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ANÁLISE DO JUST IN TIME NO PROCEDIMENTO DE ESTOQUE PALETIZADO 
NA INDÚSTRIA CIMENTEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA 

 
 

RESUMO: Uma organização onde se tem um estoque controlado resulta em lucros 
por ter diminuições de custos não previstos e possíveis desperdícios durante os 
processos. Por esse motivo, cada vez mais se torna necessário ter uma boa gestão 
para que assim alcance todas as metas previstas, podendo assim ser praticado o 
Sistema Toyota de Produção que, gradativamente passa a ser usado dentro das 
organizações. Este trabalho tem como objetivo sugerir formas que possam resultar 
em diminuição de possíveis impasses associados dentro do processo de estocagem 
e carregamento dentro de uma empresa cimenteira, sendo aplicados conceitos 
definidos no Sistema Toyota de Produção. Demonstramos os resultados da 
pesquisa e estudo de caso para que assim fosse analisada a viabilidade da 
utilização da ferramenta ‘‘Just in Time’’ e seus principais benefícios dentro da 
organização. Onde foram abordados métodos de gerir estoques, eliminar falhar e 
erros, controle de produção sem desperdícios e os benefícios de serem utilizados 
um estoque e forma de carregamento com paletes, podendo ser assim um estoque e 
carregamento paletizado. Portanto, foi analisado os aspectos de operação da 
fábrica, sendo sugerido a forma de implantação que tem como filosofia o modelo do 
toyotismo e seus métodos como ‘’Just in Time’’. Desta maneira, a solução utilizada 
pode ser o método JIT, que irá auxiliar na forma de controle e produção somente na 
hora e momento certo, evitando assim desperdícios ou percas nas etapas da 
produção. Assim será possível ter uma gestão de estoque de forma otimizada, tendo 
reduções de custos e trabalhando no alinhamento de zero desperdício dentro da 
empresa. Resultando em lucros desde a operação de fabricação até a expedição do 
produto. No decorrer do trabalho podemos observar os benefícios que trouxeram a 
organização através da aplicação do sistema ‘’Just in Time’’, demonstra-se no 
decorrer as apresentações de resultados com o método já aplicado e resultados 
dados melhorados após as observações e sugestões. 
 

Palavra Chave: Sistema Toyota de Produção. Produção Enxuta. Gestão de 

Estoque. Palete. 
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ANALYSIS ONLY IN TIME NO PROCESS OF PALLETTIZED STOCK IN THE 
CEMENT INDUSTRY IN THE MUNICIPALITY OF CAMPO FORMOSO-BA 

 
 

ABSTRATIC: An organization where you have a controlled stock results in profits 
because of decreases in unplanned costs and possible wastage during the 
processes. For this reason, it is increasingly necessary to have a good management 
so that it reaches all the goals envisaged, so that the Toyota Production System can 
be practiced, which gradually becomes used within the organizations. This work aims 
to suggest ways that may result in reduction of possible associated impasses within 
the process of storage and loading within a cement company, being applied concepts 
defined in the Toyota Production System. We demonstrated the results of the 
research and case study to analyze the feasibility of using the 'Just in Time' tool and 
its main benefits within the organization. Where methods of managing inventories, 
eliminate failures and errors, control of production without waste and the benefits of 
using a stock and form of loading with pallets, could be a stock and palletized 
loading. Therefore, it was analyzed the aspects of operation of the factory, being 
suggested the form of implantation that has as its philosophy the model of toyotism 
and its methods like "Just in Time". In this way, the solution used may be the JIT 
method, which will help in the form of control and production only at the right time 
and at the right time, thus avoiding wastage or loss in the production stages. This will 
enable you to optimize inventory management by having cost reductions and working 
on alignment of zero waste within the company. Resulting in profits from the 
manufacturing operation to the shipping of the product. In the course of the work we 
can see the benefits that have brought the organization through the application '' Just 
in Time '' system, it demonstrates in the course the presentations of results with the 
method already applied and results data improved after the observations and 
suggestions. 
 

Keywords: Toyota Production System. Lean Production. Stock management. Pallet. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente observa-se que, convivendo com um sistema de evoluções nos 

processos de produção, onde precisa ser eficiente para entender a necessidade dos 

clientes, e ser eficaz para atendê-los com rapidez. Alguns métodos hoje são 

utilizados para poder planejar melhor uma decisão para que não haja erros que 

atrapalhem desde os processos de fabricações dos produtos até os consumidores 

finais. Para isso, precisa analisar uma forma adequada, onde também o fornecedor 

não deixe de vender, ficando com um alto nível de estoque que pode acarretar em 

desvantagens e deixando assim de lucrar com as vendas (JUNIOR, 2009). 

Dessa forma, faz-se necessário ter um bom estoque, para isso precisa saber 

a problemática da logística onde se está atuando. Com os aumentos de mercadorias 

nos últimos anos, os manuseios dos produtos se tornam cada vez mais constante, 

para isso a empresa deve ter uma ferramenta que tenha o objetivo de analisar os 

pontos de atenção, sendo elas a demanda de clientes e a facilidade de atendimento 

na hora certa (PASQUALI, 2010). 

O palete hoje em dia é um item muito utilizado dentro das movimentações 

com cargas. A grande vantagem que se encontra é a facilidade no transporte de 

cargas através de utilização de empilhadeiras. Isso pode gerar um aumento de 

mercadorias estocadas e pode resultar em uma economia significativa em termos 

globais dentro de uma empresa, devido à grande quantidade de produtos estocados 

e transportados em uma única vez (QUITÉRIO, 2010). 

