pesquisa de campo. Pode-se 

dizer que a mesma foi escolhida, pois envolve obtenção de informações profundas 

relativas às questões propostas no objetivo deste estudo. 

Num primeiro momento foi feita análise quantitativa dos dados coletados, 

descrevendo a amostra populacional e os percentuais que identificam a efetivação 

de práticas de gestão de estoque da empresa. 

Segundo Gil (2010) a pesquisa quantitativa tem raízes lógicas e tende a enfatizar o 

raciocínio dedutivo e a mensurar, por meio de procedimentos e métodos estatísticos, 

a realidade da experiência humana percebida através da coleta de dados. 

Num segundo momento foi feita uma análise qualitativa dos dados, organizando os 

comentários, respostas em categorias similares, identificando padrões, tendências, 

relações, bem como associações de causa-efeito. 

Fez-se um agrupamento das respostas da pesquisa de campo, usando os conceitos 

abordados no estudo a fim de responder a questão investigativa do mesmo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

O objeto desta pesquisa é uma empresa extratora de minério da empresa Alpha, 

que no 1º dia de junho de 1942, a partir do decreto-lei nº4352, no governo de Getúlio 

Vargas foi estruturada, e em 1997, a mesma passou pelo processo de privatização. 

A princípio suas atividades mais importantes aconteciam em Minas Gerais, hoje, 

porém, ela tem atuação importante em 38 países diferentes (Vale, 2011). A empresa 

Alpha está entre as empresas mineradoras com maiores portes, e no setor privado é 

a maior da América Latina. No setor de minério de ferro é a maior em caráter de 

produção, já como produtora de níquel ocupa o segundo lugar. Além desses 

produtos, ela ainda fabrica cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, fertilizantes, cobalto 

e metais da família da platina. Sendo atuante em destaque no mercado logístico, 

siderúrgico e de energia. 

Seu sistema de produção age de maneira integrada às operações de mineração, 

atividades ferroviárias e portuárias e com todo o planejamento de sua cadeia de 

produtividade, que no mercado brasileiro se divide em três grupos: Norte, Sudeste e 

Sul. O grupo Sudestes se compõe pela Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) que 

conecta as mais de 15 minas do território com a área portuária de Tubarão, que fica 

em Vitória no estado do Espirito Santo. O grupo Sul é formado por três unidades de 

mineração e ainda por dois portos marítimos: Ilha de Guaíba e Companhia Portuária 

de Sepetiba. Enquanto que o grupo Norte se forma pela estrada de ferro Carajás 

(EFC) e pelo porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, destinado 

exclusivamente para que os produtos fabricados no Pará sejam escoados. 

A pesquisa propriamente dita ocorreu na Usina de 1 a 4, na área destinada à 

Preparação (DIPE) que responde à Gerência de Manutenção no centro Vale situado 

no Complexo de Tubarão em Vitória (ES).  

O complexo, como um todo, é composto por uma área total de 14km², o porto possui 

2 píeres, que podem atender até 3 navios ao mesmo tempo.  

Além de dar abrigo ao Terminal de Tubarão, cuidando do transporte exclusivo de 

minério de ferro, o complexo abrange três terminais de carga geral: Praia Mole 

(carvão), Produtos Diversos (soja e fertilizantes) e Granéis Líquidos.  
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O Porto de Tubarão é se destaca mundialmente como o terminal de granel mais 

competente, mesmo em contraponto com grandes portos como Dampier e Port 

Headland, na Austrália. 

Consequentemente, a atividade produtiva de Pelotas, especificamente, se inicia na 

área da Preparação, que tem a função de processar o minério extraído das minas e 

predispô-lo em vários outros subprocessos de acordo com a descrição apresentada 

a seguir. 

Na Figura 1 as etapas do processo de produção de pelotas advindas do minério de 

ferro são retratadas. 

