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RESUMO 

A manufatura enxuta tem o seu foco na eliminação dos desperdícios e na redução do 
lead time dos processos fabris. Paralelo a isso, surgiu o Lean Office, ou o Escritório 
Enxuto, que adapta os conceitos e ferramentas da manufatura às áreas 
administrativas. Neste contexto, este trabalho propõe uma análise do setor de 
Alocação de Pedidos de uma multinacional de bens de consumo, com o objetivo de 
elaborar propostas de melhorias em fluxo de informações. Para isso, o processo foi 
analisado com o mapeamento do estado atual e uma ferramenta que atenda às 
necessidades do cliente final da empresa foi proposta, reduzindo os desperdícios que 
o cenário atual apresenta. Para avaliar os resultados da ferramenta desenvolvida, foi 
utilizada uma amostra de 400 pedidos. 200 pedidos foram processados seguindo-se 
os procedimentos do estado atual, enquanto os outros 200 pedidos foram 
processados com a nova ferramenta desenvolvida. O lead time de cada pedido foi 
registrado e um teste de hipótese para duas médias (2 sample-t) foi realizado para 
comparar os lead times antes e após a implementação da ferramenta proposta. Dessa 
forma, a eficácia da ferramenta foi comprovada pela redução estatisticamente 
significativa do lead time. Além disso, o desvio padrão do lead time foi reduzido 
significativamente e a quantidade de pedidos que tinham seu fluxo interrompido 
durante o processo foi reduzida em 13 pontos percentuais. 

Palavras Chaves: Lean Office, Princípios enxutos, Melhoria Contínua. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Idealizado por Taiichi Ohno na década de 1950, o Sistema Toyota de Produção foi 
disseminado por meio da publicação do livro “A máquina que mudou o mundo” 
(WOMACK; JONES; ROOS,1991).  Desde então, diversas empresas pelo mundo se 
utilizam do pensamento enxuto com o objetivo de obter a máxima eficiência nas suas 
cadeias produtivas, desde que não haja superprodução. A manufatura enxuta é 
baseada no Sistema Toyota de Produção, desenvolvido pela Toyota, o qual se 
concentra na eliminação dos desperdícios e redução do lead time dos processos, 
incentivando os funcionários a chamar a atenção para os problemas e sugerir 
melhorias para corrigi-los (WOMACK; JONES; ROOS,1991). 

Contudo, os desperdícios nas empresas industriais não se limitam somente ao 
ambiente fabril, sendo encontrados também nos ambientes administrativos 
(TAPPING; SHUKER, 2010). Autores como Tapping e Shuker (2010) afirmam que de 
60% a 80% dos custos envolvidos para atender à demanda do cliente são referentes 
aos processos administrativos, o que mostra a relevância desse tema. Segundo 
Tapping e Shuker (2003), a adaptação e aplicação dos conceitos e ferramentas da 
manufatura enxuta para as áreas administrativas é conhecida como Lean Office, que 
pode ser traduzido como Escritório Enxuto. 

A empresa objeto de estudo deste trabalho, uma multinacional de bens de consumo, 
possui um setor de Alocação de Pedidos que tem como função básica atrelar estoque 
virtual a um pedido de um cliente. Este processo, porém, leva em consideração 
apenas duas variáveis: a prioridade do cliente e a disponibilidade de estoque virtual. 
Essa situação gera desperdícios, uma vez que um pedido depende de vários outros 
parâmetros para ser efetivamente enviado para o cliente. O resultado dessa falta de 
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alinhamento entre as necessidades da empresa e as decisões tomadas pela 
ferramenta de alocação são processos longos e onerosos. 

Diante desse cenário, o objetivo principal desse Trabalho Final de Graduação (TFG) 
é analisar, com base nos conceitos do Lean Office, o cenário atual do setor de 
Alocação dessa empresa e propor melhorias que reduzirão os desperdícios 
identificados. Espera-se, com isso, otimizar o sistema de alocação de pedidos, 
propondo um fluxo mais enxuto. A partir desse objetivo principal, foram definidos os 
seguintes objetivos específicos: 

− elaborar propostas de melhorias no fluxo de informações; 

− identificar oportunidades de mudanças na inteligência da ferramenta de alocação de 
pedidos. 

Para atingir esses objetivos, este Trabalho Final de Gradução está estruturado de 
modo que o Capítulo 2 apresenta uma Revisão Bibliográfica sobre o foco da 
manufatura enxuta e sobre o Lean Office e o Capítulo 3 mostra o Método de Pesquisa 
que a autora vai utilizar durante o estudo. Em seguida, o Capítulo 4 apresenta a 
aplicação dos capítulos anteriores no cenário estudado, bem como os resultados 
obtidos. Por fim, o Capítulo 5 mostra as Conclusões de todas as etapas, validando a 
bibliografia utilizada e comparando−a aos resultados. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para um entendimento completo do trabalho, é fundamental uma abordagem 
aprofundada da filosofia do Lean, de seus pilares e da sua aplicação no ambiente 
administrativo. 

 

2.1 O Foco do Lean 

Murman et al. (2002) afirmam que, o primeiro passo para se transformar uma atividade 
em um processo enxuto é mapear o fluxo de valor e classificar as atividades 
envolvidas em três grupos, conforme a classificação de Hines e Taylor (2000).  

− Atividades que agregam valor: atividades que provocam alterações no produto ou 
no serviço e que, sob a ótica do cliente final, acrescenta funcionalidades ou 
características pelas quais ele está disposto a pagar. Esse grupo representa, segundo 
Hines e Taylor (2000), apenas 5% de todas as atividades em um ambiente 
manufatureiro e 1% em um ambiente administrativo. 

