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RESUMO 

Monografia de MBA 
Programa de P6s-Graduagao em Administragao 
Universidade Federal do Parana 
ANALISE E MELHORIAS LOG[STICAS NA AREA DE EMBALAGENS 
AUTOR: CESAR STAUDT MISSEL 
ORIENTADOR: DARLI RODRIGUES VIEIRA 
Curitiba - PR, 20 de agosto de 2009 

Este trabalho aborda o processo de fechamento de embalagens, 
desconsiderando as particularidades necessarias a cada produto de uma 
empresa do ramo automotive, se detem aos componentes utilizados em 
comum a todas elas. A analise foi fundamentada em referencias bibliograficas 
de logistica, onde inicialmente contextualiza a logistica e sua importancia para 
a empresa, da colaboragao estrategica para se tornar competitiva no mercado 
global. Fundamenta tambem a Cadeia de Abastecimento, em que estao 
inseridas todas as atividades logisticas, bern como apresenta conceitos de 
diversos autores da importancia da embalagem para a logistica, para a 
empresa e da sua contribuigao para todo o processo. Por tim, foram analisados 
dois casos ligados ao processo de embalagem, atraves de pesquisa no chao 
de fabrica, onde foram levantados dados de tempo e custo dos componentes; 
procurando identificar potenciais de melhoria, potenciais problemas dos 
processos existentes no fechamento das embalagens, que se tornaram 
direcionadores para sugerir melhorias que incidem na triade prazo, qualidade e 
menor custo. 

Palavras-chave: embalagem; custo logistico; cadeia de suprimento. 



ABSTRACT 

This work approaches the process of closing of packings, disrespecting the 
necessary particularitities to each product of a company of the automotive 
branch, if they withhold to the component used in common to all. The analysis 
was based on bibliographical references of logistic, where initially includes in 
the text logistic and its importance for the company, of the strategical 
contribution to become competitive in the global market. It also bases the 
Supply Chain, where the logistic activities are inserted all, as well as it presents 
concepts of diverse authors of the importance of the packing for the logistic 
one, the company and of its contribution for all the process. Finally, two cases 
to the packing process had been analyzed, through research in the plant soil, 
where they had been raised given of time and cost of component; looking for to 
identify improvement potentials, potentials problems of the existing processes in 
the closing of the packings, that if had become indicating to suggest 
improvements that happen in the triad stated period, quality and minor cost. 

Keywords: packing; logistic cost; supply chain. 
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1.1NTRODUCAO: 

Perante urn cenario mundial onde economia passa por uma situagao de 

crise, a globalizagao irradia as consequemcias e torna o mercado mais 

complexo e de grande competitividade, as empresas sofrem por conta da 

escassez de dinheiro e apresentam uma imensa necessidade de reduzir seus 

custos, administrar melhor seus investimentos e seus estoques. 

Neste ambiente cada empresa busca alcangar seus objetivos atraves 

modelos de gestao de alta tecnologia e dos mais variados mecanismo, para 

utilizar de forma mais inteligente os recursos que disp6e, isto porque o cliente 

passa a dar mais atengao ao seu processo de compra e entao valoriza muito o 

atendimento da sua necessidade dentro do prazo combinado, com a qualidade 

que imagina e no menor custo. 

A logistica entra nesse momenta como uma ferramenta e urn servigo 

que agrega alto valor ao produto percebido pelo cliente, para tanto as 

empresas precisam aplica-la e entende-la desde o processo de gerenciamento 

estrategico, dos fluxos operacionais e da gestao de materiais e servigos; bern 

como da imensa gama de informag6es que podem ser tratadas de forma 

eficiente e eficaz. 

Pequenos detalhes observados nas operag6es logisticas como: 

dimens6es padronizadas, que facilitam a movimentagao do produto e sua 

armazenagem, podendo uma pequena diferenga aumentar ou diminuir 

significativamente os custos logisticos. 

Os profissionais de logistica devem buscar em todas as operag6es 

redug6es de custos ou ter investimentos mais inteligentes, que somados irao 

significar grandes redug6es nos custos logisticas totais e por consequencia 

melhora nos resultados da empresa. 

Lembrando citag6es de Chistopher (1997, p.2), onde alerta que os 

desafios logisticos se relacionam com o aumento de servigos ao cliente, prazos, 

da globalizagao e da integragao das empresas. Define que a competencia das 

empresas esta na maneira em como administra esses desafios. 

Outros conceitos se somam na area da Logistica, emanados por Fleury, 

Wank e Figueredo (2000, p.31 ). Urn deles e o da Logistica lntegrada, esta que 
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foi impulsionada na decada de 80 pela Revolugao da Tecnologia de lnformagao, 

com modelos como MRP e Just in Time (JIT). Outre o do Supply Chain 

Management (SCM), que traz urn conjunto de processes como o 

desenvolvimento de novas produtos, ultrapassando os limites da logfstica, com 

uma abordagem mais ampla, sendo de grande importancia para a evolugao da 

logfstica. 

lsto demonstra que a permanencia e o sucesso das empresas nos 

mercados atuais estao diretamente relacionados com o seu desempenho 

individual e do sistema logfstico em que participam. 

Neste ambiente, a empresa pode fazer uso de ferramentas como Lean 

Manufacturing, Kaizen, Seis Sigma, Balanced Score Card entre outros, as 

quais permitirao medir, avaliar e produzir melhorias ao seu desempenho e da 

cadeia logfstica em que estao inseridas, com maier qualidade de resultados e 

precisao cirurgica. Ferramentas estas usadas para a redugao de custos, 

melhoria de produtividade, aumento do market share, fidelizagao de seus 

clientes, diminuigao dos tempos de ciclos, redugao de nao conformidades 

1.1 Objetivo 

Tendo como premissa a trfade prazo, qualidade e menor custo, sendo 

estes fatores preponderantes para estimular o comercio, o presente trabalho 

pretende desenvolver uma analise da atividade de embalar de uma empresa do 

ramo automotive, com o objetivo de: 

Demonstrar de modo pratico a colaboragao de melhorias em processes 

de apoio para a fidelizagao do cliente, garantia da qualidade e porque nao na 

redugao de custos nos processes da logfstica interna e da cadeia em que 

participa 

Demonstrar que a visao do profissional de logfstica deve estar nao s6 no 

curta prazo, mas tambem na visao de Iongo prazo, da necessidade de investir 

para reduzir custos, de ter sempre uma visao critica sabre seus processes. 



Figura 01 - Formula para potencializar os resultados da intra-logfstica. 

Aumento de 
competitividade 

-

Adapta9ao: Yazbek, Maria Regina- Celere Intralogistica 

1.2 Fundamentagao Te6rica 

1 .2.1 Logfstica 
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Para o desenvolvimento do estudo da Logfstica, e importante entender 

seu conceito, que para tal citamos: 

"Logfstica e o processo de planejantento, implantar;;iio e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, servir;;os e das 

informar;;oes relativas desde o ponto de origem ate o ponto de consumo 

com o prop6sito de atender as exigencias dos clientes." (Council of Logistics 

Management) 

"Logfstica trata de todas as atividades de movimentar;;ilo e 

armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisir;;iio de materia-prima ate o ponto de consumo final, assim como o 

fluxo de informar;;oes que colocam os produtos em movimento, como o 

prop6sito de providenciar nfveis de servir;;o adequados aos clientes a um 

custo razoavel." (Ballou, 1993,p.24) 

-"Logfstica e o trabalho para mover e posicionflr o 
.. 

inventario na cadeia de suprimentos. Como tal, a logfstica e um 



subconjunto e ocorre dentro da estrutura mais abrangente de uma cadeia 

de suprimentos. A logistica e o processo que gera valor a partir da 

conjigura9ii0 do tempo e do posicionamento do inventario; e a 

combina9iio da gestiio do pedido de uma empresa, do inventario, do 

transporte, do armazenamento, do manuseio e embalagens de materiais, " 

(Bowersox, Closs, Cooper, 2006, p.21) 

13 

Logfstica associada a Competitividade comega a surgir quando as 

empresas nao mais focalizam os custos como fator para veneer no mercado, 

mas sim a fidelizagao do cliente. 

"A agrega9iio de valor podera surgir da oferta de 

entregas mais confiaveis e frequentes, em menores quantidades, da oferta 

de maior variedade de produtos, melhores servi9os de p6s vendas, maiores 

facilidades de se fazer neg6cio e sua singulariza9iio na empresa. Todas 

essas facilidades poderiio ser transformadas em um diferencial aos olhos 

do cliente, que pode estar disposto a pagar um valor mais alto por 

melhores servi9os, que representam beneficios." (Ferraes Neto, Kuhene Jr, 

2002) 

1.2.2 Atividades Logfsticas 

A logfstica pode alcangar seus objetivos de auferir ganhos as empresas 

atraves de uma gestao adequada de suas atividades. Ballou (1993) e Ching 

(1999) dividem as atividades logfsticas em primarias e de apoio. 

A) Atividades Primarias 

Sao atividades primarias aquelas consideradas como essenciais para a 

coordenagao e o atingimento da tarefa logistica. Estas que contribuem com o 

maior montante do custo total de logistica, sendo o transporte, estoque e o 

processamento dos pedidos. 

