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RESUMO 

 

No cenário atual, a concorrência é crescente e asinovações tecnológicas acontecem 

cada vez mais rápidas,no entanto planejar bem as necessidades de materiais 

tornou-se um fator fundamental para a sobrevivência das organizações.O objetivo 

deste estudo foi avaliar as vantagens e limitações do kanban eletrônico (e-kanban), 

em relação a aplicabilidade da ferramenta dentro da empresa Denso Sistemas. Para 

atingir o objetivo dessa dissertação, foi realizada uma pesquisa descritiva, de caráter 

qualitativo, com aplicação de entrevistas. O autor aplicou as entrevistas em 

colaboradores da empresa e fornecedores, nos 3 (três) níveis organizacionais. 

Obteve-se o retorno de 11 (onze) entrevistados, sendo,1 (uma) do nível estratégico, 

6 (seis) dos níveis tático e 4 (quatro) dos níveis operacional.Foram identificadas as 

seguintes limitações na adoção do kanban eletrônico: Dificuldades dos usuários em 

adaptar-se a nova tecnologia, os problemas com a internet, problemas nas vias de 

acesso entre o fornecedor e a empresae as divergências que ocorrem nos fluxos de 

informações ou de materiais, todos estes fatores podem comprometer o nível de 

atendimento ao cliente. As vantagens desta nova tecnologia são:A rapidez das 

informações, a eficiência dos fluxos, maior confiabilidade no processo, redução dos 

estoques,melhora nonível de atendimento dos pedidos, ganho de espaço físico, 

organização dos estoques, eliminação do fluxo manual de informações e integração 

do sistema.Os resultados encontrados indicam que a adoção do e-kanban, 

possibilitou um estoque mais baixo, redução dos erros dos pedidos, maior 

cofiabilidade nas informações, otimização dos fluxos e integração do sistema. 

Baseado neste estudo pode-se observar que a implantação do e-kanban na Denso 

Sistemas e seus fornecedores é uma estratégia fundamental para manter o nível de 

competitividade da empresa, pois permite maior agilidade, segurança e 

transparência nas informações. 

 

 

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, redução de custos, tecnologia de 

informação e kanban eletrônico. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the present scenario , competition is increasing and technological innovations 

happen faster and faster , however well plan material requirements has become a 

key factor for the survival of organizations . The objective of this study is to evaluate 

the advantages and limitations of electronic kanban (e-kanban), for the applicability 

of the tool within the company Denso Systems . To achieve the objective of this 

dissertation , a descriptive, qualitative, with application of interviews was conducted . 

The author applied the interviews of company employees and suppliers , in three (3 ) 

organizational levels . Obtained the return of eleven (11 ) persons were interviewed, 

one (1 ) the strategic level , six (6 ) of tactical levels and four (4 ) of the operating 

levels . The following limitations were identified in the adoption of electronic kanban: 

Difficulties of users adapt to new technology, problems with internet, problems in the 

roads between the supplier and the company and the differences that occur in the 

flow of information or materials all these factors may affect the level of customer 

service. The advantages of this new technology are: The rapidity of information , 

efficiency of flows , greater process reliability , reduced inventories , improved the 

level of order fulfillment , gain physical space , inventory organization , elimination of 

manual flow of information and system integration. The results indicate that the 

adoption of e- kanban , allowed a lower inventory, reduced errors of the order, 

increased reliability of the information, optimization of flows and system integration. 

Based on this study it can be observed that the implementation of e- Kanban in 

Denso Systems and its suppliers is essential to maintain the level of competitiveness 

of the company's strategy as it enables greater flexibility , security and information 

transparency . 

 

 

Keywords : supply chain management , cost reduction , information technology and 

electronic kanban 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

No ambiente corporativo tem ocorrido uma série de mudanças. Nota-se uma 

tendência na buscade novas tecnologias para aprimorar os padrões estabelecidose 

melhorar o desempenho das operações na cadeia de suprimentos.Para as 

organizações sobreviverem às novas tecnologias é necessário mudar a estratégia, 

compreender as oportunidades, desenvolver novos conceitos e criar novos modelos 

de gestão para atingir um alto desempenho no mercado. 

 

Em uma empresa, existem vários processos interligados que geram fluxos de 

atividades, que precisam ser monitorados para detectar falhas e criar ações para 

minimizar o impacto negativo no sistema produtivo.Diante de um mercado altamente 

competitivo, as empresas precisam eliminar os desperdícios gerados nos 

processos,na fase inicialmapeiam estes desperdícios,por meio, principalmente, da 

avaliação de indicadores internos e externos, com a finalidade de identificar os 

principais fatores que provocam as perdas. 

 

A forma de identificar estes desperdícios é controlando as atividades que não 

agregam valor no processo e acabam aumentando o custo das operações. Neste 

caso algumas empresas buscamdesenvolver melhoria contínua em processos 

ineficientes, utilizando a filosofiade produção enxuta,na qual buscam verificar etapas 

deprocessos ou fluxos, identificando os gargalos existentes.A integração entre as 

áreas de suprimentos e comercial é muito importante e facilita o desenvolvimento 

eimplementação das melhorias. 

 

No mercado atual, em que as facilidades tecnológicas estão cada vez mais 

presentes e necessárias, o grande desafio é adaptarestas novas tecnologiasaos 

processos, criando a tecnologia da informação e comunicação. Segundo Liker e 

Meier (2007) a tecnologia genérica é desenvolvida com o propósito abstrato e 

empurrada aos usuários, de quem se espera que conformem seus processos de 

trabalho aos processos empresariais implicados pela TI. No entanto, as 

organizações têm procurado compreender as atividades de comunicação dentro de 
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um sistema, pois sãoestas atividadesque dão suporte para a integração ao longo da 

cadeia de suprimentos. 

 

A produção enxuta surgiu após a segunda guerra mundial como sistema Toyota de 

Produção, estruturado por TAIICHI OHNO, vice-presidente da Toyota. Os objetivos 

fundamentais deste novo sistema caracterizaram-se por qualidade e flexibilidade do 

processo, ampliando sua capacidade de produzir e competir no cenário 

internacional.  O conceito de Manufatura Enxuta se disseminou pelo mundo e várias 

são as definições desta filosofia, conforme apresentado abaixo: 

 

“A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir 
custos; a idéia básica é produzir apenas o necessário, no momento 
necessário e na quantidade requerida (OHNO,1997).”   
“A busca de uma tecnologia de produção que utilize a menor quantidade de 
equipamentos e mão-de-obra para produzir bens sem defeitos no menor 
tempo possível, com o mínimo de unidades intermediárias, entendendo 
como desperdício todo e qualquer elemento que não contribua para o 
atendimento da qualidade, preço ou prazo requeridos pelo cliente. Eliminar 
todo desperdício através de esforços concentrados da administração, 
pesquisa e desenvolvimento, produção, distribuição e todos os 
departamentos da companhia (SHINOHARA,1988).”   