 

Figura 1 – Etapas do processo da pelotização 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

O processo de produção de pelotas é muito amplo e por isso este trabalho mostra o 

macro-processo do mesmo (Figura 1). Assim, o foco se dá ao processo de 

preparação do minério e seus subprocessos, sendo: Empilhamento e Recuperação;   

Moagem e Classificação; Espessamento; Homogeneização; Filtragem; Prensa de 

Rolos; Mistura. 

Empilhamento e Recuperação: o início da preparação do minério para a formação 

de pelotas se dá ainda no pátio de finos, onde todo minério transportado pelos 

vagões é empilhado e posteriormente recuperado via máquinas de pátio e correias 

transportadoras (Figura 2). 
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Figura 2 – Empilhamento e recuperação 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Moagem e Classificação: Este subprocessos ajusta as propriedades físicas da 

mistura de minérios às exigências do pelotamento com Granulometria entre 80-90% 

< 0,045 mm e Superfície Específica entre 1700 - 1900 cm2/g. O ajuste se dá por 

meio de Moinhos tubulares com corpos moedores (bolas) em seu interior. Esta etapa 

do processo de preparação é onerosa em consumo energético (Figura 3). 

 

Figura 3 – Moagem e classificação 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Espessamento: Etapa do processo necessária apenas nas plantas com circuito de 

moagem fechado e à úmido, onde acontece o adensamento da polpa  oriunda da 

ciclonagem do processo de moagem do minério via princípio da sedimentação 

(Figura 4). 
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Figura 4 - Espessamento 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Homogeneização: Este subprocessos trata a polpa  homogeneizada em tanques 

com agitação mecânica adicionando (antracito, coque de petróleo, etc), Estes 

tanques servem de estoque intermediário de material (pulmão) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Homogeneização 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Filtragem: Processo onde acontece a redução de 0,1 % na umidade da polpa crua  

que corresponde a uma redução proporcional de 1,0 kg de óleo por tonelada de 

pelota produzida (Figura 6). 
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Figura 6 - Filtragem 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Prensa de rolos: Este subprocesso de alta tecnologia utiliza–se da aplicação de 

altíssimas pressões específicas às partículas de minério, é por sua vez uma boa 

solução para desgargalamento da moagem, pois gera aumento na produtividade e 

redução consumo energético (Figura 7). 

 

Figura 7 – Prensa de rolos 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

Mistura: Etapa crítica devido às baixas dosagens de aglomerante e de muita 

Importância, pois garante a eficiência da mistura para garantia da qualidade das 

pelotas cruas e redução dos desvios-padrão dos parâmetros de qualidade. Grande 

parte das usinas que realizam a pelotização possuem misturadores pouco eficientes 
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e que, propiciando ganhos como e eficácia na mistura podem impactar em reduzir 

expressivamente a utilização de determinados aglomerantes (Figura 8). 

 

Figura 8 – Mistura 

 
Fonte: Vale (2017). 

 

4.2 CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO GESTÃO DE MATERIAIS 

 

Nesta seção é apresentado o setor/área objeto do estudo deste trabalho, bem como, 

os processos que envolvem a gestão de materiais. 

Para melhor compreensão sobre a Gerência de Manutenção é apresentado um 

fluxograma (Figura 9) com as etapas inerentes a ela. 

 

Figura 9 – Etapas do processo da Gestão de Manutenção 

 
Fonte: Vale (2017). 
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Ao se verificar a necessidade de execução de manutenção em usinas, oficinas, 

parada fria ou de engenharia de manutenção, na empresa, conforme demonstrado 

na Figura 9 é necessário que efetivar as seguintes etapas: 

 Inspecione ativos; 

 Planeje a manutenção; 

 Aprovisione materiais para a manutenção; 

 Programe a manutenção; 

 Execute a Ordem de Manutenção (OM) planejada; 

 Execute a Ordem de Manutenção (OM) corretiva. 