Dentro de todo este processo para ter um estoque eficaz em uma produção, 

deve-se ser utilizado uma ferramenta que não deixe a empresa em baixo nível de 

crescimento e o cliente decepcionado por falta do produto. Pensando nisso, pode-se 

ser utilizado o método de Just In Time, onde será possível ter todos os dados 

necessários para uma produção em massa de forma controlada, sem que haja 

desperdício, já que o objetivo deste processo aplicado pelo Just In Time é fazer com 

que nada seja produzido, transportado e comprado antes da hora exata. O motivo 

para se aplicar o sistema, é eliminar todos os tipos de desperdícios da sua 

organização, que não agrega valor na sua produção, tais como: superprodução, 

tempo de espera, transporte, imperfeiçoes, estoque e falhas (JUNIOR, 2009). 

Portanto, redução dos desperdícios deve ser um dos principais objetivos 

que, de certa forma se resume a qualidade do produto, trazendo como vantagens na 

empresa os benefícios como: custos, flexibilidade e qualidade (QUITÉRIO, 2010). 
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De que forma a análise da ferramenta ‘’Just In Time’’, pode beneficiar no processo 

de estoque paletizado dentro da empresa cimenteira no município de Campo 

Formoso-BA. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar como a análise da ferramenta Just In Time pode beneficiar o 

estoque paletizado na empresa cimenteira no município de Campo Formoso-BA. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar como a ferramenta Just in time pode ser aplicada no estoque 

paletizado de uma indústria cimenteira; 

 Demonstrar a viabilidade da utilização da ferramenta paletizado quando 

comparado ao carregamento manual. 

 Analisar a viabilidade da utilização de peletes dentro do sistema de 

estoque e carregamento. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O motivo deste trabalho é apresentar os principais aspectos que puderam 

ser melhorados dentro de uma empresa cimenteira através da implantação do 

sistema JIT, que possam trazer benefícios para a organização. O trabalho busca 

apresentar como proposta o aprimoramento do processo produtivo nas empresas do 

ramo cimenteiro, podendo ser utilizado o sistema JIT, suas metas, procedimentos 

que são utilizados, influencia na qualidade do produto, gerenciamento de estoque e 

principalmente todas as eliminações de desperdícios durante o processo produtivo, 

com objetivo de reduzir custos (KLIPPEL, 2008). 

Com isso, visando viabilizar aquisição de vantagem competitiva da empresa, 

onde se torna fundamental em uma empresa para que desenvolva suas estratégias 

e também possa ser definido qual será o tipo de liderança desejável. Foi 

apresentado uma pesquisa bibliográfica com estudo de caso que poderão mudar o 

conceito e formas de utilização de procedimentos dentro da organização, podendo 

ser encontrados e eliminados os sinais críticos apresentados e a redução dos 

principais custos para fabricação de forma desnecessária (CORRÊA, 2009). 

De acordo com (MIGUEL, 2008), dentro de um trabalho cientifico, a 

metodologia na pesquisa possui uma grande importância por causa da sua 

necessidade de embasamento cientifico adequado que o trabalho precisa ter.  

Deste modo se deve constantemente procurar uma melhor forma de abordar 

a ferramenta para que possa ser utilizada e endereçada nas situações atuais, onde 

sejam utilizados os respectivos métodos sugeridos e também técnicas para que se 

tenha um planejamento e direção correta. 

Com isso, através da implantação do modelo JIT, a organização tem uma 

possível redução de custos e eliminação de desperdícios com a superprodução de 

estoques desnecessários, tenho como ganho, um melhor fluxo e organização nos 

processos (SOUZA, 2012). 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Produção enxuta 

A origem da produção enxuta torna-se um conjunto do sistema de produção 

Toyota. Com o surgimento no Japão rapidamente após a segunda guerra mundial, a 

companhia Toyota precisava se reinventar, pois eles precisavam se reerguer e 

competir com o seu principal concorrente que era a Ford que estava em alto nível de 

produção. A indústria Japonesa passava por uma baixa produtividade em seu 

seguimento de produção, e para que pudessem melhorar essa situação precisavam 

aumentar a eficiência na produção e principalmente a redução de desperdícios na 

indústria. (ALVAREZ, 2008). 

A aplicação inicial da opinião foi direcionada principalmente a área da 

produção. A criação junto com o desenvolvimento desse marco ocorreu tendo como 

bases de conceito em três grandes autores. 

1. Toyoda Sakichi 

2. Toyoda Kiichiro 

3. Taiichi Ohno 

Através do seu surgimento no Japão, este conceito de produzir de forma 

enxuta que conhecida também na pronuncia lean production, foi pensado por um 

grande meio de dificuldades que a Toyota estava passando no mercado Japonês 

naquela época, como dificuldade uma das grandes causas eram o elevado preço 

dos combustíveis e as mais diversas necessidades que o consumidor tinha que 

sobressair. A Toyota precisaria fabricar veículos pequenos populares e até mesmo 

caminhões de grande porte para melhor atender ao mercado. (BORTOLOTTO, 

2008). 

Em busca de melhorias a Toyota encontrou o sistema de Just in time que 

resume em aplicar o seu nível de qualidade na melhor forma possível. Essa 

metodologia fez com que uma ferramenta fosse descoberta onde traria a confiança 

da companhia novamente. Então, foi nesse momento em que a produção enxuta foi 

pensada e colocada em pratica para retomar a produção e voltasse a crescer 

(KLIPPEL, 2008). 

Produção enxuta é uma produção sem desperdícios, com isso a empresa 

passa a ser vista como uma produção focada em eliminar custos desnecessários, 

passando a visar de uma melhor perspectiva em atender o cliente, da melhor forma 
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Imagem 1 - Diferença entre produção empurrada e produção puxada. 

possível, na hora em que deseja, e principalmente feito de maneira correta na 

primeira vez, assim eliminará custos com correções. Podendo também ser adquirida 

como vantagem na produção enxuta, é que em relação à produção em massa, tem 

disponível a alta variedade em seus produtos em que se é possível produzir. 

(PELLEGRIN, 2008). 

Como forma de melhoria em todo o processo no principio de fabricação, era 

produzir com qualidade onde pudesse evitar perdas e desperdícios na produção e 

entregar o produto final com qualidade, dessa forma houve o surgimento e foi e 

implantado no sistema Toyota de produção, onde pudesse ter a eliminação de 

desperdícios e realizar a fabricação com qualidade. (ANTUNES, 2008). 