 

Com a difusão da filosofia do Sistema Toyota de Produção (TPS – Toyota 

Production System), que fundamentalmente,instituiu a eliminação de desperdícios 

nos processos, oingresso destes novos modelos,surgiu como fator essencial para a 

empresa se tornar competitiva.Estes princípios têm o objetivo de desdobrar 

problemas e criar propostas de ações em vários setores da organização, por meio 

de ideias que transformam dificuldades em estabilidade, simplicidade, controles 

visuais de processos, gerando eliminação de desperdícios, mudança cultural e, 

consequentemente,motivar dentro de um sistema a produção enxuta. 

 

Um dos fatores que levam a empresaa pensar na eliminação dos desperdícios é 

opull system (sistema puxado), que determina o ritmo da produção, por meio de 

informações sequenciadas, a partirdos pedidos do cliente, evitando a 

superprodução.Segundo SegundoLiker e Meier (2007),dentre os itens que 

contribuem para o sucesso do pull system, destaca-se o kanban, que em japonês 

significa um registro visual, que indica a necessidade de reposição dos 

estoques.Esteítem pode ser usado para controlar e diminuir os níveis de estoques 

de uma empresa, fornecedor e cliente. 
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O sistema de controle kanban ao longo dos anos passou por algumas mudanças, 

principalmente, no que se referemàs mutações tecnológicas, surgindo então, a 

necessidade de processos rápidos e automatizados, muitas empresas tiveram que 

se adaptara estas mudanças.Outro item importante no sistema é o (JIT) Just In 

Time, que significa entrega na hora certa. O kanban está diretamente ligado ao JIT, 

estes dois itens quase sempre estão amarrados no processo, com o objetivode 

controlar o fluxo de pedidos.Estes pedidos normalmente são difundidos em ordens 

numéricas e sequenciadospara facilitara puxada dentro do sistema produtivo. 

 

Diante deste contexto, torna-se essencial para as empresas o desenvolvimento do 

sistema de produção puxada, pois esta iniciativa motiva uma proposta de trabalho 

que une a simplicidade da produção e a eficiência da tecnologia de informação, que 

neste caso é feito,por meio do uso de um portal na internet para agilizar e 

automatizar as informações dentro dos processos na cadeia de suprimentos.Como 

destaca Fleury (2000) a partir da década de 1990, a logística, no Brasil passou por 

extraordinárias mudanças. Pode-se mesmo afirmar que passamos por um processo 

revolucionário, tanto em termos das práticas empresariais, quanto da eficiência, 

qualidade e disponibilidade da infraestrutura de transportes e comunicações, 

elementos fundamentais para a existência de uma logística moderna.  

 

A expressão melhoria contínua vem se tornando muito conhecida nos últimos anos, 

estando associada principalmente com o movimento da Qualidade Total. Caffyn 

(1999)conceitua melhoria contínua como um amplo processo concentrado na 

inovação incremental que abrange toda a organização. No entanto, diversas 

empresas têm encontrado dificuldade para implementar de forma efetiva a 

metodologiade produção enxuta, despertando o interesse da academia para 

empreender maior investigação empírica sobre o fato. 

 

De acordo com Arnold (1999), uma empresa que deseja maximizar seus lucros 

deverá ter entre seus objetivos a excelência no atendimento aos clientes, os mais 

baixos custos com operação de fábrica einvestimento mínimo em estoque.Segundo 

Slack (2008) um dos maiores problemas de custos está ligado aos altos níveis de 

estoques para atendimento dos pedidos. Neste caso, os estoques elevados são 

necessários para evitar possíveis rupturas de produção, nos casos de falhas no 

processo. 
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De acordo com Chopra (2011), compartilhar informações precisas, que sejam 

confiáveis em cada um dos estágios, resulta em uma combinação melhor de oferta e 

demanda e a um custo baixo.Segundo Moura (2007), o kanban é um sistema de 

informação de controle do fluxo de materiais, utilizado nos processos produtivos 

enxutos, sendo expresso em três formas de controle: 

- Cartões kanban: Executa as funções de uma ordem de compra convencional, ou 

seja, autoriza o fornecedor externo da empresa a fazer uma entrega de um lote de 

itens, especificado no cartão, diretamente ao seu usuário interno, desde que o 

mesmo tenha consumido o lote de itens correspondente ao cartão; 

- Delimitação da área: Definir uma área de atuação;  

- Retorno de embalagens vazias: Aproveitamento de frete de retorno. 

 

1.2 Questão orientadora  

 

Diante de um cenáriocompetitivo, as empresas buscam melhorar a produtividade e 

reduzir os custos do produto. No entanto, planejar bem as necessidades de 

materiais torna-se um fator fundamental para a sobrevivência da organização.Neste 

contexto, o setor de logística enfrentou um grande desafio, que era lidar com a 

variação de mix do cliente e reduzir o nível de estoque de materiais. Desta maneira, 

a prática do kanban eletrônicotorna-se uma soluçãopara controlar o volume de 

compras de materiais. Porém, existem desafios, resistências e dificuldades para a 

seguinte questão. O objetivo deste trabalho foianalisar os impactos do método 

kanban eletrônico na gestão dos custos de estoques na empresa Denso 

Sistemas.Neste sentido, o trabalho será o instrumento para responder a seguinte 

questão.  

Quais as principais vantagens e limitações do kanban eletrônicono processo de 

gestão de custos dos estoques da empresa Denso Sistemas? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

A proposta deste trabalho foi analisar os impactos do kanban eletrônico na gestão 

dos custos de estoques na empresa Denso Sistemas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Descrever as características do E-kanban na Denso Sistemas; 

2. Identificar as principais dificuldades para implantar a tecnologiaE-kanban, na 

ótica dos gestores daDenso Sistemas e seus fornecedores; 

3. Analisar as vantagens percebidas desta tecnologia, na ótica dos gestores 

daDenso Sistemas e seus fornecedores; 

4. Verificar as principais limitações desta tecnologia na ótica dos gestores 

daDenso Sistemas e seus fornecedores; 

5. Comparar os resultados do e-kanban na visão dos níveis estratégico, tático e 
operacional da empresa Denso e seus fornecedores. 

 
1.4 Justificativa 

 

A empresa estudada é uma fornecedora de componentes do segmento 

automobilístico, que por circunstância mercadológica está aumentando 

consideravelmente o número de produtos fabricados.E, por consequência, tem a 

necessidade de mudar o modelo de planejamento de produção,diante da exigência 

de um mercado muito competitivo.A empresa precisa melhorar continuamente seus 

produtos e serviços, alémde elevar a sua performance de atendimento para 

sobreviver neste mercado. 

No entanto, os administradores desta empresa buscam desenvolver os processos de 

aquisição, armazenamento e distribuiçãodos materiais para agregar valor ao produto 

final.O departamento da empresa mais envolvido neste tipo de operação é o setor 

de logística, onde incide a maior parte dos custos.Para melhorar este fator é 

necessário reduzir os desperdícios ao longo da cadeia de suprimentos, neste caso a 

empresa optou pelo desenvolvimento e implantação do kanban eletrônico para 

controlar o abastecimento de componentes da fábrica.  