Na fase Inspecionar ativos, o inspetor de manutenção tem a função de diagnosticar 

os possíveis defeitos dos ativos inerentes a sua responsabilidade e tem como 

princípio garantir a funcionalidade destes ativos nas condições ideais de trabalho. 

Todos os equipamentos são rigorosamente inspecionados utilizando-se técnicas 

preventivas e preditivas, e por meio dessas, garantir o funcionamento da planta de 

um determinado complexo industrial visando a redução de custos operacionais e 

custos de manutenção.   

Já no Planejar Manutenção é feito o planejamento e controle da manutenção (PCM), 

ou seja, é seguida a seguinte ordem de saída: 1) OM planejada sem necessidade de 

material; 2) OM planejada com recursos necessários; 3) OM planejada de melhoria 

de manutenção; 4) Solicitação de atualização de lista de sobressalentes; 5) OM 

planejada com material a ser requisitado, com código, caso o item seja da árvore de 

componente (lista técnica), lista de tarefas e OM’s antigas; 6) Nota para montagem 

de andaime; 7) Subordem de equipamentos móveis; 8) Nota para reparo/fabricação 

de peça e equipamentos na oficina; 9) OM planejada sem necessidade de material; 

10) OM planejada com material a ser requisitado; e 11) Solicitação de modificação 

do plano de manutenção. 

A etapa de Aprovisionar Materiais para a Manutenção tem a função de disponibilizar 

materiais para a manutenção, seguindo a seguinte ordem de saída: 1) Material 

aprovisionado; 2) Solicitação de tratamento de descrição técnica de materiais; 3) 

Solicitação de diligenciamento de itens críticos; 4) Diligenciamento dos materiais 

junto ao fornecedor; 5) Compra de materiais spot via cartão; 6) OM liberada para 
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programação; 7) Material recebido; 8) Material entregue; 9) Material devolvido; 10) 

Recurso aprovisionados; 11) Código criado; 12) Plano de ação de tratamentos dos 

indicadores; 13) Material requisitado e coletado; 14) Orçamento anual; 15) 

Solicitação de aprovação de compras de demandas extra; 16) Definição de materiais 

e recursos; 17) Tratamento de desvio; 18) Contrato com fornecedor para tratamento 

de entrega do item; 19) Consolidação dos desvios de materiais. 

A etapa Programar Manutenção tem objetivo de programar a manutenção; montar 

calendários de 52 semanas de preventivas; montar calendário de manutenção; 

participar de reunião de priorização de OM; solicitar bloqueio, limpeza e manobras 

para operação; abrir nota com solicitação de limpeza corretiva para o planejador 

operacional; após reunião de priorização; participar da reunião de RPL; avaliar de 

interferências entre as OM’s programadas; adequar o calendário ao plano de 

produção; realizar a gestão de indicadores de programação; avaliar impactos no 

calendário e definir modificação; verificar e dar baixa no cumprimento da 

programação. 

Todas essas tarefas pré definidas para a etapa de Programar a Manutenção segue a 

seguinte ordem de saída: 1) OM programada; 2) Calendários de preventivas; 3) 

Calendários de Manutenção; 4) OM priorizadas; 5) Solicitação de bloqueio, limpeza 

e manobras; 6) Notas para limpeza corretiva; 7) Calendário validado; 8) Calendário 

de produção; 9) Plano de ação de tratamento dos indicadores; 10) Modificação no 

calendário de manutenção; 11) Confirmação da programação. 

Na etapa Execução quer seja planejada ou corretiva é que efetivamente ocorre a 

insuficiência de materiais, tendo em vista que é nesta etapa que se realiza o reparo 

de um determinado equipamento. A equipe responsável para isso pertence ao setor 

denominado de Setor de Preparação. 

O Setor de Preparação é o executante dos reparos de todos, e quaisquer 

equipamentos, que componha o processo de produção de pelotas, como explicado 

anteriormente com ajuda da Figura 1 que mostra as etapas do processo, e por meio 

das Figuras de 2 a 6 que dão uma visão da área e dos equipamentos. 