Produção Empurrada significa que em sua primeira operação tem o 

recebimento de uma determinada ordem de produção, geralmente colhida através 

do sistema MRP (Manufacturing Resources Planning) que significa em português, 

planejamento de recursos de manufatura, onde é executada sua operação 

produzindo de forma de lote padronizado os seus produtos que é "empurrado" até a 

sua próxima etapa do processo de produção. Não existe nenhum contato direto 

entre o que será produzido e o que será realmente a demanda do cliente 

(MOREIRA, 2012). (Demonstração de funcionamento do sistema na figura 1). 

Produção Puxada, conhecida através do sistema onde na última operação 

do processo, pode ser enxergado a quantidade de produtos que realmente serão 

faturados dentro do estoque para o cliente, e poder produzir para repor este 

consumo dentro do estoque "puxando" a sua quantidade de peças no estoque da 

operação anterior. Portanto, existe sim um contato direto entre o real que será 

consumido pelo cliente e a quantidade que será produzida (CAIRES, 2018). 

(Demonstração de funcionamento do sistema na figura abaixo). 

A Imagem 1 demonstra dois modelos de produção, sendo eles: Produção 

Puxada e Produção Empurrada. 
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FONTE: http://ensino.univates.br/~stollbrs/PCP2/Trabalho.Eng.Prod..htm 

 

4.2 Desperdícios no processo de produção 

(MIERLO, 2018). Em busca de proporcionar sempre da melhor forma altos 

níveis no desempenho produtivo alguns desperdícios precisam ser eliminados, por 

exemplo:  

 Superprodução, produzir além da necessidade, essa 

ação pode ser considerada umas das grandes formas de 

desperdícios e também contribui para outras produções 

(AUSLAND, 2017). 

 Estoque, manter um nível desnecessário de produtos 

acabados ou semiacabados muito maior do que o 

necessário, pois se tornará um desperdício e irá ocupar 

outras áreas para manter esse material, também 

gerando custo de manutenção e inventários (AUSLAND, 

2017). 

 Espera, considerada um fator que pode gerar um 

gargalo no local de produção, conhecido como lead 

time, sendo assim, irá gerar tempo desnecessário para 

todos os outros processos durante a fabricação 

(AUSLAND, 2017). 

 Transporte, algo muito importante durante o processo, 

mesmo não agregando valor ao produto, esse item deve 

ser sempre bem avaliado, sempre em busca de otimizar 

o menor tempo (AUSLAND, 2017). 

 Defeitos, quando durante o processo de produção, o 

produto acaba não saindo dentro dos padrões de 

produção, não atendendo as características de 

qualidade determinada pela empresa, no final tornando 

um desperdício ou terá que refazer novamente 

(AUSLAND, 2017). 

 Movimentação nas operações, quando os operadores 

executam as suas movimentações no momento da 
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atividade, tendo desperdícios nesse processo com 

peças, manutenções (AUSLAND, 2017). 

 Processamento, durante as atividades executadas de 

formas desnecessárias, ou muitas vezes de forma 

incorreta, isso pode aumentar os custos no processo, 

que podem acabar passando despercebido (AUSLAND, 

2017). 

 

4.3 Just-in-time 

O método Just-In-Time (JIT) teve sua geração no Japão pouco tempo após o 

acontecimento da segunda guerra mundial por um engenheiro chefe da empresa 

Toyota, Taiichi Ohno. Na pequena comunidade Nagoya foi onde Sackichi Toyoda 

cresceu, a tecelagem era predominante naquela região, Toyoda ainda pequeno 

aprendeu com seu pai a desenvolver maquinas giratórias de madeiras. Em 1884 

Toyoda deu inicio a sua primeira construção de tear manualmente. Ao ver sua mãe 

tear percebeu que havia muito desperdícios e desenvolveu um tear que melhorava 

sua eficiência em 50% Em 1886 criou seu primeiro tear automático (MIERLO, 2018). 

Segundo o autor Corrêa (2009) o (JIT) que surgiu no Japão, 

aproximadamente na década de 70, seu conceito básico e seu desenvolvimento 

creditado á Toyota Motor Company, onde procurava um modelo de sistema de 

administração que pudesse ser coordenado à produção com a sua demanda 

específica por diversos modelos e também cores de seus veículos tendo o mínimo 

possível de atraso. 

A finalidade do sistema JIT tem de forma precisa sempre manter a melhoria 

de forma contínua do processo na cadeia produtiva. A persistência deste objetivo 

mostra-se, através de um modelo de redução nos estoques, os quais procuram 

ocultar os seus problemas (CORRÊA, 2009). JIT é um modelo de sistema de 

produção onde como meta se determina que nada possamos comprar produzir ou 

de forma alguma entregar antes do horário e momento exato, para que em hipótese 

alguma sejam gerados quaisquer desperdícios. 

Na concepção de (CORRÊA, 1993), o sistema JIT se desenvolve mais do 

um conjunto de possíveis técnicas, sendo considerada uma forma de trabalho. Os 

objetivos que não podem deixar de estarem presentes são qualidade e flexibilidade 

dentro de qualquer processo, esta teoria diferencia da forma de abordagem 
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tradicional para administrar a produção, entretanto, podendo ser citados alguns 

aspectos: 

a) os estoques são considerados nocivos, porque ocupam espaços e 

representam altos investimentos de capital, e também, por ocultarem ineficiências no 

processo produtivo, como problemas nas qualidades, muito tempo na preparação de 

suas máquinas para que fossem trocados os produtos e também falta de 

confiabilidade nos equipamentos (CORRÊA, 1993). 

b) coloca destaque para que os lotes de fabricação sejam reduzidos através 

do tempo de preparação de seus equipamentos (GIANESI, 1993). 

c) assume as metas para que possa ser eliminado de erros; podendo não 

considerar como necessários (CORRÊA, 1993). 

d) coloca destaque na ordem de limpeza da fábrica como um pré-requisito 

fundamental para que sejam atingidos os objetivos esperados da organização 

(GIANESI, 1993). 

e) coloca realce no fluxo de seus materiais e não na expansão da utilização 

da capacidade, dando sempre toda atenção necessária para fluxo; Esses aspectos 

de diferenciação têm como objetivo mostrar a diferencia entre tal ferramenta e a 

aproximação habitual de se poder administrar (CORRÊA, 1993). 