A implantação desta metodologia tem como objetivo reduzir os estoques e minimizar 

os problemas que ocorrem no fluxo de materiais, comprometendo o abastecimento 

da fábrica, causandorupturas da linha de produção. O estudo nesta organização 

teve como objetivo fornecer elementos para contribuir com a disposição de 

informações com relação a investimentos semelhantesem outras empresas, que 
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tenham ameaças equivalentesà dimensão,diversidade e, ao mesmo tempo, 

necessidade de reduzir os custosrelacionados aos estoques.  

O estudo sobre o desenvolvimento ea implantação de um sistema de transferência 

de dados por meio da internet, temfinalidade de promover a coordenação da cadeia 

de suprimentos, visa também um auxilio à compreensão acadêmica dessa ação em 

empresas de outros segmentos.Este trabalho poderá contribuir também para a 

elaboração de outras teorias sobre o temakanban eletrônico. O fato de existirem 

poucas literaturasabordando a aplicação do sistema e-kanban em empresas no 

segmento automobilístico, este tema pode ser um meio de pesquisa para o 

desenvolvimento deoutros trabalhos sobre o controledas aquisições, 

armazenamento e distribuição de matéria prima em um processo produtivo, 

considerando um modelo que trabalha aredução dos custos.  

Segundo Bertaglia (2003), as grandes organizações procuram reduzir o tempo e o 

custo ao longo da cadeia de abastecimento, a fim de obter uma resposta mais 

efetiva às necessidades do consumidor. Assim, novas medidas, diferentes das 

tradicionais, devem ser empregadas para atender às expectativas dos clientes. É 

importante destacar que o processo de pesquisa na forma de investigação científica, 

aplicada em sistemas industriais proporciona oportunidades de compreender o fluxo 

de atividades em situações, nas quais o pesquisador compartilha informações do 

seu objeto de estudo,apresenta o desenvolvimento e aplicação 

metodológica.Incluindo o acompanhamento e a interação de um processo produtivo, 

além decontribuir e oferecer mais uma alternativa aos pesquisadores que se 

encontram envolvidos com o seu objeto de estudo no meio industrial. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, foi realizada uma breve introdução sobre o tema a ser 

abordado paramaior familiarização do leitor em relação ao assunto, apresentando a 

contextualização do problema, o objetivo geral, os específicos, a justificativa e a 

estrutura da dissertação. 

 

No segundo capítulo,foi abordado o referencial teórico no qual é apresentado um 

breve histórico sobre a cadeia de suprimentos, gestão de compras, tecnologia da 

informação, Sistemas de produção enxuta e kanbaneletrônico. 
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O terceiro capítulo, apresentou a metodologia do estudo de caso da pesquisa, em 

que foi abordado o tipo de pesquisa, o método de investigação e de coleta de dados, 

assim como os procedimentos metodológicos e o roteiro para as entrevistas com 

alguns membros da empresa estudada. 

 

No quarto capítulo,foi apresentado o histórico detalhado da empresa estudada para 

melhor entendimento ao seu respeito e melhor visualização sobre o tema em pauta, 

bem como os dados coletados e destacados por sua representatividade. 

 

O quinto capítulo trouxe a descrição, a análise e os resultados da pesquisa, e no 

sexto capítulo,as conclusões foram obtidas por meio do desenvolvimento do 

trabalho, bem como as limitações e as recomendações para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A lógica da integração logística está na ligação entre cada fase do 

processo,amedida que os materiais e produtos se deslocam em direção ao cliente, 

baseada nos princípios da otimização, cujo objetivo é maximizar o serviço ao cliente, 

ao mesmo tempo em que se minimizam os custos e se reduzem os ativos detidos no 

fluxo logístico(CHRISTOPHER, 1997). 

 

2.1Logística e gestão da cadeia de suprimentos 

 

Na atualidade, o gerenciamento logístico integrado tem sido um fator de vantagem 

competitiva,suas atividades efetivamente contribuem para o sucesso da empresa. 

Considerando que todos os departamentos da empresa fazem parte de um processo 

único, em que o objetivo é atender às necessidades do cliente final, não há motivos para 

gerenciá-los separadamente. De acordo com Ching (2001), o alto desempenho na 

cadeia de logística integrada exige maior qualidade nos processos, foco nas 

necessidades do serviço prestado ao cliente, proporcionando melhorias na estrutura de 

custos por meio de todo o processo e redução de prazos de entrega.  

 

ParaArbacheet al. (2004), o conceito de logística integrada, é uma forma organizada de 

perceber todos os processos que geram valor para o cliente final de um produto, 

independentemente de onde ele esteja sendo executado, se na própria empresa ou em 

alguma outra, em que existaalgum tipo de relacionamento.Segundo Novaes (2007), a 

logística empresarial evoluiu muito desde seus primórdios, na atualidade agrega 

valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informaçãoà cadeia produtiva. Além dos 

valores, a logística moderna procura também, eliminar do processo tudo que não 

agrega valor ao cliente. 

 

Para Chopra e Meindl (2011), uma cadeia de suprimentos incide em todas as partes 

envolvidas, direta ou indiretamente, na efetivação do pedido de um cliente. Inclui não 

apenas o fabricante e os fornecedores, mas também transportadoras, armazéns, 

varejistas e até mesmo os próprios clientes. De acordo com Pires (2004), não é 

suficiente apenas integrar as operações, estruturas e infraestruturas internas com a 

estratégia competitiva, a tendência é a integração dos processos internos chave da 
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empresa, com processos externos de fornecedores e clientes, com propósitos e 

metodologias bem estruturadas. 

 

De acordo com Bowersox (2009), é possível atingira competência logística por meio 

dacoordenação e inter-relacionamento de diversas atividades funcionais, 

como:gerenciamento das instalações de um projeto de rede; disponibilidade em 

tempo real 

de informação; análise do custo, velocidade e consistência do que está sendo 

transportado; manutenção do nível ótimo do estoque e armazenagem.  

 

Segundo Bertaglia (2003), antes de melhorar a cadeia de abastecimento, o 

profissional da área precisa compreender como a empresa está organizada e como 

se comporta o processo de abastecimento. Este entendimento está relacionado às 

solicitações originárias dos consumidores, clientes e fornecedores, às informações 

sobre como movimentar, manusear e armazenar os produtos, como essas 

informações são usadas e como fluem no processo. 

 

De acordo com Neiva &Nadja (2003), para uma efetiva integração da cadeia de 

suprimentos, é necessário estabelecer parcerias com os fornecedores, ampliando 

nas fases iniciais do processo de desenvolvimento de produtos, onde os 

fornecedores terão mais oportunidades para adequar-seas especificações do 

produto, antecipando dificuldadesno futuro.Ainda de acordo com os autores, o 

processo de integração da cadeia de suprimentos deve ser bem definido, levando em 

consideração as operações, práticas empresariais e decisões de manufatura nos 

fornecedores, para reduzir custos e aumentar o desempenho da cadeia de suprimentos. 