A pesquisa identificou que destas etapas, é na execução e no Setor de Preparação 

é que tem um maior índice de problemas acarretando uma série de consequências, 

pois em dado momento da reparação falta materiais.  
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Os setores em geral utilizavam um armazém intermediário onde os itens ficavam 

armazenados gerando um estoque paralelo. A reposição dos materiais no local da 

manutenção era realizada pelos funcionários do PCM. Muitas vezes, esses materiais 

seguiam sem etiqueta de identificação de barras, dificultando a identificação dos 

mesmos. Não havia horário pré-definido para reposição da linha, e existia uma falta 

de padronização para gestão de materiais, especialmente, aqueles de alto giro na 

ponta. 

O Gráfico 1 abaixo mostra claramente que esse setor  (Preparação) dentre os 

demais é quem faz o maior número de requisições de materiais. No período da 

investigação atingiu a marca de 45%. 

 

Gráfico 1 – Total de Requisições 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A partir dessa realidade, o setor de PCM definiu uma meta para redução de 50% das 

anomalias por falta de materiais de alto giro na área de preparação, de acordo com 

o demonstrado na Figura 10. 

Analisando a solução do problema identificado, foi constatado que a manutenção 

das Usinas 1 a 4 utilizam todas as formas disponíveis de solicitação de material, 

sendo elas: reserva, despesa, kit delivery e Kanban. Durante a análise de solução 

de problemas, foi identificado que a falta de material de alto giro na preparação 

acontece quando solicitado via reserva, conforme demonstra a Figura 11. 
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Figura 10 – Meta de redução de anomalias 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Figura 11 – Anomalias por falta de materiais por tipo de solicitação 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Como demonstra a Figura 11, no sistema Kanban que já havia no setor, mas em 

apenas um posto, não existia anomalias desse tipo como falta de materiais. Desta 

forma, foi criado um plano de ação para implantação de Kanban nos demais setores 

onde as anomalias existentes acarretavam problemas de alto giro para as usinas. 

 

4.3 APÓS A IMPLANTAÇÃO DO KANBAN 

 

Para ratificar a ideia inicial de implantação do Kanban para minimizar o problema 

identificado de falta de materiais, foi avaliado o percentual de materiais solicitados 

via Kanban na preparação, conforme demonstra a Figura 12. 
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Figura 12 – Solicitações de materiais via Kanban no setor Preparação 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Desta forma, no plano de ação sugerido para que o Kanban seja implementado na 

organização, foi acompanhado a relação entre os indicadores de problemas com 

materiais de alto giro na preparação e itens atendidos via Kanban na preparação – 

alto giro. 

Como inicialmente só havia 1 posto de Kanban na empresa, foi estipulado como 

meta aumentar 50% as solicitações via Kanban na fase preparação, afim de 

minimizar as anomalias existentes na gestão de materiais para o setor de 

manutenção, e para tal foi definido também um plano de ação de acompanhamento 

de melhoria o qual foi estruturado conforme evidencia-se na Figura 13. 

Conforme demonstra a Figura 14, esta ação foi proposta em Junho de 2017, e deste 

mês à Setembro do mesmo ano, foi identificado um percentual de 23,12% de 

solicitações via Kanban. Este percentual atingiu a marca de 29,83% no período de 

Novembro de 2017, sendo atingido a meta proposta pela empresa. A Figura 15 

mostra como foi feito o fluxo para criação do Posto Kanban. 
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Figura 13 – Plano de ação para melhoria do processo de gestão de materiais 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Figura 14 – Acompanhamento dos atendimentos via Kanban 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Figura 15 – Fluxo para criação do Posto Kanban 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Seguindo o que é proposto no fluxo apresentado, a gestão de estoque e/ou 

armazém verifica se a localidade possui oportunidade de implementação do Posto 

Kanban. A partir daí, é feita uma reunião de alinhamento com a área usuária e seus 

líderes, para apresentação do Projeto. Nessa reunião é enviada para avaliação a 

lista com os itens estocáveis de alto giro o qual a área julga necessários próximo a 

sua operação e sugestão de quantidade a ser disponibilizada no posto por item. 