− Atividades que não agregam valor, mas que são necessárias: atividades que, 
mesmo não tornando o produto ou serviço mais valiosos para o cliente final, tornam-
se necessárias por razões técnicas ou econômicas, como quesitos que envolvem 
normas de qualidade e segurança. Segundo Hines e Taylor (2000), esse grupo 
representa em torno de 35% das atividades de uma empresa de manufatura e 49% 
de ambientes administrativos. 

− Atividades desnecessárias e que não agregam valor: são as atividades que, aos 
olhos do cliente, não agregam valor ao produto ou ao serviço e que são 
desnecessárias sob qualquer aspecto. Essas atividades são claros desperdícios que 
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devem ser eliminados do fluxo de produção e representam em torno de 60% dos 
processos de uma empresa de manufatura e 50% nos meios administrativos.  

A manufatura enxuta define sete desperdícios encontrados em uma empresa, os quais 
devem ser eliminados. Ohno (1997) classificou os desperdícios em sete tipos e 
Ghinato (2002) apresenta explicações sobre eles. 

− Superprodução: é classificada como a perda mais danosa, já que ela tem a 
capacidade de disparar e mascarar os outros desperdícios e é a mais difícil de ser 
combatida. A perda por superprodução pode ser por quantidade, quando se produz 
mais do que o necessário, ou por antecipação, quando se produz antes do tempo 
correto. A superprodução é consequência principalmente do desalinhamento da 
produção em relação à demanda e, portanto, a organização deve sempre produzir o 
necessário, na quantidade necessária e no momento necessário; 

− Espera: este desperdício representa o material ou serviço que não sofrem nenhum 
processo que agregue valor imediatamente, mas que fica parado, esperando para ser 
processado. A espera é causada principalmente pelos estoques frutos da 
superprodução; 

− Transporte: Segundo Ghinato (2002), o transporte representa em média 45% do 
tempo total de produção de um material e, por isso, deve ser tratado também como 
prioridade no esforço de redução de custos. Uma das medidas para a sua eliminação 
é a readequação do layout para um modelo que minimize as distâncias percorridas 
pelos itens; 

− Processamento demasiado: pode ser entendido como a quantidade de 
processamento desnecessário que pode ser eliminada de modo a manter o resultado 
final do processo e as características do produto; 

− Inventário: representa o estoque de matéria−prima, de material em processamento 
ou de produto acabado. Os custos agregados a esse desperdício englobam desde os 
espaços utilizados sem necessidade até o custo para a manutenção desses estoques; 

− Movimentação: são os movimentos desnecessários realizados pelo operador 
durante a operação do item. O estudo de tempos e métodos é recomendado para o 
combate desse desperdício, que visa aplicar métodos corretos de movimentação, 
aspectos ergonômicos adequados e layout eficiente; 

− Defeitos: o produto apresenta uma ou mais características de qualidade fora do 
padrão, o que implica retrabalho ou refugo. A consequência desse cenário é o 
desperdício de praticamente todos recursos que foram aplicados para a produção do 
item danificado. 

 

2.2 Os Cinco Princípios Enxutos 

Womack e Jones (2004) definiram cinco princípios fundamentais que têm como 
objetivo a eliminação de desperdícios e que são capazes de guiar as empresas ao 
estado “enxuto”. São eles: Especificação do Valor, Identificação da Cadeia de Valor, 
Fluxo de Valor, Produção Puxada e Busca pela Perfeição. Os próximos tópicos têm o 
objetivo de explicar melhor cada um deles. 
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2.2.1 Especificação de Valor 

Slack (1998, p. 71) define bem a palavra valor: 

Valor é a medida da importância que um consumidor estabelece para um 
determinado produto ou serviço. E é uma função entre a utilidade do produto 
em satisfazer a necessidade de um cliente, a importância relativa desta 
necessidade a ser satisfeita e o custo de troca para o consumidor.  

Em outras palavras, o valor é definido pelo cliente, pela real necessidade e interesse 
que ele possui em relação ao produto. O ponto de partida para o pensamento enxuto 
é a especificação de valor, porque cabe às empresas identificarem qual a necessidade 
do consumidor e procurar satisfazê-lo, cobrando um preço coerente para isso. 

 

2.2.2 Identificação da Cadeia de Valor 

Segundo Womack e Jones (2004), cadeia de valor é o conjunto de todas as ações 
necessárias envolvidas na execução de um produto ou de um serviço. São três os 
maiores campos das atividades de negócio pelos quais o produto passa: 

− Solução de Problemas: contempla desde a concepção do produto até o seu 
lançamento no mercado; 

− Gerenciamento de Informação: trata desde o pedido do produto, passa pelo seu 
processamento e vai até a chegada ao consumidor; 

− Transformação Física: engloba a transformação da matéria−prima até o produto final 
acabado. 

A Identificação da Cadeia de Valor, para Womack e Jones (2004), consiste no 
mapeamento de todas as atividades, utilizando uma análise criteriosa para identificar 
as atividades que efetivamente agregam valor, as que não agregam, mas que são 
necessárias, e as que não agregam valor ao cliente e que devem ser eliminadas (os 
chamados desperdícios puros). 

 

2.2.3 Fluxo de Valor 

Segundo Werkema (2006), fluxo de valor são todas as atividades realizadas em uma 
empresa com o objetivo de projetar, produzir e entregar produtos ou serviços aos seus 
consumidores. 