 

4.4 Kaizen  

Tem-se como o foco principal identificar as melhorias no processo produtivo 

por meio da anulação de gastos de forma a poder reduzir o tempo de ciclo do seu 

processo e podendo ter um aumento de sua produtividade. Para alcançar as metas 

de melhoria, a ferramenta tem como foco reduzir a lista, eliminação possíveis 

gargalos no processo, podendo dar equilíbrio as operações, otimização do vínculo 

na mão de obra, máquinas e o aumento dos valores que são agregados nas 

atividades. Kaizen tem como significado melhorar continuamente sempre em busca 

de sua qualidade (PASQUALI, 2010). 

A tática é focada em dedicações contínuas por busca de melhorias, 

abrangendo trabalho com equipes onde todas as pessoas na organização possam 

participar, desde a alta hierarquia até os menores operadores, sem desigualdade. 

Onde seja capaz de criar um ambiente de alto compromisso com os objetivos de 

melhorar e um forte elemento motivacional na hora de realizar os trabalhos 

(ALVAREZ, 2008). 
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4.5 Kanban  

É uma ferramenta de trabalho muito utilizada no controle de produção se 

torna muito importante dentro do conceito do ''JIT''. No ‘’kanban’’, são usados 

cartões que possibilitam controlar o estoque e também a produção de forma visível. 

Então no sistema ''JIT'', torna-se muito além de uma simples técnica na gestão de 

produção. Estão aplicados opiniões no administrar de sua produtividade, 

gerenciamento de materiais, esboço do produto, gerenciamento de qualidade, RH e 

a produção do trabalho. Numa execução o que acontece são os dois modelos de 

conceitos operando em acréscimo, sendo assim, ‘’kanban’’ podendo funcionar de 

forma conjunta com o sistema ''JIT'' (MIERLO, 2018). 

De forma visual, o ‘’kanban’’ pode controlar a produção e também os 

estoques da empresa ao contrário de se utilizar listas de fabricação extraídas do 

MRP ou listas de possíveis pendências de vendas, na fabricação, o método é 

controlado por sinais visuais. Mas na aplicação dos princípios do 'JIT'' em uma 

operação industrial, torna-se muito mais na gestão visual da produção, a execução 

de um sistema ''kanban'' envolve antes de tudo a mudança do sistema habitual de 

produção de forma empurrada para o sistema de produção de forma puxada, 

resultando-se na implementação de restrições visuais de produção e do estoque 

(QUITÉRIO, 2010). 

 
4.6 As principais ferramentas do just-in-time 

Esta ideologia é contida por práticas gerências que poderão ser usadas em 

qualquer local do mundo, As fórmulas são geralmente usadas para traduzir 

aparências da filosofia Just-In-Time tais como: 

 Produção em estoque: possuir um estoque de forma controlada, é 

poder argumentar que há a quantia correta de produtos para que a empresa consiga 

ter o controle corretamente e atender as suas demandas do mercado, evitando 

assim ter prejuízos com perdas. (EGESTOR, 2017). 

 Eliminação dos desperdícios: No começo da eliminação de 

desperdícios, acaba se tornando mais conhecidamente como a produção enxuta, ou 

também chamado de ''lean manufacturing'', que consiste em uma indústria com alto 

estágio de economia de fundos. E referindo-se do inicio de produzir sempre com 

qualidade, também demonstrado em uma demanda contínua em produzir sem 

quaisquer defeitos (CAIRES, 2018). 

https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/
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 Manufatura de fluxo contínuo; É o processo de Fluxo Constante de 

objetivo, onde se pode ter como objetivo excluir as paradas e as reinicializações de 

produção que é próprio de um sistema convencional. Diminuindo o “lead time” e 

limitando expressivamente o tempo de não poder processar corretamente, deixando 

o WIP (estoque em processo) do mesmo modo, tem o auxílio na manutenção da 

qualidade detectando seguidamente a não conformidade (KOSAKA, 2009). 

 Estímulo constante na resolução de possíveis problemas: Tem-se um 

nível de padronização alto, as sequencias são rotinas em ordem prevista, com um 

balanceamento entre etapas lentas e rápidas para a suavização da produção 

(MOREIRA, 2012). 

 Melhoria contínua dos processos: Nessa correlação, torna-se muito 

importante, pois a visualização do gerenciamento estratégico da melhoria contínua 

e, consequentemente, de seu impacto na vantagem da organização (MESQUITA, 

2003). 

 

4.7 Palete 

Palete é um tablado de madeira, também podendo ser fabricado do material 

metal ou plástico, tendo a finalidade de movimentação de cargas. Sua finalidade é 

facilitar a movimentação ou transporte de cargas que são movimentadas por 

empilhadeiras ou paleteiras. Sua necessidade de poder aperfeiçoar a ocupação de 

espaço está cada vez mais necessária nas operações das logísticas, pois pode 

trazer maiores benefícios em espaços e eliminar custos de armazenagem na 

empresa e no transporte. No final, isso poderá resultar em uma economia 

significativa para a empresa que deixou de ter um alto espaço de estoque e 

mercadorias estocadas em forma desorganizadas, sendo utilizado o palete, trará em 

termos de benefício menores espaços e mais capacidade de armazenamento na 

estocagem (JUNIOR, 2009). 
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A Imagem 2 mostra um palete denominado PBR (Padrão Brasileiro), feito de 

madeira, com medidas 1,20m x 1,00m. 