 

A competência logística é um fator importante nagestão da cadeia de 

suprimentos,compreende cuidar de todo o fluxo de materiais e informações desde o 

fornecedor até o ponto de consumo ao menor custo possível.  Segundo Christospher 

(2002), para ganhar vantagem competitiva sobre os concorrentes, uma cadeia de 

suprimentos deve proporcionar valor aos seus clientes, desempenhando as atividades 

de modo mais eficiente do que os disponíveis no mercado ou desempenhando as 

atividades de forma que crie maior valor percebido pelo cliente. 

 

A gestão da cadeia de suprimentos pode ser traduzida como: 
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“Um modelo gerencial que busca obter sinergias através da integração dos 
processos de negócios chaves ao longo da cadeia de suprimentos. O 
objetivo principal é atender ao consumidor final e os outros stakholders da 
forma mais eficaz e eficiente possível, ou seja, com produtos e serviços de 
maior valor percebido pelo cliente final e obtido pelo menor custo possível”. 
(PIRES, 2009, p. 54). 

 

A tabela a seguir mostra algumas medidas para organizar e direcionar a gestão 

integrada: 

Medidas para organizar e direcionar a gestão integrada 

As pessoas: Com a dimensão do conhecimento (competência, habilidade e 
atitudes) aplicado sobre os processos administrativos e de produção da empresa, 
no domínio de técnicas e respectivo uso que favoreça a tomada de decisão.   
Organização do trabalho – Dimensão processos internos: Significa o grau de 
formalização dos processos de planejamento e programação da produção, 
planejamento de compras, das políticas de materiais aplicadas e do processo de 
comunicação com áreas na empresa. Por sua natureza intangível, as medidas são 
diretas e com caráter de auditoria. 
Tecnologia da informação – Dimensão infra-estrutura: Representa a 
disponibilidade e acesso a softwares para apoiar os processos de planejamento e 
operações. Suas medidas podem ser indiretas, tais como: Quantidades de 
transações automatizadas via EDI(Intercambio Eletrônico de Dados), utilização de 
softwares especialistas e até a quantidade de planilhas eletrônicas paralelas ao 
sistema integrado de informações da empresa.   
Documentos e informações – Dimensão qualidade: refere-se a qualidade das 
informações e documentos armazenados. Em geral, utiliza-se como medida a 
acuracidade dos saldos e das estruturas de produtos, roteiros de fabricação e 
previsões de vendas. 
Atendimento – Dimensão eficácia: – representa o quão eficaz é o processo de 
atendimento dos pedidos aos clientes e fornecedores. Expressa a razão dos 
pedidos recebidos pontualmente e na quantidade correta em relação ao total de 
pedidos. Pode também representar o índice de ruptura dos nossos estoques, 
número de dias com saldo igual a zero, ou ainda o nível de serviço praticado 
proveniente do dimensionamento dos estoques de segurança. 
Lead Time – Dimensão tempo: corresponde ao período de basicamente três 
processos: processo de suprimento de matérias-primas e componentes que 
permitem medir a eficácia do fornecedor; lead time de produção, que permite medir 
a responsabilidade da produção, que mede eficácia do atendimento. 
Estoques – Dimensão financeira: talvez a medida mais conhecida e 
acompanhada pelas empresas é o capital de giro investido em estoques expressa 
sem unidade monetária. O uso da medida giro dos estoques mostra em vezes por 
ano, indica o grau de renovação dos estoques e complementa o capital de giro, pois 
fornece base para comparação. 
Parcerias – Dimensão relacionamento: São medidas que representam o número 
de clientes e fornecedores, com destaque geralmente aos principais e mais 
relevantes que estão em base de contratos, ou com fornecimento JIT (Just In Time), 
uso de estratégias de fornecimento VMI (estoque gerenciado pelo fornecedor) e uso 
de SLA (acordo de nível de serviço) 

Tabela 1 - Medidas para organizar e direcionar a gestão integrada. 



24 
 

Fonte:Adaptada deTOMASELLI, 2006 
 

A cadeia de suprimentos compreende fluxos de materiais e informações entre 

fornecedores e clientes com a finalidade de atender necessidades de processos de 

produção, que ultrapassam os limites físicos da empresa. Para Bowersox&Closs 

(2009), o objetivo principal da formação de relacionamentos de cooperação na 

cadeia de suprimento é aumentar a competitividade do canal. O comportamento 

cooperativo é fundamental para a eficiência na cadeia de suprimentos. Para 

atingirum alto nível de cooperação, é imprescindível o envolvimento de toda acadeia, 

principalmente no tratamento das informações,  esse compartilhamento de 

Informações não se limitasomente a simples elementos de transações de compra e 

venda, mas também conhecimentos estratégicos. 

 

Segundo Chopra e Meindl (2004), a falta de coordenação na cadeia de suprimentos 

pode acarretar uma série de impactos negativos no fluxo de materiais e informação, 

aumentando o lead time de suprimentos e os custos de fabricação, de estoque, de 

transporte e mão de obra envolvida nas operações. Estes fatores pioram o nível de 

disponibilidade de produtos e comprometem o relacionamento na cadeia de 

suprimento.  

 

A base da informação compartilhada é muito importante na integração das 

empresas, o princípio da cooperação fundamenta-sena convicção de que a 

colaboraçãoé essencial para que as empresas envolvidasapliquem esforço certo de 

maneira rápida e eficiente, eliminando desperdícios no processo e 

informaçõesirrelevantes. Segundo Martins e Laugeni (2006), na maioria das vezesé 

difícil distinguir a diferença do que é ou não necessário no ambiente de trabalho, 

principalmente quando os objetos não estão montados adequadamente, segundo o 

autor, eles enxergam este senso como a liberação de áreas, em que é necessário 

organizar o ambiente de trabalho, eliminar os itens desnecessários e alocar os 

demais nos lugares corretos, acabando assim,com os estoques ociosos, que além 

de ocupar espaços custam dinheiro. 

 

Em facedeste princípio percebe-se a importância de entender o processo de um 

canal tradicional da cadeia de suprimentos, sendo que o compartilhamento de 

informações seguras e o planejamento conjunto podem eliminar ou reduzir grande 
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parte do risco porexcesso de estoques ou ruptura por falta. O sucesso nas relações 

da cadeia de suprimento está diretamente ligadoàiniciativa construtiva e capaz de 

instigar a colaboração entre as empresas participantes. O papel dos gestores do 

canal é garantir que as funções essenciais à integração logística sejam ordenadas e 

executadas pela empresa mais habilitada. Manter a perspectiva de redução dos 

custos sem afetar o nível de serviço, depende de um bom relacionamento logístico e 

da integração da cadeia de suprimentos. 