O objetivo deste princípio é, após terem sido eliminadas as atividades que 
definitivamente não agregam valor ao produto, focar nas atividades que agregam 
valor, para que elas sejam executadas sem ruído, sem interrupções, refluxos ou 
defeitos e cheguem até o cliente com excelência. 

Para que isso aconteça, é necessária uma mudança de mentalidade, isto é, a ideia de 
fluxo contínuo deve substituir a mentalidade do “trabalho em lotes”. Desta forma, as 
atividades terão mais fluidez, os lead times serão reduzidos e a empresa terá 
vantagem competitiva em poder atender às necessidades dos clientes de forma 
rápida. 
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2.2.4 Produção Puxada 

Além de se preocupar com como e com o valor que o cliente deseja pagar pelo 
produto, o pensamento enxuto também se interessa em prover o produto no momento 
em que os clientes o desejarem. 

Para isso, a estratégia utilizada é a produção puxada, ou seja, a produção do produto 
se inicia quando o cliente solicitar por ele. Segundo Womack e Jones (2004), por meio 
da produção com fluxo puxado, os tempos das atividades envolvidas desde a matéria 
prima até a entrega são reduzidos e o cliente passa a puxar o produto da empresa. 

A produção puxada tem como principal objetivo o não acúmulo de estoques, sejam 
eles finais ou intermediários, de maneira que o processo precedente não deve 
produzir um produto ou serviço sem que o processo subsequente demande. 

 

2.2.5 Busca da Perfeição 

Este princípio deve ser o objetivo constante de todos os envolvidos na implementação 
do pensamento enxuto, pois aqui é pregada a busca pelo aperfeiçoamento contínuo. 

Uma vez que a cadeia de valor esteja clara para todos e que o fluxo seja contínuo e 
puxado pelos clientes, possíveis desperdícios futuros e os obstáculos que estavam 
invisíveis ao time vão, naturalmente, desaparecer. 

A eliminação de desperdícios e a manutenção da mentalidade enxuta deve ser uma 
atividade rotineira nas organizações, tendo sempre como foco o aperfeiçoamento em 
busca da excelência. 

  

2.3 Lean Office 

Acima de tudo, o Lean Manufacturing busca pela identificação e eliminação de 
desperdícios nas organizações.  

Com base nisso, fica cada vez mais claro que os conceitos Lean não se limitam 
apenas aos ambientes fabris, mas que podem ser aplicados a qualquer tipo de 
negócio (CORRÊA, 2003; MARTINS e LAUGENI, 2012), inclusive aos de serviço.  

A aplicação dos princípios enxutos no ambiente administrativo é chamada de Lean 
Office ou Escritório Enxuto e se tornou uma importante oportunidade para se buscar 
a eficiência em todas as organizações. Roos e Paladini (2013, p. 165) complementam 
ao afirmar que 

o Lean Office é uma evolução adaptativa do Lean Manufacturing, mas com 
uma diferença em especial: enquanto no Lean Manufacturing, têm-se bem 
visíveis os cenários de trabalho, pois se trata de processos com fluxos físicos, 
no Lean Office os cenários de trabalho são muitas vezes de difícil 
visualização, já que se trata de processos envolvendo fluxos não físicos. 

De fato, a identificação do fluxo de valor e conhecimentos é bem mais delicada quando 
se comparada ao fluxo concreto de um ambiente fabril. Este se torna um grande 
desafio à aplicação do Lean Office. 

Além disso, o setor administrativo possui algumas características que impactam 
diretamente nos seus processos e produtos finais, como a interferência dos seus 
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clientes e funcionários. Paralelo a isso, existe o desafio de identificar as reais 
necessidades do cliente, isto é, daquilo que lhe entrega valor. Na área administrativa, 
os clientes internos estão habituados com as entregas do processo e, portanto, é 
necessária muitas vezes uma análise mais criteriosa para identificar o que realmente 
agrega valor ao produto final. 

 

Os desperdícios administrativos 

Ohno (1997) citou 7 principais desperdícios nos processos de manufatura e Keyte e 
Locher (2004) explicaram em sua obra os desperdícios que somam custo e não valor 
ao cliente. Com dados dos autores, é possível fazer um paralelo entre os desperdícios 
dos processos fabris e dos administrativos (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Os sete desperdícios na manufatura e em processos administrativos 

Fonte: Adaptação de Keyte e Locher (2004) 

 

Keyte e Locher (2004) citam ainda a Subutilização das Pessoas como um oitavo 
desperdício. Para eles, os empregados podem ser subestimados e ter autoridade 
limitada para tarefas simples, de fácil execução; ou seja, suas habilidades não estão 
sendo utilizadas de maneira efetiva ao processo. 

 

Desperdício Processo de manufatura Processo administrativo 

Superprodução 
Itens produzidos além do 

necessário ou 
antecipadamente. 

Produção de informações, 
dados e relatórios sem 

necessidade ou 
antecipadamente. 

Espera 

Material parado aguardando 
a próxima etapa de 

produção ou até mesmo 
dentro da mesma operação. 

Etapas do processo esperando 
informações, documentos, 

ações de outros colaboradores, 
processamento de 
computadores, etc. 

Transporte 

Transporte de itens 
utilizando meio de 

transporte inadequado ou 
ineficiente. 

Excesso de troca de 
informações via e−mail, chats, 

telefonemas, pastas 
compartilhadas, etc. 

Processamento 
demasiado 

Atividades que não 
agregam valor de acordo 

com a necessidade do 
cliente, mas que consomem 

recursos. 