 

FONTE: JUNIOR (2009). 

 

4.8 Gestão de estoque 

Na gestão de estoque baseada em seu conceito fala sobre uma ferramenta 

que requer muitos ganhos importantes trazendo eficiência na redução de custo ou 

falhas, também ajuda a controlar todo o fluxo de materiais dentro das empresas 

inferiores até as mais desenvolvidas empresas. Visa identificar melhorias nas 

gestões de custos dos produtos disponíveis que podem impactar diretamente no 

rendimento das empresas (SOUZA, 2012). 

Por ser uma gestão de estoque ela busca atender todo o processo de custo 

e disponibilidade dos produtos e principalmente tendo um foco que é o 

contentamento do cliente sempre. Buscando trazer alternativas e métodos viáveis e 

eficientes na redução de estoque, portanto ira trazer uma maior lucratividade e 

diminuição de despesas para as instituições. Atualmente as empresas mais 

Imagem 2 - Palete PBR de madeira utilizado no estoque e carregamento paletizado. 
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competitivas buscam eliminar suas deficiências ou dificuldades o quanto antes sem 

que haja prejuízos para elas e principalmente os clientes. 

Há também alguns artifícios em fundamentar sua produção em previsões, 

pois, podem ser criadas falhas de estoque de alguns seguimentos de produtos e 

excesso em outras (PIRES, 2012). 

Reserva e prazos de reposição são profundamente correlacionados. Nos 

pequenos prazos de reposições, precisa-se de estoques de menores formas para 

que assim possa assegurar a disponibilidade e assim evitando as perdas sobre 

vendas. São também projeções mais cuidadas da demanda. Esse princípio precisa 

ser conservado em pensamento quando não outras há formas simples para se 

produzir com rapidez, como por exemplo: tempos de setup importantes e altamente 

relevantes da sequência de fabricação (SOUZA, 2012). 

O conceito de controle pode ser determinado como um fluxo de dados onde 

permitem comparar os resultados reais estabelecido na atividade que resulta seu 

planejamento. Neste fluxo de conhecimento podendo ser de forma visual ou oral, 

porém recomenda-se que seja evidenciado para que possa ser averiguado, 

guardado e restaurado quando necessário. O domínio do estoque é fundamental 

para que o estabelecimento tenha o mínimo de estoque possível, desde que não 

falte produto para ser vendida aos seus clientes (FERREIRA, 2008). 

Na mesma proporção que os passos anteriores formam um mecanismo de 

poder repor de forma rápida os estoques a partir das vendas reais e reconhecimento 

de prioridades no chão de fábrica em cargo do status, consta-se o quarto etapas, 

onde visa obter um preciso ‘’feedback’’ para a preparação de planejamento, mais 

especificadamente no que complemente à definição do estoque-alvo. Tendo como 

objetivo de determinar e atingir sinais que indiquem se a aproximação inicial do 

nível-alvo de certo produto ainda mantém-se válida, dadas aleatórias modificações 

definidas no tempo certo de reposição (lead time de produção) ou de sua demanda. 

Tais como, sinais poderiam indicar a importância de diminuir ou aumentar o seu 

estoque-alvo. (PIRES, 2012). 

A Imagem 03 mostra algumas opções de gestão de estoque que podem ser 

aplicadas à operação podendo ser a solução para a armazenagem e logística dos 

seus produtos. 
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FONTE: REIS (2014). 

 

4.9 Controle paletizado 

No processo paletizado, poderá obter ganhos com menores volumes de 

estoques em (caixas, sacos entre outros) que são colocados sobre um palete, e irá 

facilitar as movimentações de cargas. Deve ser organizado sempre com eficácia e 

buscando sempre atingir os resultados esperados durante a organização, como a 

quantidade de volumes sobre o palete, mas sempre respeitando o limite e 

capacidade de forma padrão do peso e altura (CAIRES, 2018). 

Durante este processo os operadores são fundamentais para que tudo 

ocorra como programado, pois precisam executar e realizar movimentações e 

manobras e com locais com amplitude e profundidade no espaço das operações. 

 Busca pela amplitude: identificar locais que não foram explorados, isso 

aumentara a capacidade de exploração no local. 

 Busca em profundidade: Procuram lugares ou espaços mais 

promissores onde podem ser encontrado para que seja utilizado em armazenamento 

de mínimo ou máximo em sua capacidade. 

A embalagem: é uma parte indispensável na recepção de um pedido pelo 

fornecedor, pois ela garante o ajustamento correto do seu produto para que então o 

cliente final possa receber em excelentes condições para a utilização. Com a 

intenção de que tudo de certo, em muitas situações a embalagem se torna muito 

cara, pois depende de um custo maior para deixá-la com as especificações técnicas 

desejadas, assim garante sua competência em preservar o produto durante a 

movimentação no transporte (JUNIOR, 2009). 

Na situação dos produtos que são entregues de forma paletizada, o palete 

torna-se um extenso centro das atenções, porque necessita ser definido os seus 

fundamentos. No primeiro passo será preciso definir se vão ser utilizados paletes 

Imagem 3 - Fluxograma de etapas da gestão de estoque 
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descartáveis (não haverá reutilização de uso), sendo assim, paletes de madeira que 

possuem baixa qualidade de forma inferior ou paletes de papelão, como certamente 

possuem os custos mais baixos. Nesse caso, terá uma preocupação com a logística 

reversa, onde depois que o produto ser entregue destino final, para onde serão 

direcionados os paletes para destruição adequada, pois não deve causar nenhum 

problema de “sujeira” e “poluição” no meio ambiente (JUNIOR, 2009). 

Geralmente são empregados no caso de peças mais leves os paletes 

descartáveis, porque podem ser de material papelão ou obterem uma madeira que 

tenha um menor atributo e estabilidade, assim não tolerando cargas pesadas. Após, 

sendo essencial um palete com maior força devido à carga, irá precisar dar o tipo de 

definição do material: madeira, plástico ou metal. Após ser definido um dos três 

tipos, começa as contagens dos mesmos, pois ao se comprar um bem com um 

determinado duramento que tenha maior vida útil e de alto custo de quantidade e 

valor unitário, é preciso busca-los para que despachem a demanda e jamais deixe 

de faltar em parte alguma durante o processo (MOREIRA, 2012). 