B) Atividades de apoio 

Sao atividades de apoio aquelas que possuem a fungao de apoiar as 

atividades primarias, sendo: armazenagem, manuseio de materiais, 

embalagem, obtengao e programagao de produtos e fluxo de informagoes. 

As atividades variam entre empresas dependendo da estrutura 

organizacional, conceituagoes gerenciais sobre o que constitui a cadeia de 
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suprimento em que estao inseridas, caracterfsticas do seu neg6cio, relevancia 

das atividades especificas para a sua opera<;:ao. 

"Os componentes de um sistema logistico tipico siio: 

servir;os ao cliente, previsiio de demanda, comunicar;oes de distribuir;iio, 

controle de estoque, manuseio de materiais, processamento de pedidos, 

per;as de reposir;iio e servir;os de suporte, escolha de locais para a fabrica 

e armazenagem (analise de localizar;iio), embalagem, manuseio de 

produtos devolvidos, reciclagem de sucata, trafego e transporte, 

armazenagem e estocagem. "(Ballou, 2006-p.31) 

Ballou (2006) apresenta mais explica<;:oes desses componentes ou 

atividades, dividindo mais detalhadamente em principais e de suporte, 

juntamente com algumas das decisoes relacionadas a cada uma dessas 

atividades. 

A) Atividades Principais 

1. Os servi<;:os ao cliente cooperam com o marketing 

a) Determinando as necessidades e desejos dos clientes em 

servi<;:os logfsticos 

b) Determinando a rea<;:ao dos clientes ao servi<;:o 

c) Estabelecendo nfveis de servi<;:os ao cliente 

2. Transporte 

a) Sele<;:ao do modal e servi<;:o de transporte 

b) Consolida<;:ao de fretes 

c) Determina<;:ao de roteiros 

d) Programa<;:ao de vefculos 

e) Sele<;:ao do equipamento 

f) Processamento das reclama<;:oes 

g) Auditoria de frete 

3. Gerencia de estoque 

a) Polftica de estocagem de materias primas e produtos acabados 

b) Previsao de vend as a curto prazo 

c) Variedade de produtos nos pontos de estocagem 

d) Numero, tamanho e localiza<;:ao dos pontos de estocagem 

e) Estrategias Just in time, de empurrar e de puxar 



4. Fluxo de informac;ao e processamento de pedidos 

a) Procedimento de interface entre pedidos de compra e estoque 

b) Metodos de transmissao de informac;ao sabre pedidos 

c) Regras sabre pedidos 

d) Principais 

B) Atividades de Suporte 

1 . Armazenagem 

a) Determinac;ao do espac;o 

b) Layout do estoque e desenho das docas 

c) Configurac;ao do armazem 

d) Localizac;ao do estoque 

2. Manuseio dos materiais 

a) Selec;ao do equipamento 

b) 0 momenta da compra 

c) Quantidade das compras 

3. Compras 

a) Selec;ao da fonte de suprimentos 

b) 0 momenta da compra 

c) Quantidade das compras 

4. Embalagem protetora projetada para: 

a) Manuseio 

b) Estocagem 

c) Protec;ao contra perdas e danos 

5. Cooperac;ao com produc;ao/operac;oes para: 

a) Especificac;ao de quantidades agregadas 

b) Sequencia e prazo do volume da produc;ao 

c) Programac;ao ·de suprimentos para a produc;ao/operac;oes 

6. Manuten<;ao de informac;oes 

a) Coleta, armazenamento e manipulac;ao de informac;oes 

b) Analise de dados 

c) Procedimentos de controle 

15 
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Figura 02 - Relacionamento das Atividades Principais e De Suporte. 

s~rvi<;o ao 
Cliente 

Armazenagem 

Compras 
Embalagem 
Protetora 

Fonte: Autor 

Coopera<;ao 
com Produ~ao 

1.2.3 A Gera9ao de Valor Logfstico 

Manuten<;ao de 
informa<(5es 

Dentre as operag6es de neg6cios, a de maior complexidade e 

abrangencia esta a Logfstica, e impossfvel verificar a realizagao de marketing, 

produgao ou comercio sem sua participagao. Qualquer cliente/consumidor 

quando compra algo, quer seja numa loja ou via internet, espera ter a entrega 

do produto ou servigo como prometido, no prazo e sem erros, e sao 

normalmente intolerantes as falhas. 

A criagao de valor logfstico, de se colocar na Lideranga, esta na arte de 

combinar competencia operacional com comprometimento, isto em relagao aos 

anseios do cliente (Bowersox, Closs, Cooper. 2006. P.47). 

0 valor logfstico e obtido primariamente em termos de tempo e Iugar, ou 

seja, produtos e servigos nao tern valor a menos que estejam em poder do 

cliente quando (tempo) e onde (Iugar) ele pretender consumi-los. A boa 

administragao logfstica le cada atividade do sistema logfstico e sua insergao na 

cadeia de suprimento como fator de geragao de valor, agrega-se valor quando 

o cliente esta disposto a pagar mais que o custo de coloca-lo ao alcance deles. 

(Ballou, 2006, p. 33) 

A logfstica atual passa a ter um gerenciamento de processamento, 

inventario e transporte de pedidos, e a combinac;ao entre armazenamento, 
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manuseio de materiais e embalagem, tudo integrado por uma rede de 

instala<f6es. 

"A LOGISTJCA ENXUTA entao e a habilidade de projetar 

e administrar sistemas para controlar a movimenta9ao e a localiza9ao 

geografica de materias primas, trabalhos em processo e inventario de 

produtos acabados ao menor custo total." (Bowersox, Closs, Cooper. 2006. 

P.44) 

Obter o menor custo total implica em ter ativos financeiros e humanos 

comprometidos e com o mfnimo absoluto, alem da maxima redu<fao das 

despesas operacionais. Esta combina(fao de recursos, habilidade e sistema 

sao diffceis de integrar, mas essa competencia integrada sera diffcil de ser 

obtida pelos demais competidores. 

1.2.4 Custos Logisticos 

A evolu<fao dos neg6cios, ja na decada de 90, apresentou novas 

paradigmas gerenciais, exigindo uma mudan(fa no modelo gerencial por 

produtividade para urn modelo de competitividade, onde esta inserida a busca 

de urn equilibria dos seus custos. 

Martel e Vieira (2008) apontam urn crescimento dos custos logfsticos de 

base (transporte, armazenagem, atendimento de pedidos e de estocagem) que 

vao de 5,1% do faturamento em 1971 para 10,2% em 2007/2008; em rela<fao 

ao PIB os autores estimam para 2007/2008 que os custos logfsticos alcancem 

no Brasil o patamar de 12%, enquanto nos Estados Unidos fique em torno de 

9%, contra uma media mundial de 11 %. 

Na pratica, existe uma carencia de informa(f6es contabeis para auxiliar 

as decis6es gerenciais logfsticas, pais os sistemas convencionais de custeio 

sao voltados aos resultados e recursos, e normalmente aplicadas por meio de 

rateio percentual em vez de uma aplica(fao mais direta, desta forma e 

necessaria trabalhar os dados contabeis. 

Como a logfstica e basicamente servi(fo, precisa entao de informa(f6es 

que valorize suas atividades; encontramos no metoda ABC - activity based 

costing ou custeio baseado nas atividades uma op<fao que mais se aproxima as 
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necessidades gerenciais atuais, alem de permitir o custeio de produtos -

Martins, 2003. 

Martel e Vieira (2008) destacam que o uso desse metoda contabil de 

custeio e de uso recente por conta da complexidade de implantaQao, porem e 

possfvel pratica-lo e e cada vez mais difundido. Para a implantaQao ressaltam 

que e necessaria determinar as atividades a serem consideradas, os recursos 

a serem utilizados, o modo como sao consumidos os recursos, as variaveis que 

atuam na mudanQa de execuQao e nos recursos exigidos. 

Sao destacados por Martel e Vieira (2008), para a modelagem de 

custos, quatro nfveis de atividades. 

Tabela 01 - Nlveis de atividades 

Custos Associados Exemplo 

As instalac;oes ou a empresa Gestao da Fabrica, terreno e edificac;oes, 

iluminac;ao e aquecimento 

As linhas de produtos Engenharia de processos, elaborac;ao ou 

modificac;ao de roteiros de produc;ao e listas de 

materia is 

A lotes Vendas, compras, regulagens, movimentac;oes, 

inspec;oes, planejamento e controles, recebimentos, 

coleta e expedic;oes 

Aos produtos Mao de obra direta, materias primas, ferramental 

descartavel e energia 

- .. 
Fonte: Adaptac;ao Martel e V1e1ra (2008} p. 75 

Para abordar os custos no contexto logfsticos, e importante 

compreender os varios tipos de custos tratados pela contabilidade, que sao: 

Custos Diretos 

Sao aqueles que permitem uma apropriaQao direta ao produto ou 

serviQO. Por exemplo: mao de obra e embalagem. 

Custos lndiretos 

Sao aqueles que nao sao possfveis ter uma aplicaQao direta. Por 

exemplo: Tecnologia de lnformaQao. 