Trabalho repetitivo e 
desnecessário que não agrega 

valor ao cliente. 

Inventário 
Estoque de materiais 

acabados ou não. 

Acúmulo de atividades 
pendentes, de documentos em 

papel, excesso de material 
usado em uma atividade. 

Movimentação 
Excesso de movimentação 
ou deslocamento humana 
ao executar uma tarefa. 

Deslocamento desnecessário 
de pessoas (busca por 
informações, reuniões, 

atividades repetitivas que 
demandam a busca por 

informações). 

Defeitos 

Produção de produtos fora 
da especificação, 

classificados como 
refugados ou retrabalhados. 

Realização da atividade que 
gera informações incorretas, 

resultando em retrabalho. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

O presente trabalho pode ser classificado, segundo a classificação de Silva e 
Menezes (2000), como uma Pesquisa Qualitativa e de natureza Aplicada, pois objetiva 
gerar conhecimentos em uma situação prática, por meio da busca por melhorias e 
pelo do levantamento de bibliográfica, elaboração e teste de hipóteses.  

No presente trabalho, a hipótese é a de que é possível obter melhores resultados no 
processo de alocação de pedidos por meio da aplicação dos conceitos do Lean Office. 

O método de pesquisa escolhido como o mais adequado para este trabalho é a 
Pesquisa-Ação, que, segundo Tripp (2005), se traduz como um termo amplo para 
especificar qualquer tipo de processo conduzido por um ciclo, do qual participem a 
“ação na prática” e a “investigação sobre essa prática”. O objetivo deste método é 
planejar, implementar, descrever e avaliar as mudanças em busca da melhora do 
processo. 

Shani e Pasmore (1985, p. 439) definem a Pesquisa-Ação ao afirmar que: 

A Pesquisa-Ação pode ser definida como um processo de investigação 
emergente em que o conhecimento aplicado sobre ciência comportamental é 
integrado ao conhecimento organizacional existente e aplicado para resolver 
problemas organizacionais reais. É simultaneamente preocupado com a 
mudança nas organizações, no desenvolvimento de competências dos 
membros organizacionais e na contribuição ao conhecimento científico. 
Finalmente, é um processo em evolução que é realizado em um espírito de 
colaboração e co−investigação. 

O método se inicia com a identificação do problema, o planejamento da solução 
proposta, a sua implementação, seguida pelo monitoramento e avaliação de 
performance.  

O trabalho presente utilizará o método definido por Coghlan e Brannick (2005), 
ilustrado na Figura 1, que propõem um ciclo composto por uma pré−etapa (o 
entendimento do contexto e propósito), seguido pelas quatro etapas principais, que 
são o diagnóstico da situação atual, o planejamento das ações de melhoria, a 
implementação das ações de melhoria e a avaliação dos resultados obtidos, os quais 
estão explicadas no Quadro 2. 
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Figura 1 − O ciclo da Pesquisa-Ação (Fonte: Adaptação de Coghlan e Brannick (2005)) 

 

No Quadro 2, as etapas são descritas individualmente. 
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situação atual

Planejamento 
das ações de 

melhoria

Implementação 
das ações de 

melhoria

Avaliação dos 
resultados 

obtidos
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Quadro 2 – Etapas programadas para o presente estudo de caso 

Fonte: A autora 

 

Etapas Descrição teórica Descrição prática 

Pré-etapa 

Entender a necessidade de 
existência do projeto, tendo 
em vista o contexto externo, 
como a economia e a política 
do país e o contexto interno 

da empresa. Buscar por 
profundidade e melhor 

clareza sobre os objetivos do 
projeto. 

Obtenção de clareza quanto 
aos impactos da situação atual. 

Definição dos objetivos 
principais da implementação da 

melhoria no fluxo de valor 
escolhido. 

Diagnóstico da 
situação atual 

Nomear os problemas. 

Deixar claro as evidências. 

Identificação do problema 
existente no processo de 
alocação e suas causas. 

Conexão com os 7 desperdícios  
propostos por Keyte e Locher 

(2004). 
Divulgação dos números do 

cenário ideal. 

Planejamento 
das ações de 

melhoria 

Mapeamento do processo. 

Consolidar planos de ação. 

Com base nas causas 
identificadas, esta etapa tem o 

foco de propor e planejar 
melhorias, segundo os 

conceitos do Lean Office. 
Deixar claro como as ações de 
melhoria ajudarão a chegar no 

estado futuro desejado. 

Implementação 
das ações de 

melhoria 
Implementar o plano de ação. 

Implementação das melhorias 
propostas. Evidenciar como a 

implementação ocorreu e se os 
resultados estão conforme o 

que foi planejado. 

Avaliação dos 
resultados 

obtidos 

Medir os outputs. 
Avaliar se as outras etapas 
foram realizadas segundo o 
objetivo e se o projeto segue 

dentro do proposto 
inicialmente. 

Coletar dados sobre o 
desempenho do processo, 

comparando-os com aqueles 
referentes ao período anterior à 
implementação. Avaliar falhas, 
propor correções, padronizar e 

documentar processo. 

Definir de modo claro quais são 
os indicadores de medição do 

processo. 
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É importante destacar que o ciclo da Pesquisa-Ação (Figura 1) pode ser repetido 
várias vezes e, assim, o estado futuro alcançado no primeiro giro se torna o estado 
atual para o segundo giro e assim sucessivamente. Esse conceito se encaixa dentro 
do contexto da melhoria contínua defendida pelo quinto princípio enxuto, a busca pela 
perfeição. 