Havendo aprovação, os itens estocáveis são fotografados para serem inseridos no 

Sistema Kanban, para que posteriormente seja feito o cadastro dos itens dentro do 

sistema e a revisão dos níveis de estoque para ressuprimento. Por fim, é criado 

chaves de acesso para solicitantes de armazéns para que seja solicitada a 

reposição dos materiais. 

Para implantação do Kanban foi necessário todo um processo de treinamento e 

adaptação do mesmo, seguindo o que está apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 – Processo de implantação/treinamento para o Kanban 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Para execução do Kanban é necessário seguir algumas regras de abastecimento, o 

qual é demonstrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Regras de abastecimento 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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A partir deste ponto, com a implantação do Kanban efetivada, se propõem algumas 

mudanças no armazém, como por exemplo, é mantido espelho dos itens que 

compõem o sistema de aprovisionamento; o armazém passa a realizar a reposição 

direto na linha de manutenção, o serviço de atendimento passa a ocorrer através da 

janela de horários pré definidos, é feita alteração no layout para os itens do Kanban, 

e o armazém passa a padronizar as vasquetas (caixas) do Kanban. 

Na Figura 18 é possível visualizar as prateleiras demonstrando como fica organizado 

o armazém para funcionamento do Kanban. 

 

Figura 18 – Organização do armazém 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Com a padronização para implantação do Kanban algumas mudanças são 

propostas como benefício para o processo. Desta forma: 

 As etiquetas dos itens no posto Kanban possuem código de barras para 

agilizar a reposição; 

 O cliente terá que fazer o BIP através do coletor para informar os itens de 

reposição (horários de corte podem ser definidos em conjunto ao armazém 

para que a reposição seja feita na próxima janela); 

 Após o pedido de reposição dos itens, o PCM volta com os cartões para o 

painel de Kanban; 

 Para o caso de consumo via reserva, o cliente será responsável por criá-la no 

SAP ao final de cada turno. Caso opte-se por baixa direta no centro de custo, 

não existe essa necessidade; 

 O cliente deverá assinar a ficha de atendimento de materiais no ato da 

entrega dos itens; 
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 Criação de uma estação de trabalho (leitor de código de Barras). 

A contabilização dos materiais estocáveis passa a ser feita da seguinte forma: 

 Tudo disponibilizado no posto Kanban já está pago pela área usuária (não 

pertence mais ao estoque contábil; 

 Para a primeira reposição o posto precisa estar completo através de uma 

reserva pontual de reposição inicial criada pela área usuária ou utilizando 

material que já estava disponibilizado na área usuária; 

 Para demais reposições o usuário deverá criar uma solicitação no sistema 

Sharepoint indicando qual(is) centro de custo(s) ou OM(s) deve ser usada 

para a baixa no estoque / Caso o usuário opte por fazer reserva ele precisa 

criar a solicitação no Sharepoint e criar a reserva no sistema;  

 A quantidade para reposição é sempre equivalente ao volume definido do 

Kanban por caixa para o item (esta quantidade pode ser revisada junto ao 

Armazém caso o consumo esteja baixo e a caixa demore a ser demandada). 

Assim, com a implantação do Kaban, os itens foram ressuprimidos pelo armazém e 

diretamente no local de manutenção. Existem rondas pré-definidas realizadas pelo 

armazém para garantir que os postos estão sendo ressuprimidos adequadamente. É 

feita revisão periódica dos níveis mínimos e máximos de estoque garantindo não 

faltem materiais nos postos. Também passou-se a utilizar leitor com código de barra 

para solicitação de reposição, garantindo agilidade do processo, como padronização 

de processos e visibilidade do estoque de Kanban em todas as manutenções da 

empresa. 