Custos Fixos 

Sao aqueles que independem do funcionamento da empresa para 

ocorrerem. Por exemplo: Aluguel ou Frete (que independe da ocupaQao total ou 

nao da capacidade ). 
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Custos Variaveis 

Sao aqueles que apresentam uma variagao proporcional ao volume 

produzido, transportado ou prestagao de servigo. 

Os sistemas convencionais agrupam os custos em categorias amplas, 

nao permitem analise detalhada, 0 que torna diffcil identificar 0 potencial de 

negociagao do sistema logistico, este que apresenta de forma agrupada suas 

atividades. 

Em Martel e Vieira (2008) e apresentado urn estudo do sistema logistico 

onde sao arrolados diferentes custos e rendimentos logisticos, onde citam a 

interligagao dos custos a partir de uma decisao, destacando a relevancia de se 

ter urn enfoque sistemico. Os autores separam os custos em dais grupos: 

A) Custos Estrategicos 

Sao os custos de aquisigao (investimento ), locagao, propriedade de 

instalagoes e equipamentos, mecanismos de financiamento relativos 

a taxas e impastos 

B) Custos e Rendimentos Operacionais 

Sao os custos relacionados ao processo de transformagao dos 

produtos, classificados da seguinte forma: 

Tabela 02- Classificagao dos custos e rendimentos logisticos. 

Gusto da imobilizac;ao dos estoques, 
No plano temporal 

custos das rupturas de estoques 

Custos e Transporte, movimentac;ao, alfandega, 

Rendimentos 
No plano espacial 

taxas de cambio 

Operacionais Custos de preparac;ao (compras, 

No plano morfologico produc;ao), custo de compra, custo de 

produc;ao, rendimento das vendas 
.. 

Fonte: Martel e V1e1ra (2008 - p.60} 

2. ORGANIZA<;AO DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS 

Cadeia de Suprimento/Abastecimento ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimento ( ou em ingles, Supply Chain Management - SCM) ultrapassa a 
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logfstica integrada, pois trata das relagoes que ocorrem entre as fungoes de 

marketing, logfstica e produgao no ambito da empresa com outras empresas. 

Melhorias de custo ou servigos ao cliente serao obtidas atraves da 

coordenagao e colaboragao dos integrantes do canal de fluxo dos produtos, 

onde a informagao e compartilhada com os fornecedores, os quais ajudam a 

gerenciar o estoque do cliente, com isso diminuem os estoques ou mesmo 

evitam faltas de produto no canal. Esta cooperagao permite operar em 

produgao Just in time, onde o beneffcio e distribufdo pelo canal atraves da 

redugao dos estoques, que significa liberagao de capital. 

2.1 Definic;ao 

Para o entendimento da Cadeia de suprimento e importante que seja 

observado algumas das definigoes emanadas. 

"Cadeia de Suprimento abrange todas as atividades 

relacionadas com o fluxo e transjorma9ao de mercadorias desde o estagio 

de materia-prima (extra9ao) ate o usuario final, bern como os respectivos 

fluxos de injorma9ao. Materiais e injorma9oes fluem tanto para baixo 

quanto para cima na cadeia de suprimentos. 0 Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos e a integra9ao dessas atividades, mediante 

relacionamentos aperjei9oados na cadeia de suprimentos, como objetivo 

de conquistar uma vantagem competitiva sustentavel." Handfield, Robert B., 

Nichols Jr., Ernest L - Introduction to Supply Chain Management (Upper Saddle 

River, Nj: Prentice-Hall, 1999), p.2. 

0 gerenciamento da cadeia de suprimentos pretende, pela coordenagao 

do fluxo do produto ao Iongo de suas fungoes e empresas, produzir vantagem 

competitiva e lucratividade para cada empresa e para o conjunto integrante 

dessa cadeia 

"A Cadeia de suprimentos e um conjunto de atividades 

funcionais (transportes, controle de estoque, etc.) que se repetem 

inumeras vezes ao Iongo do canal pelo qual as materias primas vao sendo 

convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao 

consumidor. "(Ballou, 2006, p. 29) 
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Enfim, a cadeia de suprimento, se refere a um grupo de empresas com 

func;oes distintas de processo, mas com objetivos comuns (satisfac;ao de 

cliente final e maximo lucre). Os membros dessa cadeia apresentam um 

interesse em comum pelas suas decis6es internas, pois estas afetam o 

desempenho dos demais desta cadeia de suprimento. 

Martel e Vieira (2008) declaram a ideia de cadeia como redutora, apesar 

de estar mais proxima do temo em ingles Supply Chain, preferindo denominar 

de redes, bern com as interligac;oes com outras redes de malha, onde cada n6 

se refere as instalac;oes das empresas, e denominam como arcos as 

interligac;6es que ocorrem com os meios de transporte e os meios de 

comunicac;ao que utilizam para trocar informac;oes. Destacam tambem que a 

empresa pode nao ter contato direto com seu consumidor final, ou com as 

fontes de materia prima, que para tanto e primordial o entendimento de tudo 

que afeta os n6s e arcos da rede ou malha em que participa; que para tal 

sintetizam a seguinte figura: 

Figura 03- A empresa na sua rede industrial e comercial 

II' controlados pela 
1 empresa 

1 processos l 
t] Entidade externa 

· Fonte: Martel, Darli (2008 - p.8) 

'EMPRESA 

=-----1 ;------
~~ .:= :~:ll:jiiJi 0~" ~~ =,_ !pi, In li•IW ! 
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A gestao da informagao para a cadeia de suprimentos tern se mostrado 

altamente importante, Chopra e Meindl (2003) chegam apontar como crucial 

para a tomada de decisao e para o desempenho da cadeia de suprimentos; 

primeiro porque e o elo que conecta a cadeia de suprimento e permite o seu 

funcionamento e, segundo, porque disponibiliza os dados de que os gerentes 

da cadeia precisam para tamar suas decisoes. 

0 gerenciamento da cadeia de suprimento esta fundamentado em que a 

eficiencia e aprimorada por meio do compartilhamento de informagao e do 

planejamento conjunto (BOWERSOX e CLOSS, 2001 ). Davenport (2002) 

menciona estudos onde indicam que uma empresa pode diminuir de 15 a 40% 

o tempo decorrido entre o pedido do cliente e a entrega da mercadoria com o 

compartilhamento da informagao. Alem disto, estes mesmos estudos apontam 

que o lead-time entre a programagao e o acabamento de urn produto pode ser 

reduzido em ate 75%. Existem diversas vantagens no compartilhamento da 

informagao, como a redugao do custo de processamento de pedidos, a 

diminuigao das incertezas de planejamento e operagoes, e a redugao dos 

nfveis de estoque (BOWERSOX e CLOSS, 2001 ). 

Porem existem problemas relatives a adesao a este compartilhamento, 

por parte de algumas das empresas que compoem a cadeia de suprimentos. A 

fidedignidade das informagoes e a disponibilidade destas em tempo real sao 

apontadas como essenciais para o sucesso do compartilhamento de 

informagoes (FELDMANN e MULLER, 2003). 

2.2 Organiza~ao 

A cadeia de suprimento e composta basicamente por: os fornecedores; 

a produgao - transformando a materia-prima em produto acabado; o distribuidor 

e atacadista; ou varejista. 
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Figura 04 - Cadeia de Abastecimento 

,..___ ____ _.. CADEIA DE ABASTECtMENTO ,.____ ____ _ 
:· 
: +---------LOGlSTaCA ......... ~ ........ -----• ___ _. 

MANUFATURA 

'.GTQV.lfi[M ~1;::NT,I,~E M .\RW.ZE~I Ot P[.)JDJ"R:-S 
<;M PRO:::E ;,so #;.~.;\AOOci 

L.OG!STICA DA PAODU9AO 

! 4 LOGiSTICA DE SUPRIMENTO~ ill : ~U::J:GiSTIFA D§ Dl~TRIBUI!(;AO " ; 

DISTRJ~Uic;Ao 
I 

ADMINIS)"RAQAO MOVIMENTA(,;AO 

DE MATERIAlS : : DE M~AtERIAIS FtSICA 
• SUPRIMENTOS ! PLANEJAM!:NTO : • F'U..NEJAMENTO, PROGRAMACAO E PLANEJAMENTO • ARM;.ZEN/..OEM PROOUTO ACABADO : 
• TRJ\f<i 5PORrE5 : E CONTROLE ; CONTROLE DA PRODUyAO 
• ARMAZI!NAGEM MATERIA·PRIMA : OE ESTOG!UES ; • ESTOCAGEM EtUAOCESSO 

DOS REGURSOS : • TRANSPORTE;S : 
DA DI.S"fFtl BUIQAO : • PROCESSi\,MENTO OE P£DIDO 

I •EMBAtAGEM 

Fonte: Meda (2002) 

A cadeia de suprimento tera uma complexidade variavel de acordo com 

a complexidade do seu produto, ou seja, apresentara mais componentes a 

cadeia, quanta maier o numero de componentes do produto, e desta forma a 

gama de possibilidade de ocorrencia de erros podera ser maier. A gestae da 

cadeia de suprimentos passa a ser entao estrategica para qualquer tipo de 

organiza<;ao, pais determinara o sucesso ou o fracasso desta. 