Como última etapa, será estruturada uma comparação dos resultados com a literatura 
e será elaborado o relatório da Pesquisa-Ação com os registros dos resultados. 

 

4. APLICAÇÃO 

 

4.1. Objeto de estudo 

A empresa objeto de estudo deste trabalho é uma multinacional de bens de consumo, 
que possui seus produtos classificados em duas categorias: produtos de casa e 
higiene e produtos alimentícios. O setor de Order Management faz toda a tratativa de 
pedidos que a empresa recebe dos seus clientes do Brasil e de mais sete países 
latino-americanos. Este setor possui um fluxo de pedidos composto por 3 etapas 
principais (Entrada, Validação e Alocação de pedidos) e a sua principal interface é o 
setor de Transportes (Formação de Cargas). 

Para o melhor entendimento do processo, o fluxo dos pedidos foi analisado e 
reproduzido por meio de um fluxograma (Figura 2). 

 

 

Figura 2 − Fluxograma do processo (Fonte: A autora) 
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O fluxo estudado é composto por 4 etapas principais: Entrada, Validação, Alocação e 
Transporte. 

Na Entrada, é verificada a sintonia entre o pedido do cliente e o sistema da empresa. 
Caso os parâmetros estejam conformes com o sistema da empresa, o processo 
continua normalmente. Esses parâmetros abrangem da quantidade de linhas do 
pedido até o seu design virtual, que é forma como o pedido foi digitalizado no sistema. 

O pedido conforme segue adiante e passa para a próxima etapa, a Validação. A esta 
altura, é realizado o cruzamento das regras de negócio com o que foi pedido pelo 
cliente. Aqui, é analisado o valor mínimo em reais do pedido, a credibilidade do cliente 
perante a empresa, etc. Caso o cliente e/ou pedido não estejam de acordo com o 
aceito por ela, o pedido é cancelado ou bloqueado. 

Seguindo o fluxo, o pedido chega para a etapa de Alocação. No cenário atual, o 
processo de alocação de pedidos é a verificação de estoque disponível de acordo com 
a quantidade demandada pelo cliente. Para tanto, é analisada a ordem de prioridade 
do cliente, de acordo com uma lista pré-determinada pela empresa, que foi elaborada 
a partir do grau de importância que o cliente representa perante às suas compras de 
produtos da empresa. Uma vez que o pedido não encontra estoque disponível, ele 
fica aguardando, até que o estoque seja abastecido ou até que ele seja invalidado 
pelo longo prazo na espera por estoque. Caso haja produtos suficientes, um estoque 
é atrelado ao pedido, que segue em frente e chega até a última etapa, o Transporte.  

Finalmente, ocorre a formação de carga. Neste processo, é analisado tudo o que foi 
alocado pela Alocação e as cargas são atreladas a um veículo (carreta, caminhão ou 
van). A formação de cargas deve seguir regras estipuladas pela empresa e pelos 
clientes, como uma carga mínima aceita para cada tipo de clientes de acordo com o 
valor do produto. Caso a formação não seja possível, ou seja, caso não haja carga 
suficiente para formar um veículo mínimo, a Otimização devolve os pedidos com o 
status de Sem Perfil para a Alocação. No cenário atual, 22% dos pedidos alocados 
voltam com o status de Sem Perfil.  

O sistema de alocação apenas registra a primeira e a última data de alocação, ou 
seja, se o pedido teve 5 tentativas de alocação, apenas a sua primeira e a quinta data 
serão registradas. Ainda, é registrada a data de formação de carga, que é uma só, 
visto que uma vez que o pedido é formado, ele segue seu fluxo até chegar ao cliente. 
Vale lembrar que não existe um limite de vezes pelas quais um pedido é submetido à 
alocação. Os pedidos passam pelo ciclo quantas vezes forem necessárias até serem 
alocados ou terem seu prazo vencido, que é de sessenta dias desde a sua criação no 
sistema. É importante também deixar claro que, atualmente, a empresa não faz 
nenhum tipo de controle de quantas vezes o pedido é processado pela Alocação.  

O objeto de estudo deste trabalho é o processo que vai desde a primeira alocação de 
pedidos (setor de Alocação) até a formação de cargas (setor de Transportes). 

 

4.2. Aplicação da metodologia  

Selecionado o processo de estudo, que vai desde a primeira tentativa de alocação até 
a formação dos veículos com as compras dos clientes, o próximo passo é fazer o 
diagnóstico da situação atual. Nesta etapa, busca-se entender o problema de uma 
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forma mais profunda e consistente, o que vai permitir a elaboração de propostas para 
chegar ao estado futuro desejado.  

A aplicação do método de Pesquisa-Ação implementará um ciclo de melhoria contínua 
no processo a partir das suas quatro etapas principais. Cada uma delas será analisada 
nos próximos tópicos. 

 

4.2.1. Diagnóstico da situação atual 

Em parâmetro com os princípios do Lean Office e alinhado com as 7 desperdícios do 
setor administrativo propostos por Keyte e Locher (2004), analisou-se o processo 
objeto de estudo deste trabalho. O Quadro 3 apresenta os desperdícios identificados.  

 

Quadro 3 – Os 7 desperdícios no processo entre a primeira Alocação e a Formação de Carga 

Desperdício Descrição na Alocação 

Superprodução 

Antecipação em gerar informações. Os pedidos que não têm 
perfil para formar veículo (Sem Perfil) são alocados a primeira 

vez (quando prioritários) e chegam até a Otimização. Como não 
possuem perfil, eles são desalocados e voltam para serem 

alocados novamente. A informação é antecipada ao passo que 
a Alocação deveria esperar o pedido ter perfil para alocá-lo. 