Muitas vezes se faz necessário ter o palete que será utilizado para organizar 

e enviar a carga na ponta inicial do processo, onde também é fundamental no item 

da distribuição que será a ponta final do processo para que se possa autorizar na 

loja ou no mercado do comprador. De algum modo, o palete faz-se necessário voltar 

ao fornecedor da compra para que possa ser utilizado novamente, depois da 

entrega, em caso de locais que não utilizam o palete, depois de um determinado 

período, no caso das regiões de venda que são utilizados. Então para isso, existem 

no mercado diversas maneiras de controlar de paletes. Algumas delas são:  

 Aparecer na Nota Fiscal às medidas e proporções de paletes que 

foram nos produtos, NF sendo de simples remessa dos paletes que irá acompanhar 

a NF dos produtos, com também o ressarcimento por parte dos clientes. 

 ‘Acrescentar no custo dos itens o preço equivalente dos paletes, onde 

seja completo haver a devolução dos próprios, por dificuldade no controle do cliente. 

 Para os consumidores que anteriormente comuniquem que não 

gostariam de receber os paletes junto aos produtos, há a forma de carregamento 

despaletizado, onde o operador carrega com o palete, mas o palete não vai junto 

com o produto, é retirado pelo operador na hora da operação com empilhadeira. 

 Controlar os paletes através do aluguel dos mesmos. No lugar em que, 

uma organização é contratada especialmente para abastecer e poder realizar o 
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controle dos fluxos de seus paletes. Se por algum motivo não possuir domínio por 

parte da organização proprietária dos paletes, as transportadoras ou os locais de 

venda irão acabar descartando os paletes ou vendendo a qualquer preço de custo 

inferior simplesmente para poder se livrar dos próprios, isso irá causar um enorme 

dano para o dono e com certeza ao meio ambiente, se forem tratados como lixo. 

Para facilitar na organização e controle dos paletes, existe forma de identificação 

nos mesmos, assim não irão se misturar no comercio com os de outras 

organizações proprietárias (ANTUNES, 2008). 

Geralmente as situações mais atuais são por numerações, colorido e placas 

de para poder identificar. No ato das placas, comumente são por código de barras, 

permitindo assim o controle e o rastreamento do funcional que possa retornar por 

meio de leitura óptica e aparência na base de dados das organizações usuárias. 

Terá informações como históricos, localizações e período de vida aproveitado do 

mesmo, serão facilitados através desta aplicação (JUNIOR, 2009). 

Existem também outros pacotes de ativos retornáveis que fazem 

principalmente o mesmo papel, de modo que, por exemplo: vasilhas, caixotes, toneis 

de cerveja, botijões de gás, caixotes, como para paletes é habitual haver as 

manutenções frequentemente, que é a reposição de madeiras quebradas ou 

lascadas, em diversas ocasiões aproveitando-se as madeiras boas de um palete em 

parte que foi muitas vezes deteriorado servirá para o conserto de outros, é preciso 

ter um controle rigoroso internamente neste processo, para que assim o palete tenha 

oficialmente uma existência útil terminada e assim seja abatido no controle central 

da organização, onde principalmente precisará ser registrado e anotado durante o 

efeito de inventário físico. (JUNIOR, 2009). 
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5. METODOLOGIA 

A fim de alcançar o objetivo definido, esse tópico apresenta uma analise 

metodológica com pesquisa de campo. 

O trabalho foi definido em uma pesquisa bibliográfica com estudo de caso, 

pois de acordo com Ruiz (2002) a literatura é o grupo das produções escritas para 

informar as fontes, para publicá-las, para examiná-las, para desmenti-las ou para 

determiná-las; é toda a bibliografia originaria escolhida da fonte ou a respeito de um 

assunto escolhido. 

Após realizar os estudos de caso sobre a ferramenta do ‘’Just in Time’’, foi 

analisado a forma de aplicação atual dentro de uma indústria cimenteira, junto com a 

coleta de dados disponibilizados, foi possível observar todo o processo para que 

assim pudesse ser feita alguma melhoria através da aplicação do JIT (KLIPPEL, 

2008). 

A ideia da análise e aplicação da ferramenta veio para que pudesse 

organizar as ideias dentro da empresa e assim torna-las uma ferramenta prática que 

trouxesse resultados no processo de carregamento e procedimento de estoque 

paletizado dentro da organização. Foram apresentados conceitos e fundações do 

Just-In-Time, as principais ferramentas de (JIT), sobre gestão de estoque, controle 

de paletes, desperdícios no processo de produção, produção em série (CORRÊA, 

2009). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Escolha dos operadores 

 Para uma melhor produtividade, os profissionais são capacitados para poder 

operar as empilhadeiras no sistema de carregamento paletizado, conforme o método 

aplicado no JIT, sendo produzido e entregue sempre no momento e hora exata. Os 

bons profissionais impactam diretamente na produção, pois quanto mais preparados 

estiverem, menos falhas ou percas de tempo haverá. Reuniões e treinamentos 

constantes com os operadores irão fazer com que isso seja possível, sejam eles 

diários, semanais e mensais. 

Na tabela 1, podem-se observar as variações na tabela e figura para melhor 

demonstração correspondente a 01 dia de expediente de carregamentos durante os 

03 turnos realizados, onde no final tem o resultado total das operações realizadas 

neste dia. 

 

O modelo de operação é distribuído em três turnos, são eles:  

1° turno: 00h00min às 08h00min 

2° turno: 08h00min às 16h00min 

3° turno: 16h00min às 00h00min 

 

Tabela 1 - Relatório de um turno de carregamento de cimento no dia 01 de maio de 
2019. 