No contexte global atual, on de os cenarios tornaram-s~ mais complexes 

e com maier variabilidade administrativa, sera necessaria ter uma visao 

holfstica da cadeia, que passa a serum fator chave para a sobrevivencia em 

um mercado mais exigente e crftico. 

A) Suprimento ou fornecedores 

Um elo da corrente (cadeia) onde sao alinhados os planejamentos 

estrategicos entre a empresa e seus fornecedores, a fim de buscar uma 

redu<;ao de custos, desenvolvimento de novas produtos. 

Ching (1999) cita que o Departamento de Compras passa a ter fun<;ao 

estrategica, categorizando e gerenciando os fornecedores da empresa, com 

processamento de pedido simplificado e integrado, buscando a produtividade. 



24 

A empresa atraves de uma integragao com seus fornecedores podera ter 

uma redugao de tempo de fornecimento, melhoria na qualidade dos produtos e 

planejar de forma mais precisa sua produgao. Este esta para a empresa como 

uma grande oportunidade de aumentar a lucratividade e competitividade da 

empresa. Observe como o autor apresenta o enfoque a ser dado aos 

fornecedores, a fim de obter ganhos de competitividade. 

B) Produgao 

· mundialmente conipetitivos 

Negociagao conflituosa e Dependenda mutua e 

congruencia de objetivos 

. Varios Fornecedores Selegao dos melhores do 

.mercado 

Competigao entre fornecedores Selegao baseada em 

baseada em pregos desempenho 

Falta de iiltegragao Participagao de todas as areas 

envolv'idas 

Divulgagao mfnima de Troca intensa de informagoes 

informagoes 

Contatos telefonicos freqQentes Uso crescente de sistemas 

e dependentes.do comprador interligados e acesso a 

informagoes pelos usuaries 

Pedidos de curto prazo e Acordos de Iongo prazo e 

entregas programadas entregas frequentes 

lnspegao do Cliente Qualidade assegurada pelo 

fornecedor 

Especificagao imposta pelo 

Tole ran cia de defeitos 

0 menor prego de compra 

Especificagao constru fda a duas 

maos 

Zero defeito 

0 menor custo total da cadeia . 

logfstica 

Outro elo da cadeia, que se refere ·as atividades de transformagao ou 

beneficiamento de produgao, que a pelas boas praticas devera ter uma 

estrategia com base na demanda, segundo Ching(1999), deveria ser produzido 

aquila que fora vendi do. no dia. 
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Com cenario atual, as empresas devem ter capacidade de administrar as 

flutua<;6es de mercado, esta sincroniza<;ao sugere a utiliza<;ao de uma 

produ<;ao mais enxuta (lean production), obtendo vantagens com fluxo mais 

balanceado, recursos otimizados, perdas minimizadas e controle solido do 

processo. 

C) Distribui<;ao 

Este elo se estende conceitualmente da safda do produto acabado da 

empresa ate o consumidor final, incluindo envio a deposito de atacadistas, 

centro de distribui<;ao ou ao varejo conforme a caracterfstica da cadeia. Porem 

o objetivo central esta em colocar o produto certo, no Iugar certo, no momenta 

esperado, com nfvel de servi<;o desejado, com menor custo e maior qualidade 

possfvel (Novaes, 2001 ). 

Entao a Cadeia de Suprimento apresenta urn conjunto de processos, e a 

defini<;ao de urn canal adequado determina a eficiencia e eficacia da cadeia de 

suprimento, Ballou - 2006 cita duas estrategias como fundamentais: 

Fornecimento sob estoque e sob pedido, sendo elas o resultado de uma 

variedade de estrategias que buscam atender a caracterfsticas dos produtos e 

demanda 

• Fornecimento sob estoque - nesta configura<;ao, o objetivo e de 

alcan<;ar maxima eficiencia, as compras, lotes de pedidos e transporte sao 

sempre em grandes volumes a fim de garantir disponibilidade. Onde a 

demanda e atendida a partir dos estoques. 

• Fornecimento sob estoque - nesta configura<;ao, o objetivo esta em 

obter urn maximo de responsividade. Neste canal se observa as seguintes 

caracterfsticas: a maxima utiliza<;ao da capacidade, substitui<;ao instantanea, 

prazos de entrega menores, flexibilidade de processamento, transporte de 

primeira ordem, processamento de pedidos individualizado. Os custos oriundos 

da responsividade se compensam pela diminui<;ao do estoque de produtos 

acabados. 



Tabela 04- Caracterfsticas das cadeias de suprimentos sob estoque e 

suprimentos sob pedido 

Tipo de cadeias de 
su rimentos 

Caracterfsticas do projeto de canal 

Cadeia de suprimentos 
eficiente 

Fornecimento sob 
estoque 

. Cadeia de suprimentos 
receptiva 

Fornecimento sob pedido 

Fonte: Ballou - 2006, p.64 

• Rodadas economicas de prodw;ao 

• Estoques de produtos acabados 

• Quantidades economicas de compras 

• Remessas de grandes volumes 

• Processamento por batelada 

• Capacidade maxima 

• Trocas nipidas de produ<;ao 

• Prazos de entrega mfnimos 

• Processamento flexf vel 

• Transporte de qualidade 

• Processamento individual de pedidos 
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Com base nas caracterfsticas dos canais de suprimentos podemos 

relacionar algumas caracterfsticas, as quais permitem ao profissional de 

logfstica tomar uma decisao ligada as necessidades ou demandas do processo 

de sua empresa ou das expectativas de seu cliente. 

Tabela 05-

Caracterfsticas dos Eficiente Responsiva 

Canais 

Objetivo 
Suprir demanda com 

Atender a demanda rapidamente. 
menores custos. 

Griac;ao de produtos 
Maximizar desempenho com Modularidade permitindo adiamento na 

custo mfnimo por produto. diferenciac;ao do produto. 

Prec;os 
Margem baixa para Margens mais altas pois nao e o fator 

impulsionar impulsionador. 

Fabricac;ao 
Reduzir custos pela alta 

Flexibilidade para atender demanda. 
utilizac;ao (super maquinas). 

Estoques Minimizados. 
Reguladores para atender a demanda 

inesperada. 

Reduzir sem sacrificar Reduzir agressivamente mesmo com 
Lead Time 

custos. custos mais elevados. 

Fornecedores 
Selec;ao baseada em custo I Selec;ao pela velocidade I flexibilidade I 

qualidade. qualidade. 

Trans porte 
Meios de transporte mais Meios de transporte mais rapidos 

baratos. (responsivos) e caros. 

Fonte: Fanas, s1te 2009 



Dos determinantes de escolha da cadeia de suprimentos esta a: 

a) - previsibilidade de demanda 

Produtos de demanda padronizada e estavel 

Concorrencia feroz e margem de lucro baixa 

b) - margem de lucro dos produtos 
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Produtos de demanda imprevislvel (geralmente produtos novos de 

caracterlsticas ineditas e novas tecnologias 

Produtos tradicionais, com caracterlsticas de alta variabilidade, sujeitos 

a flutuac;oes e denotam de maior retorno 

Para estes itens de variabilidade de demanda, com born retorno, e 

exigida uma estrategia de rapida reac;ao, atraves dos processos de produc;ao e 

fornecedores, em vez do estoque. Ao contrario, ira gerar estoques excessivos 

de produtos acabados a fim de atender essa demanda, ter maior ciclo de 

produto na produc;ao ou compra de grandes lotes e ritmo mais Iento de entrega 

devido a consolidac;ao de cargas. Ja uma estrategia mais responsiva evita a 

demora de remessa, estoques exagerados e por consequencia maior liberac;ao 

de capital de giro. 

De qualquer forma, a analise das caracterlsticas dos produtos em 

relac;ao ao tipo de canal, pode inclusive determinar que devido as vantagens do 

canal responsivo este produto utilize o canal de fornecimento sob pedido em 

vez de fornecimento sob estoque. 

Para uma modelagem estrategica mais eficiente depende de uma 

correta classificac;ao dos produtos, entao depois devem ser comparados dentro 

dos canais de suprimentos. Para distorc;oes que houver, podem-se alterar as 

caracterlsticas dos produtos, de imprevislveis buscando uma previsao mais 

proxima da demanda real, podendo encaixa-lo no fornecimento sob estoque. 

Ou alterar o tipo do canal, a fim de adequar os desencontros entre as 

caracterlsticas dos produtos e do tipo de canal de suprimento, onde pode ter 

produtos imprevislveis de baixo valor e margem sugerindo estoques adicionais, 

justificados por conta de erros de previsao, reabastecimento variaveis. 

0 gerenciamento desta cadeia sera relativamente facil quando seus 

esforc;os em conjunto produzirem maiores retornos, com justa distribuic;ao entre 
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os participantes. Esta situactao motiva seus membros, porem necessitam ter 

urn certo grau de percepctao das possibilidades e beneficios. 