Finalizando, foi possível constatar que com a implantação do Kanban, a redução da 

meta de 50% das anomalias por falta de materiais de alto giro no setor de 

preparação para 20%, foi atingida até o mês proposto, que foi em Dezembro de 

2017. Assim, é possível verificar na Figura 9 que houve uma redução de 40% para 

20%, sendo comprovada a eficácia do Kanban para a empresa (Figura 19). 
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Figura 19 – Acompanhamento da redução das anomalias 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Pode-se verificar que ao longo dos meses que existiu uma diminuição das anomalias 

causadas por falta de materiais graças a aplicação do método kanban. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho chega nesse capítulo final reiterando por meio da literatura a 

importância de uma gestão de estoque que se aproprie de ferramentas adequadas 

para a solução de problemas quanto ao estoque e ao armazenamento. 

Outro ponto, até como consequência dessa boa gestão é que os estoques ajudam a 

manter os colaboradores participativos na empresa, da maneira que mesmo não 

sendo utilizado diretamente na linha de frente, alguns funcionários trabalham no 

estoque lidando com o material, testando e realizando as inspeções de qualidade e 

de controle.  

No caso específico da pesquisa aqui aplicada, com a implantação do Kanban, o 

estoque de reposição pode ser melhorado. O fato de ter material o material de 

reposição em estoque gerou redução significativa no tempo de planejamento e 

execução das atividades, e ainda valorizou os serviços executados pelos  

funcionários na suas atividades diárias pois, com a implantação do Kanban as peças 

de reposição estão sempre bem identificadas em seus locais adequados e é 

cumprido um rigoroso processo de acompanhamento de reposição junto ao 

almoxarifado. Dessa forma todo tempo planejado para a execução das atividades é 

cumprido sem gerar transtornos ou perda de horas não trabalhadas, reparação já 

que não ficariam mais esperando a peça. 

Percebe-se diante do estudo apresentado, que a gestão de estoque é primordial 

para se obter uma vantagem competitiva de uma empresa no mercado. Assim, é 

imprescindível, perante dos argumentos apresentados no decorrer desse trabalho, 

que sempre sejam propostas novas melhorias ao processo sempre visando 

minimizar ou eliminar as falhas no processo de gerenciamento do estoque da 

empresa. propondo melhorias que visam minimizar as falhas no gerenciamento de 

estoque na empresa.  

O Sistema Kanban, foi adotado devido à empresa apresentar falhas no processo de 

gerenciamento de estoque que estavam influenciando diretamente no ocasionando o 

mau funcionamento do setor de manutenção da preventiva. empresa. Além disso, 

este sistema tem o objetivo de fornecer a informação sobre os lotes que estão sendo 

produzidos e controlar o nível de produtos armazenados. Juntamente com o Sistema 

Kanban, foi proposta a separação de materiais pendentes e a programação de 
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retiradas, que visam uma maior agilidade na inspeção do produto e uma maior 

dinâmica com o transporte. 

Diante do exposto, conclui-se que, o uso correto do Gerenciamento de Estoque é 

fundamental para economia de tempo e de custo, o que deve ser reforçado ainda 

mais nos tempos atuais, onde a competitividade é um grande diferencial neste 

cenário de crise econômica. As soluções são bastante factíveis e viáveis, pois são 

de muito baixo custo de implementação. Espera-se que, após a implementação dos 

ajustes, os níveis de estoque permaneçam sobre controle em patamares aceitáveis. 

Podemos afirmar que o método Kanban contribuiu bastante para a organização, 

segurança e um melhor controle na gestão de estoque. Para que a manutenção e as 

mudanças propostas do no processo sejam bem sucedidos, é de suma importância 

o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no processo de implantação do 

kanban, uma vez que a eficiência e o bom andamento requer o uso correto da 

metodologia proposta. Para isso, os envolvidos devem estar sempre atentos quanto 

a outros problemas que podem surgir, garantindo assim a melhoria contínua. 
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