 

Segundo Slack et. al (2008) as decisões estruturais são influenciadas pelas 

atividades de projeto, enquanto as infra-estruturas são influenciadas pela força de 

trabalho e vinculadas diariamente pelos sistemas e procedimentos de uma 

organização.Por meio dessas duas perspectivas, forma-se a matriz da estratégia de 

produção, nessa matriz destacam-se as interseções entre o que está sendo 

demandado e a questão das escolhas que são feitas no processo estratégico.Estes 

modelos estratégicos são descritos por meio da figura 2, abaixo:  

 
Figura 1 - Matriz da estrutura de operação 
Fonte: Adaptada Slack, (2008, p.103) 
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2.2 Tecnologia da informação e comunicação 

 

De acordo com Pires (2009) o sucesso na cadeia de suprimentos é um diferencial 

competitivo que nenhuma organização pode descartar na atual economia 

globalizada. Em um ambiente competitivo, no qual se busca a maior variedade de 

produtos e os melhores níveis de serviço a um custo baixo, adequando a novas 

tecnologias nos processos e construindo alianças estratégias com os principais 

fornecedores. 

 

De acordo com Christopher (2002) a revolução na tecnologia da informação permitiu 

o gerenciamento dos sistemas de suprimento em tempo real. Embora a tecnologia 

da informação e a utilização de redes de comunicações no passado tenham sido 

recebidas com descrença no ambiente empresarial, seu crescimento acelerado e a 

recente tendência a adoção de novas tecnologiasvem sendo gradativamente 

utilizada, na expectativa deproporcionar ganhos financeiros às organizações.  

 

Dentre tais avanços tecnológicos, a Internet, provavelmente represente o maior 

impacto cultural,eproporciona oportunidadesde reflexões estratégicas, visando 

conciliarrapidez, segurança e precisão na transmissão de informações, de maneira a 

tornar a empresa mais competitiva. Nos dias atuais, cada vez mais a tecnologia de 

informação está ingressando nas organizações, transformando os métodos, 

mostrando como as atividades relativas são formadas e a natureza dos vínculos 

entre elas. Sem dúvida, a tecnologia da informação aumenta a eficiência na cadeia 

de suprimentos, por fornecer informação em tempo real relativo à disponibilidade de 

produtos, níveis de inventário, situação de envios e requerimentos de produção 

(CHEN, 2004). 

 

Ainda de acordo com Chen (2004),uma das características inovadoras da TI é a 

possibilidade de unir em um único ambiente de forma colaborativa, ferramentas 

capazes de automatizar processos, tornando otrabalho mais eficiente, garantindo 

maior organização, produtividade e qualidade. Conforme Bowersox e Closs (2006), o 

uso das tecnologias de informações, para integrar as cadeias de suprimentos com 

intercâmbio de informações e os esforços da gerência para reduzir incertezas na 
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demanda e nos ciclos de processamento, podem melhorar a produtividade do 

estoque. 

 

As organizações buscam melhorar a eficiência de suas operações, por meio de 

tecnologias e informações para atingir uma maior lucratividade. Segundo (LAUDON, 

2007),as tecnologias e os sistemas de informações são as principais ferramentas de 

que as empresas dispõem para criar novos produtos e serviços, assim como 

modelos de negócios. A utilização de tecnologias de informação pode contribuir na 

gestão dos estoques e na demanda ao longo da cadeia produtiva, dependendo, é 

lógico, da qualidade da informação, evitando a acumulação devariabilidade.  

 

“No nível mais básico, os requisitos de informação de um novo sistema 
identifica quem precisa de qual informação, quando, onde e como. A 
análise de requisitos define cuidadosamente os objetivos do sistema 
modificado ou do novo sistema e desenvolve uma descrição detalhada das 
funções que o novo sistema deve desempenhar. Um sistema elaborado em 
torno do conjunto de requisitos errado ou terá de ser descartado, por causa 
do seu fraco desempenho, ou precisará sofrer grande modificações”. 

(LAUDON, 2007, p. 342).  
 

 
A figura a seguir mostra o desenvolvimento de uma solução de sistema de 
informação, baseado no processo de resolução de problemas. 
 

 
Figura 2 – Como desenvolver e gerenciar sistemas 
Fonte: Laudon, (2007, p.16) 
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O EDI (Electronic Data Interchange), ou Intercâmbio Eletrônico de Dados, é um 

sistema de comunicação eletrônica que fornece padrões para troca de dados 

através de meio eletrônico. Segundo PORTO (2000), implica na transmissão de 

mensagens de caráter comercial entre duas ou mais organizações de forma 

padronizada.O EDI é um sistema utilizado para troca de informações por meio de 

arquivos de texto padronizado entre empresas, podendo servir para trocar ordens de 

compra, notas fiscais, avisos de embarque e outros documentos transacionais, entre 

os sistemas de informações de duas empresas (WHITELEY, 1996).  

 

Para Silva e Fischmann (1999), embora o EDI por si só não alterar as formas de 

relacionamento entre as partes na cadeia de suprimentos, ele permite que as 

empresas aperfeiçoem os seus fluxos de informação, tanto em termos comerciais, 

quanto na busca e conhecimento sobre os negócios de seus parceiros. Dessa forma, 

o EDI possibilita melhorar o desempenho de ambos, junto ao consumidor final. Além 

disso, esta ferramenta pode ser um estímulo para a transformação baseada em 

novas formas de gestão de cadeia de suprimentos. 

 

Ainda de acordo com Silva e Fischmann (1999),O EDI apareceu no Brasil como 

forma de troca de informações entre as grandes empresas.De acordo com um 

estudo realizado, de 92% das empresas estudadas que integram os segmentos de 

eletroeletrônico, distribuição e comércio, utilizam o EDI como configuração de troca 

de dados, fazendo uso para geração e envio de pedidos de compra, programações 

de entrega, notas fiscais, faturas e outros. 

 

A adoção da tecnologia EDI para troca de informações entre empresas tem gerado 

um impacto expressivo na redução do tempo e custo do processamento do pedido, 

oferecendo mais segurançanas transações e melhorando a qualidade dos estoques. 

O uso dessa tecnologia implica em relações contratuais entre as empresas, o que 

exige um grau de coordenação e cooperação na cadeia de suprimentos (FERREIRA 

E ALVES, 2005). 

 

Desde o aparecimento do EDI, as grandes organizações, principalmente do setor 

automobilístico, têm investido cada vez mais em recursos de tecnologia de 

informação para a integração da cadeia de suprimentos. Algumas empresas têm 

inovado e feito uso dos canais destinados, mas qualquer desenvolvimento desde 
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nível depende do ação formal de compras (cotação, pedido, confirmação, aviso de 

embarque e fatura), que deverádesenvolver conceitualmenteo pedido de compras 

em aberto, informando para o fornecedor as necessidades de materiais de formas 

alternativas, tais como: Previsões e programas de produção, sequenciamentos de 

linha de montagem, estoques, kanban, MilkRun e outros (CUNNINGHAM, 2001). 

 

A evolução da internet, tem despertado nas empresas a necessidade da utilização 

de portais como meio para troca das informações transacionais e estratégicas, 

facilitando a coordenação da cadeia de suprimentos (FERREIRA E ALVES, 

2005).Segundo RAHMAN, (2004), os sistemas de TI, para trocas de informações via 

internet, mostram-se cada vez mais importantes para o nível estratégico de logística 

como ferramentas apropriadaspara monitorar a cadeia de suprimentos, dar rapidez 

às operações, reduzir seus custos e suas ineficiências. Os resultados da utilização 

desses recursos podem melhorarmuito o resultado da empresa em termos de valor 

agregado. 