Espera 

A espera ocorre por causa da lei de prioridade dentre os 
clientes. Os pedidos prioritários que não têm perfil são 

indevidamente alocados. Porém, aqueles menos prioritários 
ficam aguardando a sua vez, mesmo que já possuam perfil. 

Transporte 
Excesso de troca de informações. As infomações sobre os 
pedidos Sem Perfil circulam entre as áreas de Alocação e 

Transporte, além de circular também dentro do SAP®. 

Processamento 

Processamento em excesso sem agregar valor ao cliente final, 
que deseja que o seu pedido chegue dentro do prazo acordado. 

O mesmo pedido é alocado mais de uma vez, porque o 
processo não analisa perfil de carga. 

Inventário 
Acúmulo de pedidos que não são alocados por falta de estoque, 

enquanto o estoque está sendo disponibilizado para clientes 
que não serão faturados (Sem Perfil). 

Movimentação 
Reuniões de time para discutir a situação dos pedidos Sem 

Perfil. 

Defeito 
Alocações realizadas em vão que resultam em um lead time 

elevado do processo. 

Fonte: A autora 
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Com a análise da cadeia de valor, é possível identificar os processos que não agregam 
valor ao processo, baseando-se nos sete desperdícios. Agora, é possível planejar as 
ações de melhoria, propondo um estado futuro para o processo. 

 

4.2.2 Planejamento das ações de melhoria 

Os sete desperdícios estão claros e são conhecidos pela liderança de Order 
Management. Visto isso, foi escalado um time composto por três pessoas que serão 
os responsáveis por propor melhorias e melhorar a performance do processo. Os três 
membros fazem parte do mesmo time.  

O time propôs uma ferramenta, chamada de Pré-Otimizador, que analisa previamente 
os pedidos antes da Alocação. Essa ferramenta, uma planilha de Excel, julga se o 
pedido é viável ou não para ser alocado, segundo alguns parâmetros: 

− Prioridade do Cliente: 

− Disponibilidade de estoque; 

− Aceitação de cargas compartilhadas entre dois clientes e entre produtos da 
empresa; 

− Carga mínima para formar perfil de acordo com o acordado com o cliente e o aceito 
pela rota. 

A maioria dos parâmentros são restrições do próprio cliente ou então da área de 
Transporte, interface direta de Alocação, que fornece as regras de rotas de envio de 
mercadoria. 

Primeiramente, todos os pedidos que estão prontos para serem alocados formarão a 
base da ferramenta. Esses pedidos, linha a linha, serão avaliados segundo o tipo de 
carga que aceitam (compartilhada ou não); isto é, se o cliente aceita produtos de 
higiene pessoal e cuidados da casa com produtos alimentícios. Se o cliente não faz 
distinção a respeito da carga, soma-se a tonelagem total dos seus pedidos e, se a 
soma for maior do que o mínimo estipulado para se formar carga, o pedido é viável e 
o estoque referente a esta soma é reservada para ele; caso contrário, ele é inviável 
para se alocar. Se o cliente não aceita o envio dos dois tipos de produtos em um 
mesmo veículo, a soma dos seus pedidos é realizada separadamente de acordo com 
a categoria do pedido (produtos de casa e higiene e alimentos). O mesmo processo 
acontece: se a soma de cada categoria atingir o mínimo exigido, o pedido é viável e o 
estoque é reservado; senão, o pedido é considerado pela ferramenta como inviável. 

Esse processo é feito linha a linha da base de pedidos e é baseado na prioridade entre 
os clientes e na disponibilidade de estoque. Em outras palavras, isso quer dizer que 
se um pedido pertence a um cliente prioritário, mas não tem perfil de carga, ele é 
sinalizado na ferramenta como inviável; enquanto um pedido de um cliente menos 
prioritário, mas com perfil, é um pedido viável. 

É exatamente nesta análise que a nova ferramenta se destaca positivamente perante 
ao procedimento atual, o qual concede, independentemente da viabilidade em formar 
carga, o estoque ao cliente mais prioritário, reservando estoque inutilmente e 
aumentando o lead time do processo. A Figura 3 apresenta o fluxograma com a lógica 
de funcionamento da ferramenta desenvolvida. 



15 
 

 

 

Figura 3 − Fluxograma da lógica da ferramenta (Fonte: A autora) 

 

Desta forma, a ferramenta visa eliminar os sete desperdícios listados na Alocação 
(Quadro 3). A análise dos desperdícios, após a implementação da ferramenta, 
encontra-se detalhada no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Os desperdícios após a aplicação da ferramenta Pré-Otimizador 

Desperdício Processo na ferramenta Pré-Otimizador 

Superprodução 
O processo é mais assertivo. Apenas os pedidos com perfil de 

carga e estoque disponível são alocados. 

Espera 

Os clientes que não têm perfil ficam aguardando a chegada de 
mais pedidos para formar um volume mínimo para formação de 

carga. Os pedidos prontos e validados como viáveis seguem 
em frente e são alocados e formados na primeira tentativa. 

Transporte 
O transporte das informações dos pedidos Sem Perfil não vai 
existir, já que os pedidos serão modulados para formar cargas 

fechadas. 

Processamento 
O processamento é realizado somente uma vez, em um fluxo 

de um sentido apenas. Os pedidos não retornam de Transporte 
para Alocação. 