3. EMBALAGENS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

3.2 Caracteristicas 

A Embalagem tern urn papel muito importante no processo logistico, 

tanto que em qualquer planejamento logistico nao se pode deixar de fora o 

planejamento de embalagens (Severo Filho, 2006) 

Segundo Moura (1997, p.10) "a embalagem eo elemento ou conjunto de 

elementos destinados a envolver, conter e proteger produtos durante sua movimenta<;ao, 

transporte, armazenagem, comercializa<;ao e consumo". 

Os autores Bowersox, Closs, Cooper (2006, p.336) expoem dais 

enfoques que devem ser analisado em relactao as embalagens: 

a) Meio de sensibilizactao do consumidor, 

Onde o foco esta no Marketing; para isto no projeto sao lanctadas as 

necessidades de fabricactao e estrategias de marketing, voltadas paras as 

necessidades do consumidor, deve trazer alguma forma de apelo comercial e 

dar protectao ao produto. 

b) Fator Industrial, 

Com o foco na logistica; onde o projeto deve buscar atender as 

atividades de manuseio, transporte e armazenagem, buscando facilitar e 

diminuir custos destas operactoes. 

A embalagem, cita Banzato(2005), e a parte do sistema logistico cuja 

responsabilidade e de minimizar os custos de entrega e maximizar as vendas, 

podendo atuar na reductao de custos de materiais das embalagens, mitigar os 

custos de danos e de execuctao das operactoes logisticas. A embalagem 

agrega valor atuando na protectao, da sua utilidade e de comunicactao. 
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Ela e a principal responsavel por manter a integridade do produto ate o 

memento de entrega ao cliente, porque a movimentagao pode destruir todo o 

valor que foi agregado. 

Para que a embalagem exerga sua fungao e necessaria avaliar os riscos 

envolvidos na distribuigao, condig6es ambientais que serao submetidas, danos 

e responsabilidades do transportador, as caracterfsticas do produto e sua 

fragilidade. Esta embalagem podera sofre cheques, impactos, movimentagao 

violenta, incidencia de variagao de temperatura, vibragao, compressao ou 

esmagamento, exposigao por ag5es qufmicas. 

Assim, podemos chegar a uma formulagao de valor: 

Figura 05 - Formula de valor para embalagem 
i 

Fonte: Adaptagao do Autor (Banzato 2005) 

Ainda segundo Banzato (2005), sao caracterfsticas importantes do 

produto aquelas que sao passfveis de serem danificadas, por agao de 

temperatura, oxigenio, umidade, contaminag6es, atritos entre os produtos entre 

outros. 

Ballou (1993) ja separa em seis os objetivos da embalagem no processo 

logfstico: 

1) proteger o produto; 

2) facilitar o manuseio e armazenagem; 

3) servir como instrumento para aumentar a eficiencia de distribuigao; 

4) prom over a venda do produto; 

5) facilitar o uso do produto; e 

6) prover valor de reutilizagao para o consumidor. 
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Moura (1997) relata que o desenvolvimento de uma embalagem perfeita 

e muito diflcil de ser alcangado. Cada tipo de embalagem possui vantagens e 

desvantagens. Por isso, a escolha da embalagem pressup6e a selegao de uma 

serie de requisites como: 

- Prego compativel, em fungao do custo do produto e/ou mercado a que 

se destina; 

- Resistencia a cheques e vibragao; 

- Ser mais levee resistente possivel; 

- Ser fabricada com material biologicamente inerte (at6xico, inodoro, 

imputrescfvel); 

- Estar facilmente disponivel no mercado; 

- Propriedade de resistencia, protegao, configuragao e superficie para 

permitir empilhamento na fabrica, armazem, locais do cliente e em veiculos em 

transite. 

Recipientes como caixas de papelao, sacos, caixotes, utilizados para 

agrupar produtos, para se obter urn manuseio eficiente; sao normalmente 

chamadas de embalagens secundarias (master carton) ou conteineres ou 

contentores. Essas embalagens reunidas em uma nova unidade maior 

recebem a denominagao de conteinerizagao ou unitizagao, que sao unidades 

basicas de manuseio nas operag6es logisticas. 

3.3 Planejamento da embalagem 

0 planejamento logistico para embalagens deve procurar ter uma 

variedade limitada de embalagens secundarias, tendo na sua padronizagao a 

facilitagao do manuseio e do transporte; e mais importante facilitarem a 

integragao na cadeia de suprimentos 

0 profissional de logistica deve observar que somente considerag6es 

logisticas dominem nos projetos de embalagens, mas que as exigencias 

logisticas sejam analisadas em conjunto com as necessidades dos processes 

de fabricagao, marketing e de projeto do produto. 

A conclusao de urn projeto de embalagem exige muitos testes, tendo em 

vista aos fatores citados, bern como considerar as especificag6es de marketing; 
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testes que podem ser realizados em laborat6rios ou em base experimental. 

Esse processo vern se tornando altamente cientffico, desde a elabora(fao do 

projeto a seleCfao de materiais, as analises de laborat6rio apresentam 

metodologia confiavel de avalia(fao, gra9as aos avan9os de equipamentos de 

testes ou tecnicas de mensura(fao, que vao desde a medigao da gravidade e 

caracterfsticas dos choquem em embalagens durante o transito. 

Esse desenvolvimento se deve em parte a legisla(fao com rela(fao aos 

materiais perigosos. Onde ja se tern quatro causas mais comum de danos: 

vibra(fao, impacto, furos e compressao; podendo ocorrer uma combina(fao 

destas. Como estes testes apresentam alto custo e possfvel lan9ar maos de 

software de simulaCfao, que podem reproduzir as condi96es que poderao estar 

submetidas as embalagens, levando em considera(fao as caracterfsticas do 

produto, caracterfsticas dos materiais a serem utilizados e caracterfsticas das 

opera96es logfsticas e obtendo em menor tempo resultados. 

Assim a utiliza(fao de configura96es padronizadas e quantidades de 

pedidos facilitam a obten(fao de eficiencia logfstica, como a melhor utiliza(fao 

cubica com a reduCfao de tamanhos das embalagens, com a elimina(fao de 

espaCfOS "vazios", com a pratica de desmontagem, ou encaixados, com a 

minimiza(fao de amortecedores de choques, implicando na reduCfao de 

utiliza(fao de itens ou quantidades de materiais nas embalagens 

Muitos especialistas acreditam numa reduCfao de ate 50% da utiliza(fao 

cubica, isto implica diretamente na eficiencia do transporte, refletindo na 

reduCfao dos custos de transporte, na reduCfao de valores aduaneiros, uma vez 

que e adiado o valor agregado de montagem do produto no cliente. 

A minimiza(faO da cubagem e importante para produtos leves, que 

atingem a capacidade do vefculo antes de atingir o limite de peso, porem para 

produtos pesados a eficiencia e reduzida, pais acabam transportando "vazios". 

Entra entao a necessidade de tornar mais leves as embalagens ou entao 

associar o transporte de materiais leves, que podem ocupar espaCfOS vazios, se 

transportados sabre os mais pesados, ocupando os espaCfOS vazios e sem 

impactar significamente no peso total e custo de transporte. 
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3.3.1 Unitizagao 

A unitiza(fao e todo agrupamento de embalagens secundarias em uma 

unidade ffsica, o conceito de conteineriza9ao inclui todas as formas, que vai do 

uso de fitas para juntar embalagens ate a utilizac;ao de equipamentos 

especializados; com o objetivo de aumentar a eficiencia de manuseio e 

transporte, dentre os beneffcios temos: 

• Tempo de descarga e diminui<fao de congestionamentos, manuseio 

facilitado; podendo atingir 1/5 do tempo de carga/descarga manual; 

• Verifica<fao de recebimento simplificada, quando associ ad as a 
identifica9ao por c6digo de barras; 

• Posicionamento no estoque com grande agilidade. 

Fatores estes que somados a diminui9ao de danos durante o transporte, 

produzem urn menor custo nas atividades logisticas. 

3.3.2 Conteineres Rfgidos 

Aproximadamente 50% do custo total do transporte esta vinculado ao 

carregamento do produto, manuseio, embalagem e por perdas ou danos, ou 

advindos de ocorrencia de sinistro ou furto, a tabela resume os beneffcios: 

Tabela 06 - Beneficios do uso de conteineres rigidos. 

• Melhoria da eficiencia geral da movimenta(fao de materiais 

• Redu9ao de danos no manuseio e em transito 

• Reduc;ao de furtos 

• Reduc;ao das exigencias de prote9ao da embalagem 

• Maior prote9ao em rela9ao a elementos ambientais 

• Reaproveitamento em maior numero de vezes de uma unidade 

de embarque, reduzindo assim o desperdicio e a necessidade de 

dispor do container 

Fonte: Bowersox, Closs, Cooper, 2006, p.344 
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3.3.3 Conteineres Flexfveis 

Os conteineres flexfveis nao protegem os produtos completamente, onde 

o mais comum e o empilhamento de embalagens secundarias em paletes ou 

folhas separadoras (slipsheet), estas exigem empilhadeiras especiais. As 

folhas de separagao permitem o usa descartavel e tern baixo peso, e com a 

vantagem de ter baixo custo. A determinagao do tamanho deve levar em 

consideragao a carga, compatibilidade com equipamentos e transports utilizado 

pelo sistema logfstico. 