 

Para Jonsson e Gunnarsson (2005) o ganho não está na utilização de sistemas de 

troca de dados via internet exclusivamente para reduzir os custos das transações, 

mas sim, em utilizá-los como uma estratégia consistente para estabelecer e 

fortalecer as alianças entre fornecedor e cliente,oferecendoàs empresas maior 

desempenhoe controle sobre os processos, agregando valor em toda a cadeia de 

suprimentos. 

 

2.3A produção enxuta e o sistema kanban 

 

Segundo Liker (2005), os princípios da produção enxuta constituem uma versão da 

filosofia de produção enxuta analisada e desenvolvidas na Toyota ao longo de cinco 

décadas de trabalho. As ideias que formam a base do pensamento enxuto não são 

princípios denominados ferramentas de aplicação direta, nem tão pouco, instruções 

diretas. E sim, uma metodologia que trata genericamente de um pensamento em 

cima dos quais são desenvolvidas ferramentas e técnicas. 

 

O surgimento da produção enxuta foi após a segunda guerra mundial, considerado o 

sistema Toyota de produção, a metodologia foi desenvolvida na empresa Toyota no 

Japão, tendo como um dos idealizadores o gerente de produção TaiichiOhno. Na 
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época do desenvolvimento,existiam muitas condições adversas, a produção enxuta 

surgiu num panorama de um país que se encontrava totalmente arrasado pela 

guerra, e suas fábricas, dentre elas a chamada Toyoda, futuramente chamada 

Toyota Motor Company, lidavam com uma série de dificuldades.  

 

Para enfrentar as mudanças que ocorreram no ambiente, nas últimas décadas, 

muitas organizações têm aumentadoa utilização doenfoquede manufatura 

enxuta.Diante de um modelo de produção e uma filosofia de comportamento 

disciplinar, com o objetivo de melhorar a produtividade total pela redução dos 

desperdícios, incluindo entre eles o estoque excessivo, e geração de uma resposta 

mais rápida da manufatura e necessidades dos clientes (CHRISTOPHER, 2002; 

SLACK,1997).  

 

Para conseguir suportar a situação crítica vivida no pós-guerra, a Toyota 

desenvolveu um sistema chamado de produção enxuta,que tem como objetivos 

operacionais e fundamentais a qualidade e a flexibilidade para responder às 

demandas dos clientes, e são perseguidos por meio de duas metas de gestão: A 

melhoria contínua e o ataque incessante ao desperdício (Correa e Correa, 2004). 

 

De acordo com Pascal (2008), a produção enxuta, entendida como LeanProduction, 

foi idealizada por TaiichiOhno, no entanto, vem sendo adaptadapor estudiosos, o 

que torna esse sistema difícil de ser compreendido como um todo, levando as 

organizações a desenvolverem uma visão parcial, associando-o com uma ou mais 

das suas ferramentas. 

 

A figura 3 ilustra os componentes e a estrutura no formato em que a base do sistema 

Lean seja a estabilidade e a padronização. Os pilares são JIT (Just In Time)e o 

Jidoka, o telhado é demonstrado com o foco no cliente e aessência do sistema está 

no envolvimento dos colaboradores (PASCAL, 2008).  
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Figura 3 – Imagem básica do Leanmanufacturing 
Fonte: Pascal,(2008, p.35) 
 

Ainda na visão de Pascal (2008), o JIT é uma filosofia que visa melhorar a 

produtividade global dentro da doutrina de redução dos estoques até atingir o nível 

ideal. O objetivo é alcançado com ênfase no fluxo, buscando o nivelamento da 

produção, o tempo takt, a mudança para um sistema puxado de produção, a 

implantação do kanban, o 5S e o envolvimento do pessoal. 

 

Para Wanke (2004), O estoque vem sendo utilizado dentro de processos produtivos 

como forma de evitar a interrupção da produção, seja ela causada por uma quebra 

de máquina, por um problema de qualidade, um tempo de preparação de máquina 

demorado, ou qualquer outro problema no fluxo do processo produtivo que tenha um 

lead time longo ou instável. Já pascal (2008),entende que um dos mecanismos 

usados para alcançar os objetivos da produção enxuta é trabalhar a redução 

gradativa dos estoques, por meio da redução do tamanho dos lotes de produção que 

é chamado Just In Time. 
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Segundo, Slack (2008) o JIT é um sistema que buscaaprimorar a produtividade de 

uma empresa de maneira sistêmica, eliminando todo desperdício e promovendo uma 

produção com eficácia, na medida em que reduz os custos e fornece um produto 

com alto valor agregado no momento certo, na quantidade certa e no lugar correto, 

usando poucas instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. 

 

De acordo com MOURA (2007), o JIT é um modelo de pensamento adotado com a 

finalidade de buscar a melhoria contínua por meio da redução dos estoques até 

chegar o mais próximo de zero. A lógica é que o operador desenvolva diariamente 

uma investigação da quantidade de estoque que está no seu posto de trabalho e, se 

o estoque for maior que zero, é um indicativo que ainda existaa possibilidade 

deredução. O estoque que flui dentro da empresa seria a água que corre pelo rio, as 

pedras no fundo do rio seriam os obstáculos que restringem e atrapalham o fluxo 

normal da corrente dessa água. Quando o rio está cheio essas pedras não podem 

ser vistas, mas quando o nível do rio baixa, elas aparecem. 

 

Não é uma tarefa muito fácil produzir com o mínimo de recursos, um produto com 

alto valor agregado,porém, torna-se possível com a implantação das 

técnicas/filosofia do Just in Time,que por sua vez, vem de um processo 

dedesenvolvimento conceitual ao longo dos anos. Inicialmente, o JIT era entendido 

como conjunto de técnicas, entretanto, hoje em dia, pode ser compreendido como 

uma filosofia que abrange os aspectos de administração de materiais, gestão da 

qualidade, arranjo físico, projeto do produto, organização do trabalho e gestão de 

recursos humanos. Em outras palavras, o JIT envolve a organização de forma 

sistêmica tendendo, sobretudo, a redução dos estoques, a maximização da 

qualidade e a melhoria contínua (CORRÊA E GIANESI, 1997). 

 

Assim como no rio, o mesmo acontece nos estoques, quando os níveis baixam, 

podem surgir problemas como quebras de máquina por falta de manutenção 

preventiva, avarias, falta de qualidade, falhas,demoras no transporte e outros. A 

partir do instante, que esses problemas são identificados, eles devem ser tratados, 

as pedras devem ser removidas, para que o fluxo volte a correr normalmente.   A 

figura 4, mostra os problemas que aparecem com a redução do nível do rio, fazendo 

um contra ponto com os níveis de estoque. 
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Figura 4 – Desenho do rio baixando o nível da água: Reduzindo os estoques 
Fonte: Moura (2007, pg. 83) 
 

A iniciativa do JIT não garante que a empresa irá trabalhar com estoque zero, 

masgarante que todos os operadores estarão dedicando diariamente para a redução 

dos estoques (SANDRAS, 1995).  

