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Resumo: empresa, problema e solução

� Empresa escolhida:
– Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”.

� Problema abordado: � Problema abordado: 
– Controle ineficiente do estoque de insumos 

provenientes de doação e destinados ao setor de 
Impressão Offset.

� Solução:
– Controle visual do estoque de insumos doados.



Descrição da empresa

� O SENAI  é uma entidade privada, dedicada 
a contribuir para o fortalecimento da 
indústria, promovendo a educação indústria, promovendo a educação 
profissional, a cidadania, a geração e 
difusão de tecnologia.



Localização e estrutura

� A Escola está localizada na Mooca;

� Ocupa uma área de aproximadamente 
16.000 m²;16.000 m²;

� Possui uma oficina de Impressão offset, 
com impressoras à folha de uma, duas e 
cinco cores e uma à bobina monocolor.



Atuação

� A Escola oferece os cursos regulares:
– Aprendizagem industrial;

– Técnico Gráfico, com especialização em pré-– Técnico Gráfico, com especialização em pré-
impressão, impressão offset, rotogravura e 
flexografia;

– Curso superior de Tecnologia em Produção 
Gráfica;

– Pós graduação;



Descrição do problema

� Controle ineficiente do estoque de insumos 
provenientes de doação;

� Esses insumos são utilizados nas aulas 
práticas de Impressão Offset.

� Falta de histórico: aplicação de questionário 
aos docentes para quantificar o problema



Dos 6 insumos, 3 são responsáveis por 67% 
de ocorrência de falta no estoque principal

67%

Total de 87 ocorrências



50% dos insumos representam 75% de 
ocorrências de falta no estoque intermediário

75%

Total de 117 ocorrências



Qualificações do problema

� O controle ineficiente do estoque acarreta:
– Desperdícios;

– Atrasos nas aulas devido à falta de insumos;– Atrasos nas aulas devido à falta de insumos;

– Déficit na qualidade das aulas, uma vez que a 
falta de insumos interrompe as mesmas para a 
busca de insumos no estoque principal;



Análise do problema

� Diagrama de processo atual;
– Falta de etapas de controle;

� Soluções possíveis;

� Solução escolhida.





Planejamento de doação

SETOR PROBLEMA ALTERNATIVA DE 
SOLUÇÃO

Fornecedor 
doador 

Doadores
esporádicossem

A. Acordo com os 
doadores esporádicos de doador esporádicossem

vínculo com 
requisições 
causam 
descontrole no 
almoxarifado. 

doadores esporádicos de 
modo que as doações 
sejam feitas com prévio 
aviso de quantidade e 
prazo de entrega. 



Envolvimento do almoxarifado 
no controle do estoque

SETOR PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUÇÃO

Almoxarifado -No recebimento dos 
materiais não há o 
“check list”;

C. Planilha em Excel para 
controle de entrada e saída 
de materiais;

-Ausência de 
controle de entrada e 
saída de materiais;

- Ausência de FIFO 
(First in, first out).

D. Implementação de um 
sistema de controle visual 
para movimentação de 
materiais no almoxarifado 
para agilizar a 
identificação de uma nova 
solicitação de doação; 



Controle visual ordenado
SETOR PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUÇÃO

Oficina de 
Impressão 

Offset

- Estoque 
intermediário é 
abastecido quando se 

E. Implementação de um 
sistema de controle visual 
para agilizar na 

dá conta da ausência 
de insumos;

- Armazenagem de 
insumos no estoque 
intermediário sem 
critérios de FIFO 
(First in, First out).

identificação de uma nova 
solicitação de doação; 

F. Procedimentos para 
ordem de utilização por 
prazo de validade, com 
base no sistema FIFO 
(First in, first out); 



Solução escolhida

� Implementação de um sistema de controle 
visual para agilizar na identificação de uma 
nova solicitação de doação; nova solicitação de doação; 

� Procedimentos para ordem de utilização por 
prazo de validade, com base no sistema 
FIFO (First in, first out); 



O controle visual propicia que todos os 
envolvidos sejam atores no processo

� A implementação do controle visual tanto 
do estoque principal como no estoque 
intermediário permitirão agilidade no intermediário permitirão agilidade no 
acompanhamento dos níveis de insumos;



Objetivos da solução

� Reduzir em 100% as ocorrências de falta de 
insumos em ambos os estoques;

� Contribuir com a melhoria da qualidade das � Contribuir com a melhoria da qualidade das 
aulas.



Descrição da solução

� Alteração no diagrama de processos de 
insumos com a inclusão de etapas de 
controle;controle;

� Utilização do controle visual nos estoques 
principal e intermediário;

� Projeto piloto – insumo: Tinta;



Projeto piloto – insumo: TINTA

� Definição da quantidade máxima de latas de 
tintas e cálculo do ponto de reposição tanto 
no estoque intermediário quanto no estoque no estoque intermediário quanto no estoque 
principal.



Análise da demanda

� Cronogramas setorial e das aulas
– Porcentagem de aulas por cursos

� Demanda por grupo impressor
– 75 gramas/grupo impressor (teste)– 75 gramas/grupo impressor (teste)

� Uso equivalente de todas as cores
– 176 kg/semestre

– Uso por cor: 44 kg/semestre(100 dias)
• 0,44 kg/dia ou 1 lata(2,5kg)/5 dias

� 2 latas circulação



Estoque máximo e ponto de 
reposição do estoque intermediário



Sistemática do controle visual



Estoque máximo, nível e ponto de 
reposição – estoque principal



Quadro de controle visual 1 cartão equivale a 1 lata de tinta



Sistemática do controle visual



Abastecer o estoque 
principal



Benefícios não monetários

� Diminuição dos atrasos nas aulas devido à 
falta insumo;

� Escola como um modelo de boas práticas � Escola como um modelo de boas práticas 
para ser seguido pelos alunos no mercado 
de trabalho;

� Fortalecimento das parcerias com 
fornecedores doadores;



Custos

Tabela 4 - Cotação de materiais  
  

Materiais  Total  
3 rolos de fita colorida (verde, amarelo e vermelho) 
demarcadora de vinil (largura 100 mm)  R$      305,20  demarcadora de vinil (largura 100 mm)  R$      305,20  
Quadro porta cartões - conjunto 4 painéis x 12 porta cartões  R$       97,88  
Cartões em PVC (48 cartões)  R$       54,15  

TOTAL >>>  R$      457,43  
 



Cronograma semanal

Etapas do Projeto 
jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Compra do Quadro de controle visual 

e cartões                       

Sinalização do Estoque Intermediário                       

Sinalização do Estoque Principal                       

Instalação do Quadro de controle 

visual                       

Treinamento de todos os envolvidos                       

Fase de teste/adaptação do projeto 

piloto                       

Fase final / validação do projeto piloto                       



Conclusão

� O controle visual do estoque foi abordado 
como a melhor alternativa de solução para o 
problema de controle dos insumos doados, problema de controle dos insumos doados, 
além disso permite que todos sejam atores 
no processo, pois todos acompanham os 
níveis de estoque e são responsáveis por 
evitar sua falta.