0 usa de conteineres flexfveis aumenta o potencial de danos, quando 

nao sao contidas adequadamente durante o transports, apresentam 

instabilidade para empilhamento, neste caso usam-se cordas, aparadores 

laterais, fitas de ago, fita adesiva e tratamento antiderrapante, que prendem as 

embalagens secundarias aos paletes. 

3.4 Comunica~ao 

A comunicagao talvez seja a mais importante para a logfstica, ou 

transferencia da informagao, pais permite a identificagao do conteudo, 

rastreabilidade e instrugoes de manuseio. 

ldentificagao de Conteudo, e o papel mais 6bvio da comunicagao, para 

todos os membros da cadeia de suprimento. As informagoes incluem o 

fabricante, o produto, o tipo de conteiner, a quantidade e o numero do C6digo 

Universal de Produto (UPC - Universal Product Code) que e utilizado 

predominantemente nos Estados Unidos e Canada, ja no Mercosul e na Uniao 

Europeia e usado o c6digo de barras padrao EAN(European Article 

Numbering)* 

Tern grande utilidade para a identificagao no recebimento, separagao de 

pedidos e verificagao no embarque. A coleta e controle dos dados do inventario 

devem ser urn components projetado. Algumas empresas dao prioridade aos 

sistemas automaticos de coleta de dados, eliminando o fator erro humano, 

dando maior acuracidade a integridade dos dados do inventario e no 

atendimento dos pedidos. (Severo Filho, 2006) 
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3.4.1 Rastreamento 

A facilita<;ao do rastreamento de embalagens acrescenta valor a 

embalagem, urn controle mais eficiente das movimenta<;oes reduz a perda ou 

roubo de produtos. Com a existencia de scanners portateis para leitura de 

c6digos de barras ou a identifica<;ao por radio frequencia (RFID), estes 

perm item uma gama maior de detalhes. 

3.4.2 lnstruc;oes de Manuseio 

Papel de relevancia e de dar instru<;oes de manuseio e de possiveis 

danos, tais como a existencia de vidros, restri<;oes de temperatura, orienta<;oes 

de empilhamento ou preocupa<;oes com o ambiente. As preocupa<;oes 

ambientais mudaram de foco, sendo de grande valoriza<;ao aos consumidores 

e tambem resultam em redu<;ao de custos de embalagem e redu<;ao de perdas, 

em se tratando de produtos perigosos, como os quimicos, a embalagem e 

acompanhada de instru<;oes de como lidar com eventuais danos ou 

vazamentos. 

3.4.3 Ergonomia 

Outra questao e a preocupa<;ao com a ergonomia e engenharia humana, 

cada vez mais normalizada. Empilhamento, o incomodo de se esticar, 

acidentes na parte inferior da coluna, acidente de trabalho mais comum; 

investir entao em melhorias faz sentido financeiro e social. (Severo Filho, 2006) 

3.5 Materiais para Embalagem 

lnumeros sao os materiais utilizados para a embalagem, que vao do 

tradicional papelao, caixas de papelao, sacos de aniagem, mantas, recipientes 

de a<;o, baldes, tambores, cintas, engradados e sacos multifolhados ate os 

diversos tipos de plasticos, de baixa densidade, que oferecem novas op<;oes de 

empacotamento (por encolhimento ou suc<;ao ), sa colas e cercados, caixas e 



35 

caixotes de plastico de alta densidade, cintas plasticas e protec;oes de espuma 

e calc;amento para produtos frageis e de formatos irregulares. 

Com o empacotamento par encolhimento au par succ;ao, a carga 

unitizada assume caracteristicas dos conteineres rfgidos, porem com maior 

protec;ao ffsica, par conta do encaixe e suporte de peso mais exatos, reduc;ao 

da exposic;ao aos processos logfsticos, menor custo, capacidade de adaptac;ao 

aos mais variados tamanhos, de peso adicional insignificante, capacidade de 

identificac;ao do conteudo e de danos. 

As embalagens flexfveis com usa de filme plastico eliminam a 

necessidade de manter estoque de caixas de varios tamanhos, isto porque as 

rolos de filmes ocupam menor espac;o e tambem geram menor quantidade de 

resfduos depois que o produto for retirado. E como vantagem final oferece 

maior protec;ao contra danos se comparadas com as meios tradicionais de 

embalagem rfgida, isto porque sao manuseados com maior cuidado, pais seu 

conteudo esta visfvel, e permitem imediata identificac;ao de danos minimizando 

conflitos administrativos. 

A utilizac;ao de conteineres retornaveis tern utilizac;ao tradicional para 

alguns produtos, sendo a maioria de ac;o au de plastico, em algumas vezes as 

empresas reutilizam as de papelao corrugado. 0 setor automotivo faz usa de 

"racks" retornaveis para a movimentac;ao entre as fabricas, as do setor qufmico 

se utilizam de tambores. 

Na utilizac;ao de embalagens retornaveis, as partes precisam cooperar 

de forma clara para maximizar o usa de conteineres, se nao poderao se perder, 

parar em Iugar errado. A decisao de investimento neste tipo de embalagem 

requer analise do numero de ciclos de embarques, do custo de retorno e do 

descarte. Dos beneffcios esperados esta a melhora da eficiencia de manuseio, 

de reduc;ao e de custos futuros como a limpeza, sortimento e rastreamento. 

Para se ter com precisao o potencial operacional e estrategico das 

embalagens retornaveis, a analise financeira nao deve se utilizar dos metodos 

de "payback", mas calcular seus valores de forma lfquida, das considerac;oes 

apresentadas. 

Conteineres lntermediarios de Carga Agranel (IBC) 
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Sao usados para embarque de produtos granulados ou lfquidos em 

quantidades menores ao de urn caminhao tanque e quantidades maiores que 

sacos ou de tambores, os mais utilizados sao sacos ou caixas. 

Outras opc;oes de unitizac;ao sao: 

Palates pools, fornecedores terceirizados que mantl~m e alugam palates 

de alta qualidade por todo o territ6rio a uma taxa variavel por ciclo individual, 

que e uma forma de superar os tradicionais palates, seu descarte e intercambio 

ou retorno. 

Palates plasticos, a sua utilizac;ao visa contrabalanc;ar as desvantagens 

dos palates de madeira, de higiene, peso, de ser reciclavel; dos custos em 

relac;ao ao ciclo de vida. Exigem investimento inicial mais elevado, s6 sendo 

interessante em redes com alta disciplina de controle e recuperac;ao. 

4. ESTUDO DE CASO- FECHAMENTO DE EMBALAGENS 

Apresentaremos urn breve hist6rico da empresa, das origens e razoes 

para escolha deste projeto e conclusoes encontradas 

4.1 Breve Hist6rico 

A empresa e especialista em usinagem do segmento automotive, que 

entrou no mercado no ano de 1993, com a utilizac;ao de equipamentos 

tecnologicamente modernos, focando em melhoria continua de seus processes 

rapidamente se destaca no mercado automotive internacional. Como objetivo 

apresenta a maximizac;ao de qualidade, custo e produtividade, em 2005 para 

agregar mais valor aos seus produtos instala uma unidade de Fundic;ao para 

sera mais moderna em ferro fundido do Mercosul. 

4.1.1 Processo de Embalagem 
A empresa produz com linhas dedicadas aos produtos, no passado o 

produto saia embalado no final da linha, onde o fechamento era realizado pelo 
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proprio operador da ultima operac;ao. Como o mesmo nao possufa foco na 

embalagem, mas na produc;ao cometia falhas; estas que foram mitigadas com 

a criac;ao da figura do Embalador, vinculado a Logfstica e nao mais a produc;ao. 

0 cargo de embalador tern como missao a verificac;ao de qual produto 

foi colocado na embalagem, se a mesma esta completa; que entao identifica a 

embalagem atraves da colocac;ao de etiquetas com descric;ao do produto e 

quantidade, e dados para rastreabilidade. Feito isto o mesmo fecha a 

embalagem, conforme ficha especifica daquele produto. 

4.1.2 Demanda Sabre o Embalador 
Com o aumento do leque de produtos, com a implantac;ao da segunda 

planta de usinagem, comec;a a decair a qualidade do servic;o para atender o 

incremento do volume de embalagens a serem fechadas bern como aumento 

das distancias de deslocamento entre os pontos de safda dos produtos. 

Surge a questao, produzir melhoria no processo do embalador ou 

contratar mais embaladores, para poder atender a demanda do servic;o de 

fechar embalagens 

4.1.3 Levantamento de dados 
lnicialmente, a pesquisa se deu no acompanhamento do "Embalador" na 

execuc;ao de suas atividades. 0 processo se repete nas diversas linhas, em 

verificar se a embalagem teve sua quantidade completada e qual produto esta 

contido. lsto porque urn mesmo item poder ser produzido em varios modelos, 

por exemplo, cabec;ote de motor 1.0/1.6, biela 1.0/1.4/1.6 e assim por diante. 