Para que esse fluxo ocorra naturalmente e para que o próprio operador possa 

controlar a quantidade que seu posto estará produzindo e estocando,torna-se 

imprescindívelconverter o sistema de produção, de empurrado para puxado. A célula 

ou operador anterior, sempre estará produzindo para atender às necessidades do 

processo posterior ao seu, nunca estará produzindo contra uma ordem de produção 

para produzir estoques que serão futuramente usados (SLACKet al., 2008). Para 

garantir que a operação anterior só irá produzir mediante a demanda da operação 

posterior e controlar as quantidades produzidas entre os processos, a Toyota criou 

uma ferramenta de controle visual, via cartões, chamada de sistema kanban, 

conforme abordado a seguir. 

 

O Kanban foi criado na Toyota como uma metodologia que serve para 

operacionalizar o sistema de planejamento e controle puxado, utilizado na 

abordagem de produção enxuta (SLACK et al., 2008). Já para Moura (2007), o 

Kanban é um sistema de controle do fluxo dos materiais utilizados nos processos 
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produtivos enxutos, sendo expresso em três formas de controle: Por meio dos 

cartões Kanban, por meio de delimitação da área e por meio do retorno das 

embalagens vazias.  

 

O sistema Kanbané um método empregado para puxar os materiais, para repor a 

quantidade requerida pelo cliente ou pelo processo, seguindo uma técnica de gestão 

de materiais e de produção. É o oposto do sistema tradicional que empurra o 

material para o processo subsequente ou para o estoque com base numa 

expectativa de consumo, previsão ou plano. O Kanban deve ser um sistema simples 

de autocontrole da quantidade de materiais,(MOURA, 2007). 

 

Ainda de acordo com Moura (2007), o Kanban pode ser classificado de acordo com 

dois critérios: 

- Conforme a sua utilidade: O cartão pode representar um Kanban de produção, que 

serve para controlar o momento de produzir determinada peça num processo 

produtivo, e um Kanban de transporte, que serve para controlar o momento de 

transportar uma peça dentro de um processo produtivo;  

- Conforme o seu funcionamento: Um sistema Kanban pode ser classificado em 

clássico (controlado por cartões) ou em outros tipos de Kanbans, dentre eles 

aqueles que usam algum tipo de sinal eletrônico para controlar o processo e a 

movimentação.  

 

Ohno (1997) explica o cartão Kanban como um pequeno pedaço de papel envolvido 

em um envelope retangular de vinil usado para controlar o fluxo dos materiais dentro 

do processo produtivo. Os cartões Kanban são usados para garantir que, somente 

após o consumo das peças na etapa seguinte, seja dada a autorização (envio do 

cartão) para que seja produzido um novo lote de peças. Essa lógica viabiliza a 

implantação do sistema puxado de produção, pois o cartão é o gatilho que dispara o 

processo produtivo sempre que o processo seguinte consome a peça (RIBEIRO, 

2007). 

 

O cálculo do número de cartões é o que determina a quantidade de material em 

estoque entre as etapas do processo produtivo e o número de cartões pode ser 

dado pela fórmula abaixo (MOURA, 2007):  
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N = número de cartões 

D = Demanda diária do item  

L = Lead time do processo 

a = Fator de segurança 

A = Quantidade por embalagem 

 

Quando um determinado posto de trabalho produz mais de um tipo de peça, é 

utilizado o quadro de controle do Kanban, um painel de orientação e priorização para 

controlar a prioridade de produção, em que cada coluna representa um item, e as 

três faixas de cores que definem a criticidade de cada uma. A lógica do uso do 

quadro é parecido a de um semáforo, no qual vermelho é o item muito crítico, 

amarelo é o item que exige atenção e verde é o item que está numa posição 

confortável de estoque. Na faixa branca fica um cartão, considerado o item pai, que 

identifica quais cartões ou quais itens devem ser colocados em cada coluna 

(MOURA, 2007). 

 

Para facilitar o entendimento, sempre que um cartão estiver no quadro, significa que 

o material que ele representa foi usado no processo produtivo e a reposição deverá 

acontecer em seguida. Quando o operador produz o material, ele retira o cartão do 

quadro e coloca, no contentor cheio. Quando o processo seguinte desocupa um 

contentor, ele coloca o cartão novamente no quadro, sinalizando a necessidade de 

reposição para o processo que produz a peça. No cartão pai, existe uma 

determinação da quantidade de cartões que deverão ser colocados na área verde, 

quantos na amarela e quantos na vermelha do quadro. Assim a medida em que os 

materiais são utilizados, os operadores vão colocando os cartões no quadro, 

primeiro completando a área verde, depois a amarela e por último a vermelha. 

Quando um item já possui cartões na área vermelha significa que ele vem sendo 

consumido há muito tempo sem reposição e o tempo que resta para o processo 

repor os estoques é só o necessário para o setup e a produção do primeiro lote, 

portanto, o material precisa entrar em produção imediatamente. 
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2.4 O Kanban tradicional versus o kanban eletrônico  

 

2.4.1 Sistema kanban tradicional 

 

Segundo moura (2007) o kanban pode ser classificado de acordo com dois critérios: 

 Conforme a sua utilidade: O cartão pode representar um kanban de produção, 

que serve para controlar o momento de produzir determinada peça num 

processo produtivo, e um kanban de transporte, que serve para controlar o 

momento de transportar uma peça dentro de um processo produtivo. 

 Conforme o seu funcionamento: Um sistema kanban pode ser classificado em 

clássico (controlado por cartões) ou em outros tipos de kanbans, dentre eles 

aqueles que usam algum tipo de sinal eletrônico para controlar o processo e a 

movimentação. 

 

O sistema kanban é uma técnica de controle da gestão de materiais e de produção, 

uma metodologia aplicada para puxar os materiais e repor a quantidade demandada 

pelo cliente ou pelo processo seguinte. É diferente do sistema tradicional que 

empurra o material para o processo ou para o estoque com base numa expectativa 

de consumo, previsão ou plano. Dentro da empresa estudada o kanban tradicional 

era utilizado no armazém, na produção e na expedição, considerado um sistema 

simples de autocontrole da quantidade de materiais, controlado pelo pedido do 

cliente. 

 

Segundo o criador do kanban, TaiichiOhno a inspiração inicial para o 

desenvolvimento do Kanban, foi a análise sobre o sistema de funcionamento dos 

supermercados americanos. TaiichiOhno destaca que do supermercado se pega à 

ideia de visualizar o processo inicial numa linha de produção como um tipo de loja. O 

processo final (cliente) vai até o processo inicial (supermercado) para adquirir as 

peças necessárias (gêneros) no momento e na quantidade que precisa. O processo 

inicial imediatamente produz a quantidade recém-retirada (abastecimento das 

prateleiras). 