Itens Descrição 1
o
 turno 2

o
 turno 3

o
 turno Total 

01 Quantidade de paletes carregados (normal) 324 289 315 928 

02 Quantidade de veículos granel carregados 04 06 09 19 

03 Quantidade de paletes despaletizados carregados 14 12 17 43 

FONTE: Autoria própria (2019). 

 

Na figura 1 pode-se ser observada a quantidade de paletes carregados referente a 

01 dia de expediente em 03 turnos. 
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Figura 1 - Quantidade de paletes carregados 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

6.2  Devolução de carga  

 De acordo com a ideia do sistema ‘’Just in Time’’ para evitar ou até mesmo 

reduzir possíveis custos de devolução ou outros custos decorrentes, é necessário 

um acompanhamento para que não haja falhas durante o processo, fazendo com 

que a empresa não tenha prejuízos ao realizar o procedimento de carregamento, 

deve ter um acompanhamento e capacitação reforçada dos operadores na hora da 

atividade, isso irá fazer com que situações que tragam prejuízos financeiros ou baixa 

produtividade aconteçam, por exemplo: Em caso de rasgamento de sacos ao tentar 

pegar o palete para deixar no veículo e assim fazer com que a carga retorne para 

que seja substituída, além de gerar perda do produto, irá impactar no processo de 

reposição e também transporte de carga. 

Podendo observar a Tabela 2, não houve devolução de carga, então os 

resultados para desperdícios ou percas estão zerados. 

 

Tabela 2 - Devolução de carga de cimento 

4 Devolução de carga 1
o
 turno 2

o
 turno 3

o
 turno Total 

4.1 Motivo 0 0 0 0 

4.2 Quantidade de paletes 0 0 0 0 

4.3 Avaria da carga 0 0 0 0 

4.4 Placa do veículo 0 0 0 0 

4.5 Número da NF 0 0 0 0 

 

 

324 

289 

315 

928 

1o turno

2o turno

3o turno

Total
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Na Tabela 3, podemos observar que todas as empilhadeiras estavam 

operando, resultando assim em 100% da frota no carregamento, tudo conforme 

previsto para que se tenha um excelente dia de produção. A manutenção das 

empilhadeiras é de suma importância para que tudo saia como esperado durante um 

dia de produção, podendo ser aplicado o método do ‘’Just in Time’’ que podendo 

usar como exemplo o sistema do toyotismo, onde havia flexibilidade de máquinas e 

equipamentos para a produção em série, isso causou uma grande vantagem para 

alavancar a produção de forma desejada. Então, as empilhadeiras devem sempre 

estar com as manutenções em dias para que na hora da operação, não deixe o 

operador na mão, isso irá fazer com que haja atraso no carregamento e expedição 

do produto. 

 

Tabela 3 - Disponibilidade das empilhadeiras no carregamento 

5 Disponibilidade das empilhadeiras % 

5.1 Empilhadeira 247 100% 

5.2 Empilhadeira 378 100% 

5.3 Empilhadeira 381 100% 

5.4 Empilhadeira 382 100% 

5.5 Empilhadeira 383 100% 

 

6.3 Controle de paletes vazios  

 Durante esse processo, o principal ponto de atenção é os cuidados com o 

palete, material na qual será utilizado para a operação de carregamento para que 

seja expedido o produto. Podendo citar o exemplo do JIT, onde precisa ter um 

bom estoque para que não falte durante as etapas, e também não permita que 

deixe um estoque alto, pois isso poderá resultar em despesas com 

armazenagem sendo que poderiam ter apenas as quantidades necessárias. 

Então, o palete deve estar sempre disponível para ser utilizado, pois, em sua 

falta poderá deixar de vender o produto e isso ocasionará em perdas financeiras 

para a empresa. 

A Tabela 4 mostra o modelo de controle dos paletes e suas disponibilidades. 

Observando que, o previsto está acima da meta, isso resulta em benefício para que 

se tenha um estoque preparado para possíveis demandas. 
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Tabela 4 - Controle e disponibilidade de paletes para o processo de carregamento na 
industria cimenteira na cidade de Campo Formoso-BA 

Controle de Paletes Quantidade Disponível Não Disponível Refugo 

Paletes novos 320 20 
   

Paletes bons / reformados / reciclados 178 78 
   

Paletes (despaletizado) 144 
 

44 
  

Paletes para triagem 485 
  

485 
 

Paletes para reforma 187 
  

187 
 

Paletes refugos / fora de padrão 45 
   

5 

Total 1314 98 44 672 5 

Total Paletes vazios                          (meta de 
1000 paletes) 

1314 131,40% 

 

6.4 Controle de paletes carregados em estoque 

 O estoque de uma empresa é a principal fonte para que não deixe de vender, 

pois caso falte estoque a empresa perderá credibilidade com os clientes e assim 

poderá impactar definitivamente em seu lucro financeiro no final. Para isso, faz-se 

necessário sempre estar acompanhando, avaliando e melhorando o ambiente. 

Na tabela 5 é possível observar os dados do estoque em funcionamento. 

 

Tabela 5 - Estoque de paletes carregados com cimento 
Estoque Cimento Quantidade 

de Paletes 
Total em 

Toneladas 
Disponibilidade de estoque em 

porcentagem 

Estoque paletes com 
cimento 50kg 

1306 2612 

Estoque paletes com 
cimento 50kg 

(despaletizado) 

41 82 

Estoque paletes com 
cimento 40kg (ARI) 

52 104 

Estoque paletes para 
REMONTE 50kg 

44 88 

Estoque paletes para 
REMONTE 40kg (ARI) 

0 0 

Total 1443 2886 

Total Paletes fábrica                                   
(meta de 2500 paletes) 

2757 110,28% 

 

6.5  Controle de remontagem dos paletes 

 A importância de ter os paletes padronizados durante as etapas de 

carregamento é um dos principais objetivos para poder evitar falhas durante o 

processo, como por exemplo: Rasgamento de sacos e quebra de paletes. Então 

para isso, é realizada uma operação chamada de remontagem de paletes, onde os 

paletes que estiverem com não conformidade, sejam elas características técnicas ou 

quebra durante o processo fazendo com que seja impedido de ser utilizado, deverão 
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ser remontados para retornar ao processo de utilização, isso beneficiará a empresa 

tanto no método JIT que trabalha com a meta de desperdício zero, como também na 

parte de lucratividade por reaproveitar o material, assim deixando de comprar outro 

e acabar tento um custo maior no final da operação.  