Apesar das embalagens terem composic;oes diferentes, ou em bandejas 

que formam urn palete, ou diversas caixas plasticas pequenas que compoem 

urn palete, ou outros tipos, porem na sua maioria a embalagem final se 

apresenta como urn palete padrao de 1 ,20*1 ,0, que recebe urn cintamento com 

fita pet e a colocac;ao de filme plastico com a finalidade de proteger contra 

impurezas e completar o fechamento da embalagem. 
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4.2.1 Observac;oes registradas 
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Do acompanhamento realizado foi possfvel verificar o tempo de Valor 

Agregado do processo de embalamento e o potencial de melhoria existente, 

que ate entao estava passando despercebido pela empresa. 

A cronometragem do processo permitiu chegar aos tempos e a96es que 

apresentamos no quadro abaixo de forma sintetica. 

Tabela 07- Tempo Medio de Fechamento de Embalagem 

A~ao Tempo Medio Percentual 

Fechar Embalagem e ldentificar 2min 34seg 47°/o 

Deslocamento 2min 57seg 53o/o 

Tempo Medio Total, para 0 5mim 31seg 

fechamento de uma unidade de 

embalagem 

Fonte: Autor 

Com a cronometragem do processo podemos ter urn valor medio, que 

serve para ser utilizado para fins de calculo; mas tambem durante este 

processo foi possfvel perceber que estao embutidos muitos eventos de 

desperdfcio de tempo ou micro-processos que sao passfveis de melhoria. 

Processo atual e totalmente manual para fechamento das embalagens 

que consiste em juntar as pontas da cinta plastica e tendo seu travamento feito 

com a aplica9ao de urn selo galvanizado. 0 embalador faz uso de duas 

ferramentas; uma para tencionar e cortar a cinta que chamam de catraca/ 

tensionador e outra ferramenta para prensar o selo. 

Figura 06- Alicate e catraca- ferramentas 
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Figura 07 - Alicate e catraca em uso pelo embalador 

As condi96es que se observa nao produzem urn fechamento uniforme 

por estar ligada proporcionalmente a capacidade de esfor9o ffsico que ao final 

de algumas horas ja nao apresentam a mesma qualidade de tencionamento e 

fechamento, bern como o deslocamento come9a a ser mais demorado, . outra 

questao e a posi9ao ergonomica que provoca desgaste tanto em membros 

inferiores e costas, pelo fato de ter que se abaixar para fechar a embalagem na 

parte inferior e quanta pelo esfor9o associado para produzir o fechamento, 

fatores estes que interferem na capacidade humana do processo. 

Outro fator observado foi que o desgaste das ferramentas e muito 

grande, · apresentando urn tempo de vida util muito curto e desta forma 

necessitando de reposi9ao ou manuten9ao constante. Fato observado que 

antes da reposi9ao o embalador come9a a encontrar dificuldades em manusear 

por conta de falhas que o equipamento come9a a produzir, ora deixando de 

cortar a fita, ora escapando do tensionamento adequado ou que escapa 

produzindo urn soco no bra9o ou produzindo urn falso ponto de fechamento, 

para isto necessitando uma repeti9ao do tensionamento para obter o adequado 

ponto de fechamento. A mesma coisa no fechamento do selo, passa a nao ser 

uniforme, que produz resultados como a fita perder o tensionamento, morder o 

selo de forma errada, ou mesmo nao produzir a pressao no selo para o 

fechamento, todos produzem a necessidade de uma nova opera9ao, bern como 

as vezes na substitui9ao da cinta e selo que se perderam na opera9ao. Todos 

esses fatores que geram urn custo desnecessario de material e hora homem. 
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4.2.2 Custos Observados 
Para este caso foi analisado o que de comum se tern em todas as 

embalagens, as quais sao fechadas pelo embalador, sem considerar as 

especificidades de cada embalagem, de cada produto; caso contrario, terfamos 

que ter diversos estudos em paralelo, por conta dos impactos que possfveis 

altera~5es possam causar nas embalagens e tambem da necessidade de 

passar por aprova~5es de muitos setores internes e dos clientes. 

Com base no criteria estabelecido foi sintetizada uma planilha de valores, 

para uma analise simples dos custos envolvidos e poder analisar a redu~ao do 

custo de itens que comp5em o custo total da embalagem, sem e claro impactar 

na redu~ao da qualidade 

Tabela 08- Gusto antes da melhoria proposta 

SITU ATUAL: 

ltens Descric;ao Quantidade . A no 

FIT A m 60.000 31.680 

(Poliester 16x0,90mmx1 OOOm) 

SELO un 15.000 13.500 

(h36 16mm Galvanizado) 

ALICATE un 8 1.463 

ESTICADOR un 9 2.358 

Fonte: Autor 

4.2.3 Buscando alternativas 
Com novas tecnologias existentes, foi pesquisada no mercado uma 

alternativa de ferramenta, algumas de tecnologia importada, mas que 

facilmente substitui as duas ferramentas usadas. 

Figura 08 - Ferramenta de Arquear 
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Foram feitos contatos com fornecedores que se prontificaram em realizar 

testes pilotos; primeiro para demonstrar o equipamento e em segundo para 

pudessemos realizar tomadas de tempos em cima da pratica da atividade de 

fechamento da embalagem. 

lsto foi realizado com a mesma quantidade de embalagens, que inclufa 

modelos diferentes de produtos e urn numero de repetic;ao que iguala as 

operac;oes de urn dia, seguindo o molde inicial utilizado para a cronometragem 

do processo de embalar. 

Das observac;oes que podemos registrar, encontramos potenciais para 

substituic;ao das ferramentas, que sao: 

- diminuic;ao em ate 50% do tempo de fechamento da embalagem. 

- uniformidade do fechamento das embalagens. 

- eliminac;ao do selo galvanizado para o fechamento da embalagem. 

Os potenciais observados que implicam diretamente em fatores de 

produtividade, qualidade e menor custo final, estes que sao premissas da 

logfstica e compoem as caracterfsticas da missao e objetivo da empresa. 

Com a diminuic;ao do tempo de fechamento das embalagens, significar 

dizer que urn embalador consegue absorver maior demanda existente, nao 

necessitando de uma provavel abertura de nova vaga. 

A uniformidade de fechamento implica em maior qualidade do nfvel de 

servic;o, onde ocorn3ncias de danos nas embalagens de produtos acabados 

tende sumir, danos de tombamento das bandejas no palet, fricc;ao das pec;as 

umas nas outras, instabilidade para empilhamento provocada pela precaria 

tensao aplicada a cinta ou mau fechamento da embalagem. 

Outro detalhe importante e a eliminac;ao da aplicac;ao do selo 

galvanizado, ou por nao apresentar urn born fechamento ou travamento da 

cinta, que em caso de afrouxamento do cintamento poderia causar diversos 

danos desde os materiais ja citados, ate danos pessoais em caso de acidentes 

de carregamento ou empilhamento, no transporte ou armazenagem. 

Ao final dos testes, foi possfvel obter dados suficientes para analisar o 

processo de fechamento com uma Ltnica ferramenta, onde se destacou urn 

potencial ganho operacional de 34% no tempo para fechamento de uma 

embalagem. 
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Tabela 09- Tempo Media de Fechamento de Embalagem (2). 

Ac;ao Tempo Medio Percentual Reduc;ao 

Fechar Embalagem e 1min 10seg 28o/o 

ldentifica 

Deslocamento 2min 57seg 72°/o 

Tempo Media para 4mim 07seg 

fechamento de embalagens 

Fonte: Autor 

Com relaQao aos valores que comp6em o custo da embalagem, 

presentes no novo processo analisado, estes que foram obtidos pela coleta de 

orQamentos do modele de equipamento sugerido e a retirada do selo formam 

um resultado diferente, que e apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 10- Custos ap6s melhoria sugerida 

SITUA<;AO PROPOSTA 

ltens Descric;ao 

FIT A m 

Poliester 16x0,90mmx1 OOOm 

SELO un 

Ferramenta de Arquear un 

ALICATE un 

ESTICADOR 

4.2.4 Conclusoes 

Quanti dade 

60.000 

1 

Valor R$ 

Ano2 

31.680 

Do total de custos da situaQao proposta, podemos perceber ja apresenta 

no primeiro ano temos um ganho de R$5.071 e para os anos seguintes se tern 

um ganho de R$17.321; somente em relaQao a reposiQao de ferramentas e 

item de consume. 

0 aumento de produtividade envolvida vai desde o aumento do nfvel de 

qualidade do serviQO percebido pelo cliente, evitando entregar paletes que se 

deformem no transports ate o ponte de uso, bern como a postergaQao de 

necessidade de uma nova contrataQao com o aumento da demanda esperada 

isto sem mencionar a eliminaQao de retrabalhos. 
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Tabela 11 - Lista de ltens de Consumo das Embalagens 

Produto Valor Percentual 

VCI 53636,69 28% 

Saco VCI Biela 39760,17 21% 

Fita/ Cinta 20682,4 11% 

Filme Maq 20547,44 11% 

Papelao Tam bor 15330,63 8% 

Filme Manual 10535,51 6% 

Cx Papelao EW 6750 4% 

Papelao Gde 3439,58 2% 

Papelao Peq 2367,42 1% 

Fita Container 1793,48 1% 

Cx Papelao Psa 1576,8 1% 

Selo Container 294,17 0% 

189396,73 100% 

Fonte: Dados de Compras 

Na tabela vemos os itens de lnsumos para Embalagem, s6 a retirada do 

selo representa uma redu<tao do custo de embalagem de 7°/o. 