Inventário 

Com a ferramenta, os pedidos que são acumulados no 
processo são pedidos que realmente não serão faturados por 

não haver estoque à disposição ou por não serem volumosos o 
suficiente. 

Movimentação 
Movimentações menores entre as áreas, porque as 

divergências das informações serão menores. 

Defeito 
Retrabalho reduzido, por as cargas serem fechadas e o 

processo mais assertivo. 

Fonte: A autora 

 

O desperdício mais combatido com a implementação da nova ferramenta foi o 
excesso de Processamento, pois, como demonstrado no fluxo representado na Figura 
3, ele impõe um ciclo único para os pedidos, ou seja, apenas os pedidos validados 
pela ferramenta irão seguir em frente.  

 

4.2.3 Implementação das ações de melhoria 

A ferramenta foi construída ao longo de três meses, a partir de uma análise profunda 
de todos os parâmetros pertinentes para se alocar um pedido.  
O setor que cuida da Alocação de pedidos, Order Management, possui muitas 
interfaces, como os setores de Atendimento ao Cliente e o de Transporte. Fez-se 
necessária a colaboração destas áreas para disponibilizarem as informações 
necessárias à criação da ferramenta.  
De início, foram listadas todas as informações necessárias para se obter uma 
ferramenta mais assertiva. Foram reunidos mais de 20 parâmetros com suas 
variações, que foram julgados necessários para se chegar a uma alocação mais 
eficiente. 
Com os parâmetros claros para a equipe, foi escolhido o software que ia ser utilizado 
para a construção da ferramenta. O Excel com lógicas de Visual Basic for Applications 
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(VBA) foi selecionado, devido à facilidade de acesso, ao custo zero e à experiência 
do time em manuseá-lo. 
A dificuldade em criar a ferramenta foi a de conseguir orquestrar tantas variáveis 
diferentes, de modo a resultar pedidos viáveis para serem alocados. 
Em um primeiro momento, a equipe acreditou que a ferramenta erradicaria os pedidos 
Sem Perfil, porque os pedidos viáveis estariam atendendo completamente aos 
requisitos para a alocação assertiva; porém, por uma limitação do sistema atual de 
alocação, isso não é possível. Cada pedido é composto por linhas que, por sua vez, 
correspondem a produtos de categorias diferentes: um mesmo pedido pode conter 
demandas de produtos diferentes dispostos em mais de uma linha. O sistema de 
alocação atual não é habilitado para alocar linhas de pedido, isto é, se apenas uma 
linha do pedido é tida como viável pela ferramenta, o pedido inteiro deve ser alocado.  
Visto isso, os pedidos que são selecionados pela ferramenta e alocados ainda podem 
ter uma parte inviável, que vai voltar para a Alocação sendo Sem Perfil. 
De imediato, ao fim da construção da ferramenta, foram realizados testes para 
averiguar a sua efetividade. Foram determinados dois períodos de alocação, um pela 
manhã e outro pela tarde. Os pedidos frutos da análise da ferramenta foram 
analisados durante um mês para entender como a alocação estava sendo impactada 
pela nova maneira de seleção de pedidos. 
 

4.2.4 Avaliação dos resultados 

Redução do Lead Time entre a primeira alocação e a Formação de Carga 

Para avaliar os efeitos da ferramenta na Alocação de Pedidos, foi extraída uma base 
do sistema de alocação atual para que fosse possível comparar os dois sistemas: o 
atual e a ferramenta Pré-Otimizador, com base no tempo entre a primeira tentativa de 
alocação e a formação de carga. 

Durante 20 dias úteis, foram selecionados, diariamente, 10 pedidos alocados por cada 
um dos procedimentos, totalizando 200 pedidos processados pelo procedimento atual 
e 200 pela ferramenta desenvolvida. A seleção dos pedidos foi realizada de forma 
aleatória. O Lead Time (em dias) foi contabilizado da data da primeira tentativa de 
alocação até a data de formação de carga (Figura 4). Para analisar o comportamento 
das duas amostras, ou seja, 200 pedidos de cada procedimento, foi utilizado o teste 
de hipótese 2 sample−t, que, segundo Montgomery (2003), analisa duas amostras 
independentes para entender se as suas médias se diferem. Por essa razão, este foi 
o teste escolhido e ele foi realizado por meio do software Minitab®. 
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Figura 4 – Lead Time estudado (Fonte: A autora) 

 

Para deixar o entendimento mais claro, o Lead Time do processo atual será chamado 
de LT Antes e o Lead Time após a implementação da nova ferramenta será chamado 
de LT Depois.  

A média de cada Lead Time coletado se encontra na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Média dos Lead Time Antes e Depois da Ferramenta 

Média Lead Time Antes Média Lead Time Depois 

3,88 dias 2,11 dias 
Fonte: A autora 

 

Para o teste de hipótese, foi considerado um intervalo de confiança de 95%, sendo a 
hipótese nula (H0) a de que a média do LT Antes (µ1) menos a média do LT Depois 
(µ2) é menor ou igual a zero: 

H0 = µ1 − µ2 ≤ 0 

Em outras palavras, a hipótese nula (H0) é de que não houve melhoria do Lead Time. 
Já a hipótese alternativa (H1) é a de que µ1 − µ2 > 0, representando uma melhoria do 
Lead Time, o que se busca provar com a aplicação do teste de hipótese. O resultado 
do teste de hipótese encontra-se apresentado na Figura 5. 

Após realizado o teste, obteve-se um p−value < 0,05, isto é, pode-se afirmar que µ1 
não é menor ou igual a µ2, sendo assim possível rejeitar a hipótese nula H0.  