Podendo observar do lado esquerdo na Tabela 6 que, tivemos diversas 

entradas com paletes que precisaram ser remontados para voltar ao processo. E do 

lado direito, tivemos as quantidades de paletes que saíram, significando que foram 

remontados e voltaram para o processo de carregamento. 

Na tabela 6 abaixo mostra os resultados dos paletes remontados por 06 

(seis) dias através da operação em 03 (três) turnos que são remontados somente no 

turno de 08 as 16. 

 

Tabela 6 - Remontagem de paletes 
Paletes com problemas Entrada Paletes remontados                        

saída 

00 às 08 08 às 16 16 às 00 Total 00 às 
08 

08 às 
16 

16 às 
00 

Total 

Mesa Estoque Mesa Estoque Mesa Estoque    

12 00 02 00 13 03 30 00 10 00 10 

22 01 04 01 07 05 40 00 20 00 20 

15 02 00 00 06 01 24 00 64 00 64 

04 01 06 00 09 00 20 00 30 00 30 

03 00 03 00 03 00 09 00 20 00 20 

00 00 04 02 01 01 08 00 15 00 15 

 

6.6  Paletes reciclados 

 Atualmente as indústrias precisam a cada dia se reinventar para que 

contribuam com o meio ambiente e principalmente achando soluções que possam 

realizar o aproveitamento de todo o material que assim possa se tornar lucrativo por 

não ter tanto gasto com matéria prima no final. Portanto, utilizando o método de 

reciclagem, irá conseguir reaproveitar diversos paletes para que no final do processo 

de carregamento se torne lucro por não ter que comprar tantos paletes. 

O método de paletes reciclados, pode dizer que é uma ferramenta utilizada 

do JIT, pois trabalha na linha de reaproveitamento e redução de desperdícios, 

fazendo com que a cada etapa, sejam utilizados ao máximo todos os recursos e 

transformados em lucros dentro da indústria. 
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A tabela 07 irá mostrar um acompanhamento de paletes reciclados durantes 

o período de 30 (trinta) dias que foram reaproveitados e puderam retornar ao 

processo de carregamento após serem reciclados. 

 

Tabela 7 - Controle de paletes reciclados referente ao período de 30 dias. 

CONTROLE DE PALETES RECICLADOS 

DESCRIÇÃO 
  

Maio/2019   

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20  21 a 25 26 a 31  TOTAL 

PALETES RECICLADOS 13 50 45 40 50 22 220 

 

 

  



37 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma forma de aprimorar a concorrência nas empresas é através da redução 

de custos e evitar desperdícios, desse modo, este trabalho apresentou uma forma 

de controlar os estoques paletizados dentro de uma empresa cimenteira procurando 

minimizar os problemas associados ao carregamento de paletes. Para esta 

finalidade foi preciso compreender como executa o processo e as fases que o 

constituem. Portanto para trabalhar com a gestão dos estoques foi apresentado à 

utilização do ‘’Just in Time’’.  

O ‘’Just in Time’’ foi analisado para diminuir a quantidade da locomoção do 

produto, assim sendo utilizado com paletes será possível ganhar tempo nas 

movimentações, armazenagem e carregamento, o produto poderá ser organizado e 

expedido em maior quantidade sem que haja demora na exportação. O sistema tem 

capacidade para aprimorar o cenário que acontece no controle dos estoques, porém 

deve ser bem implantado e contar com uma disciplina dos funcionários, que afinal, 

são as pessoas que utilizam e permitem a utilização da metodologia.  

Foi examinado o sistema JIT com o objetivo de reduzir os desperdícios, 

eliminando todo o tipo de produção desnecessária e produzindo somente no 

momento e hora exata. Com isso é sugerido que seja utilizado o sistema de 

carregamento paletizado dentro da empresa e o procedimento de armazenagem 

com paletes, para que se tenha um estoque organizado e pronto para suprir a 

demanda dentro da empresa, assim fazendo com que a empresa não venha 

trabalhar com estoque zerado e nem acima do real solicitado. Também é necessário 

ter um estoque de paletes disponíveis, pois se torna importante para que quando 

houver uma alta demanda a empresa não deixe de expedir e acabe ficando no 

prejuízo por não conseguir despachar o seu produto. 

Um dos principais ganhos que a empresa terá com o método de 

carregamento paletizado é a rapidez e praticidade em seu processo, deixando de 

perder muito tempo para realizar o procedimento e sendo concluído com rapidez, 

eliminando um dos principais problemas no carregamento hoje em dia que é a 

demora por espera, também conhecido como tempo de permanência dos veículos, 

que a cada dia as empresas procuram eliminar. Com um resultado melhor ainda 

para os profissionais e empresa, se referindo na minimização de afastamentos de 

profissionais por lesões ou desgastes físicos por estarem carregando o veículo de 

forma manual. Onde o tempo de carregamento é maior, agregando desgastes nos 
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profissionais e possíveis acidentes de trabalho por movimentos repetitivos durante a 

grande jornada de trabalho. 

Desta forma, na procura por uma excelente gestão e diminuição de 

impasses, outros benefícios como os desperdícios podem ser eliminados, como o 

próprio estoque em si, transporte, movimentação desnecessária, logo, com a 

eliminação dos desperdícios e com a busca da permanência somente das atividades 

que formam custo, chega-se cada vez mais perto do que o cliente deseja como 

apontado por Taiichi Ohno, criador do Sistema Toyota de Produção. 
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