Outros impactos nao foram analisados, pon3m estimasse que possa 

chegar a uma redu<tao de 1 0°/o ao final da implanta<tao da mel haria. 

4.3 Caso 2 - Substitui~ao de materiais e processo 
Neste caso demos inicios as analises a partir de urn documento interno 

da empresa, denominado de Alerta da Qualidade, onde a equipe responsavel 

da qualidade identificou uma situa<tao de travamento do produto e destrui<tao 

de componentes desse produto; que teria como causa urn item da embalagem. 

Situa<tao esta que colocaria a empresa numa situa<tao desfavoravel junto ao 

cliente, pais o produto ainda estava em processo de projeto piloto, fase de 

aprova<tao que antecede o inicio de produ<tao em serie. 

Na imagem vemos urn selo de fechamento da embalagem, que foi 

perdido dentro da embalagem, e este selo ficou alojado dentro da camara de 

engrenagens. 
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Figura 09 - Foto do Produto - Alerta da Qualidade 

As engrenagens nao se danificariam num primeiro momenta, mas o 

components plastico que as mantem na posi<;ao de funcionamento, este sim 

seria totalmente danificado. 

Em reunioes, junto com as equipes de logfstica, qualidade e produ<;ao, 

terfamos duas op<;6es, encontrar maneiras para assegurar que o fato jamais 

tornaria a ocorrer, em se mantendo o processo atual de fechamento ou 

optarfamos pela substitui<;ao do processo de fechamento. 

0 grupo optou pela elimina<;ao da presen<;a do selo para o fechamento 

de embalagem, onde o risco de contamina<;ao com a queda do selo no interior 

do produto, que poderia ser urn potencial causador de travamento do produto 

final. 

Entao observando o processo e concep<;ao da embalagem, uma 

ca<;amba de metal, que teve alto investimento, nao poderia ser simplesmente 

descartada, mas sim adequada para obter urn resultado esperado de prote<;ao 

e conserva<;ao do produto. 

Quando entao surge uma forma simples de fechar a embalagem, e que 

veremos dotou o projeto de muitas vantagens, tanto operacionais, economicas, 

ambientais e mais seguras no manuseio do operador. 

Figura 1 0 - Foto Fita Hellermann 
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Das diversas ideias de um novo processo de fechamento, foi aprovada a 

ideia de simplesmente fechar com um lacre a embalagem, usando uma fita 

hellermann, conhecida como "rabo de rata", "tie-wrap", "capa gato", enfim uma 

abra<;adeira de nylon, cujo nome do fabricante original e hellermann. 

Para aproveitar as embalagens "ca<;ambas metalicas", ja compradas e 

colocadas no giro, foram feitas algumas modifica<;6es, na verdade tambem 

muito simples. 

Primeiro, aproveitando a ideia inicial de ter uma fita de fechamento como 

lacre numerado, ou seja a embalagem ja apresentava uma fura<;ao na tampa 

que permitiria esta opera<;ao. 

Figura 11 - Foto Detalhe da Tampa da Embalagem 

Onde se teve o maior investimento de tempo e custo, foi nas fura<;6es 

feitas nas divis6rias internas de nylon; em que nas camadas inferiores o 

sistema teve uma concep<;ao de trava par posicionamento, porem na ultima 

camada necessitava de um travamento, que no processo antigo era par 

cintamento, onde originou o problema. Foi analisado e conclufdo que tres furos 

em posi<;6es estrategicas atenderiam ao travamento das divis6rias e dos 

produtos, usando tambem as fitas (abra<;adeiras) hellermann. 
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Figura 12 - Foto Detalhe do Interior da Embalagem 

Analisando os valores que compoem o custo dos itens de insumo desta 

embalagem, · antes das alterac;oes citadas, foi possfvel montar a tabela que 

segue 

Tabela 12- Gusto antes da melhoria sugerida- Case 2 

SITUA<;AO ATUAL: Valor R$ 

Quantidade Unitario Mes A no 

FIT A m 2.889 0,044 127 1.525,39 

(Poliester 16x0,90mmx1 OOOm) 

SELO un 1.156 0,075 87 1.040,40 

(h36 16mm Galvanizado) 

Analisando apenas os itens que compoem a alterac;ao proposta, a 

composic;ao passa a ter a seguinte configurac;ao: 

Tabela 13- Gusto ap6s a melhoria sugerida- Case 2 

SITUA<;AO PROPOSTA: Valor R$ 

Quantidade Unitario Mes A no 

FIT A Retirado 0,00 

Fita Hellerman un . 2311 0,013 30 360,52 

SELO Retirado 0,00 

;Total Geral ' ; .. · .c: ... 
30 '. -: - 3gQ,Q2 '',:,. - · ' 

"' '"· . . ;·· .. ; ·. <. 1-i > '< ". . ' '"';. 
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Como podemos observar, houve uma drastica reduc;ao em valores que 

compoem o custo de embalagem desse produto. 

Tabela 14- Am11ise da Mmelhoria: 

Soma dos valores - antes 2.565,79 

Soma dos valores - depois 360,52 14% 

Ganho financeiro obtido 2.205,27 86% 
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5. CONCLUSAO 

Com a globalizagao da economia exigindo padroes de qualidade mais 

exigentes para se ter competitividade, impoe as empresas analise de seus 

processes e alteragoes estrategicas, impelindo a arranjos novos que resultem 

em urn nivel de servigos logisticos de maior qualidade, atendimento as 

demandas flexiveis e menor custo para toda a cadeia. A partir dai e importante 

entender qual o impacto da logistica, como urn todo, no resultado financeiro da 

empresa; que e possivel colaborar com mudangas simples, as quais imprimem 

melhora na qualidade do nivel de servigo ao cliente, podendo agregar mais 

valor ao produto. 

No que tange a embalagem, materiais ou ferramentas utilizadas, estes 

estao evoluindo tecnologicamente, oferecendo solugoes que aplicadas as 

concepgoes tradicionais conseguem imprimir melhora nos tempos de 

processes e melhora da qualidade e do nivel de servigo, que os investimentos 

aplicados as novas ferramentas sao recuperados em periodos relativamente 

curto. 

Pode se observar e que apesar da empresa deter no seu escopo de 

produgao as mais altas tecnologias, deixa de utilizar novas tecnologias em 

ferramentas, materiais e processes da logistica, para o desenvolvimento de 

novos projetos de embalagem, isto porque muitas vezes existe o despreparo 

logistico ou a falta de visao financeira, ou da percepgao dos impactos logisticos 

na rentabilidade do neg6cio. 

Com relagao aos Custos de embalagens descartaveis, existe urn 

crescimento da preocupagao com o impacto que o seu neg6cio impoe ao meio 

ambiente, que estao surgindo ou ja existem novas tecnologias para 

embalagens reciclaveis ou reutilizaveis, por consequemcia a redugao e 

substituigao de determinados materiais, estao produzindo menor custo de 

descarte de embalagens. 

0 processo de embalagem enfocada pela logistica, esta na busca de 

qual e a melhor embalagem atraves do trade-off entre custo da protegao e os 

ganhos da eficiencia da distribuigao fisica, no seu fluxo direto e reverso. 
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A padronizagao das dimensoes da embalagem de transporte facilita a 

interagao com todas as fungoes da logistica: armazenamento, manuseio, 

movimentagao de materiais e transporte. 

Dessa forma, pode-se conseguir: redugao de custos, de tempo na 

entrega final do produto, redugao de perdas e aumento do nivel de servigo ao 

cliente. 

Portanto, a falta de planejamento ou do estabelecimento de urn projeto 

de embalagem adequado, ou mesmo a revisao de projetos pode levar a 

ocorrencia de graves problemas, desde o aumento do custo da embalagem, 

que torna o transporte e armazenagem mais cara; a falta de conscientizagao 

dos integrantes da cadeia quanto ao retorno das embalagens, a falta de 

dispositivos eficientes de controle do retorno das embalagens por parte dos 

clientes, ate a deterioragao da embalagem e/ou produto, quando nao recebem 

urn cuidado mais adequado. 

A analise do caso possibilitou a verificagao que a utilizagao de 

embalagens de menor custo para o transporte de produtos do setor automotive 

possibilita redugao de custo no processo logistico. 

No entanto, se o profissional de logistica nao estiver acompanhando os 

avangos tecnol6gicos continuara utilizando processes tradicionais, que de certa 

forma tidos como eficientes no passado, perdem a oportunidade de introduzir 

melhorias e diminuigao dos custos de embalagem na atualidade. 

Adequagao de embalagens retornaveis com solugoes criativas e simples 

mantem as mesmas no processo, porem resultando em custos ainda menores 

com maior qualidade, atendendo os objetivos da logistica. 
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