Em outras palavras, como resultado do teste, percebe-se que houve redução 
significativa do Lead Time, a um nível de confiança de 95%. 
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Figura 5 – Resultados do teste 2 sample−t com confiabilidade de 95% (Fonte: Minitab) 

 

O gráfico de intervalo de confiança, mostrado na Figura 6, demonstra a redução do 
Lead Time. A diferença entre as médias é significativa, porque os intervalos de 
confiança não se sobrepõem. 

 

Figura 6 – Gráfico de intervalo de confiança para as médias (Fonte: Minitab) 

 

Pode-se concluir, desta forma, que a implementação da ferramenta Pré-Otimizador 
trouxe uma redução das médias do Lead Time entre as datas da primeira alocação e 
da formação de carga, trazendo assim uma melhoria ao processo objeto de estudo 
deste trabalho. 

Observando o teste 2 sample-t, pode-se observar que além da redução na média do 
lead time, houve uma redução significativa da variância. Ou seja, além do 
processamento ser mais rápido, o lead time está mais estável, com menor 
variabilidade. Foi realizado um segundo teste de hipótese, teste para 2 variâncias, 
para provar isso estatisticamente. 
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Foi considerado um intervalo de confiança de 95%, sendo a hipótese nula (H0) a de 
que o desvio padrão do Lead Time Antes é igual ao desvio padrão do Lead Time 
depois: 

H0 = desvio padrão do LT Antes / desvio padrão do LT Depois = 1 

A hipótese alternativa (H1) é a de que desvio padrão do LT Antes / desvio padrão do 
LT Depois > 1. O resultado do teste de hipótese encontra-se apresentado na Figura 
7. 

Após realizado o teste, obteve-se um p−value < 0,05, isto é, pode-se afirmar que os 
desvios padrões entre as amostras são diferentes, sendo o desvio padrão do Lead 
Time Depois menor do que o desvio padrão do Lead Time Antes, sendo assim 
possível rejeitar a hipótese nula H0.  

Em outras palavras, como resultado do teste, percebe-se que houve redução na 
variabilidade do Lead Time, a um nível de confiança de 95%. 

 

 

Figura 7 – Resultados do teste para 2 variâncias com confiabilidade de 95% (Fonte: Minitab) 

 

A figura 8 mostra a redução da variabilidade.  
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Figura 8 –Gráfico de intervalo de confiança para os desvios padrões (Fonte: Minitab) 

 

Redução de pedidos Sem Perfil 

O setor de alocação faz diariamente o controle de tudo que foi alocado no dia anterior 
e que o setor de Transporte devolve como Sem Perfil. 

Em anáise prévia do setor de Alocação, com base em tudo o que em média voltava 
como Sem Perfil antes da ferramenta ser implementada, têm-se 22% dos pedidos 
alocados. 

Para entender como os pedidos do Pré-Otimizador estão se comportando, foi usado 
o mesmo procedimento com o qual foi encontrado o valor de 22% de eficiência da 
ferramenta atual. 

Todos os dias, o setor de Transporte, envia para a Alocação uma base de pedidos 
Sem Perfil referentes à alocação do dia anterior. Todos os pedidos que foram 
sugeridos pela ferramenta como viáveis são cruzados com este documento de 
Transporte. Em seguida, obtém-se o valor diário de eficácia da alocação. 

Em análise durante os trinta primeiros dias de utilização da ferramenta, chegou-se a 
91% aproveitamento da Alocação, ou seja, apenas 9% não foram aproveitados para 
formar carga. 

Os 9% que ainda são pedidos foram explicados anteriormente no tópico 4.4. A 
ferramenta não garante 100% de aproveitamento já que o sistema de alocação atual 
não é habilitado para alocar as linhas de pedidos separadamente, isto é, um pedido é 
sempre alocado por completo, mesmo algumas de suas linhas sendo consideradas 
inviáveis pela ferramenta Pré-Otimizador. 

 

5. CONCLUSÕES 

Inicialmente, deve-se destacar que não houve na empresa impedimento à aplicação 
da metodologia sugerida por Coghlan e Brannick (2005). Pelo contrário, pois ela 
promoveu um grande entendimento da necessidade do estudo do fluxo de valor 
escolhido, permitindo a compreensão do objetivo da aplicação do Lean Office no 
processo escolhido. A imersão nos conceitos e práticas do Lean fez possível a 
proposta de melhorias e a produção de uma ferramenta que reduzirá os desperdícios 
encontrados no processo. 

Estas propostas, quando implementadas, trarão resultados relevantes para o 
processo.  
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Primeiramente, podemos citar a redução de 13 pontos percentuais de pedidos com 
status Sem Perfil, o que mostra a eficácia da ferramenta em alocar apenas pedidos 
que possuem perfil de veículo. 

Em segundo lugar, é importante enaltecer a redução na média e desvio padrão dos 
lead times antes e depois da implementação da ferramenta proposta, compravada 
pelos testes de hipóteses 2 sample−t e two variances. 

Sugere-se para próximos estudos a observação da ferramenta implementada e das 
oportunidades de melhoria identificadas, além da construção de uma ferramenta mais 
robusta que avalie diferentes cenários, utilizando-se da programação linear para 
identificação do melhor cenário de acordo com as necessidades pontuais da empresa. 
Ainda, seria interessante ao fluxo de pedidos a implementação de uma inteligência 
que provoca a quebra do pedido, para que ele seja alocado por partes. 
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