De acordo com Martins, Laugeni (2006), a função doKanbané preencher 

determinados papéis dentro do processo de produção, tais como visibilidade (a 

informação e o fluxo de material são ajustados e movimentam-se com seus 
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componentes), produção (controlando a produção em suas etapas indicando o 

tempo, quantidade e tipo de componente a ser produzido). A palavra Kanban, em 

japonês, tem vários significados: cartão, símbolo ou painel. Em linhas gerais é um 

sistema de controle da produção cujo objetivo é minimizar os estoques de material 

em processo, produzindo em pequenos lotes somente o necessário e no tempo 

certo. A implantação do Kanban, a principio, utiliza dois tipos de cartão, o Kanban de 

produção e o kanban de movimentação.conforme apresentado na figura 5 

 
Figura 5: Quadro kanban de produção e kanban de movimentação 
Fonte: IMAM (2012) 
 
De acordo com Moura (2007), o kanban exige repetitividade em um processo, 

aqueles processos, nos quais os itens não são repetitivos, não podem ser incluídos 

no kanban. O item que vai ser usado uma vez em um único projeto, não faz sentido 

incluir e manter um estoque kanban, tendo em vista que ele não será usado outra 

vez. As peças usadas no kanban devem ser usadas frequentemente, se possível 

todos os dias. Isso leva a conclusão de que itens específicos de produtos que não 

são produzidos com frequência nas linhas de produção acabam não aderindo a esse 

método, sendo mais apropriado trabalhar com este tipo de item sob um regime de 

encomenda, nesse caso usando o MRP. 

Existem outras restrições para a aplicação de um kanban, uma delas é a restrição 

física, por exemplo, as importações que possuem lead times longos, de 45 a 90 dias, 

e um alto custo de transporte e desembaraço aduaneiro, o que estimula a compra 

dos itens em lotes maiores, neste caso também o MRP, pode ser uma opção para a 

redução dos custos de transação. 
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2.4.2OKanban eletrônico 

 

Apesar do sistema de Kanban físico ser mais conhecido, muitas organizações têm 

buscado o desenvolvimento e implementação dos sistemas de Kanban Eletrônico (e-

Kanban) com intuito de melhorar a eficiência das operações. Segundo Furlan, (1994) 

Tecnologia da Informação é toda forma de gerar, armazenar veicular, processar e 

reproduzir informações. 

 

Já Alter (1996), conceitua Tecnologia da Informação como sendo um conjunto de 

hardwares e softwares que possibilitam o funcionamento de um sistema de 

informação. Diversos sistemas, um deles o ERP (Enterprise Resource Planning) e 

outros especializados proporcionam oportunidades da utilização integrada do 

Kanban Eletrônico, permitindo por meio de um sistema que sinaliza de forma 

imediata a demanda real do cliente em toda a Cadeia de fornecimento. O principal 

objetivo deste tipo de sistema eletrônico é reduzir a frequência de problemas 

comuns à utilização do sistema físico de Kanban como a perda de cartões e a 

atualização dos quadros.  

 

O cenário atual competitivo, exige das empresas uma busca constante por melhorias 

no seu processo, criam-se, então, novas formas de enfrentar os seus concorrentes. 

A globalização do comércio e a velocidade das mudanças promovem constantes 

adaptações nas empresas para garantir a sobrevivência, nas quais a informação, 

tecnologias e pessoas tornam-se pilares fundamentais para a manutenção e 

eficiência destas mudanças. A importância da informação dentro das organizações 

aumenta de acordo com o crescimento da complexidade da sociedade e das 

organizações, em todos os níveis organizacionais (operacional, tático e estratégico) 

a informação é um recurso fundamental (FREITAS, 1997).   

 

Alguns pesquisadores como, por exemplo, Ansari e Modarress (1995), Vernyi e 

Vinas (2005), Argenta e Oliveira (2001) entendem que a substituição do sistema 

kanban eletrônico no lugar do tradicional, muda apenas a substituição dos cartões 

feitos de papel por sinais eletrônicos. Lage Junior e Godinho Filho (2008) afirmam 

que este sistema é conhecido como e-kanban. Ainda de acordo com esses autores, 

esta forma de operação é muito comum entre compradores e fornecedores e 

apresentam as seguintes características: permite avaliar o desempenho dos 
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fornecedores de forma instantânea; garante precisão nas quantidades requeridas e 

transmitidas; pode ser usado em quaisquer que seja a distância físicas entre as 

operações de fornecedores e clientes e diminuir a quantidade de papéis manejados 

na fábrica. 

 

De acordo com Vollmannet al. (1997), em um sistema de manufatura existem duas 

fábricas: uma que processa os produtos e outra que processa as transações em 

papéis (emissão de ordens, confirmações, correção de erros, atualizações de planos 

etc.). Sob este ponto de vista, o objetivo do kanban eletrônico é eliminar a as 

transações nos papéis e, consequentemente, os custos associados. Neste sentido, 

as empresas utilizam como grandes aliadas outras ferramentas de controle do 

sistema o JIT e o Milkrun, que integram o trabalho de processamento de 

informações a tecnologia de informação.  

 

Nos itens anteriores, foi verificado que o kanban é uma das ferramentas da produção 

enxuta utilizada para controlar o fluxo dos materiais nos processos produtivos e para 

manter os inventários enxutos. Observou-se também que, em paralelo com a difusão 

do leannanufacturinge das práticas de gestão da cadeia de suprimentos, houve o 

desenvolvimento do comércio eletrônico e de soluções de EDI e WEB para 

programação do suprimento de fábricas e para a coordenação da cadeia de 

suprimentos.Nos últimos anos, muitas empresas têm feito investimentos em 

ferramentas de integração na WEB, seja para compartilhar informações estratégicas 

ou para trocar informações transacionais como as notas fiscais e os pedidos de 

compra. Uma soluçãodesenvolvida nesse sentido é o kanbaneleltrônico, objeto 

desse estudo.  

 

O kanban eletrônico se caracteriza pelo o uso de tecnologia da informação como 

forma de controle do kanban, ao invés dos tradicionais cartões de kanban, 

embalagens e demarcações no piso de fábrica. Um kanban eletrônico é 

caracterizado por seguir as mesmas premissas de simplicidade, baixos estoques e 

produção enxuta, o mesmo sistema de dimensionamento do número de cartões e de 

envolvimento de trabalho em equipe necessário ao bom funcionamento do kanban 

tradicional. A diferença em essência está no uso da internet e outras tecnologias de 

informação em substituição aos tradicionais cartões de kanban (VIEGAS E CANTO, 

(2005); WAN E CHEN, 2007; AMANN et al,. 2007). 



40 
 

3.  METODOLOGIA 
 

3.1 Apresentação 

O objetivo deste capítulo foi apresentara metodologia utilizadapara construção deste 

trabalho, abrangendo, desta forma, a caracterização da pesquisa e os métodos e 

técnicas que foram aplicadas. 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2007) a ciência é um conjunto de atitudes, além 

der ser “uma sistematização de conhecimentos”, é também um conjunto de 

proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar. 

 

3.2 Classificação da pesquisa 

 

O estudo proposto seguiu a utilização de pesquisa de finalidade aplicada de cunho 

objetivo, com abordagem qualitativa e descritiva, por meio do uso da técnica de 

estudo de caso em uma empresa de autopeças no segmento automobilístico. 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso deve ser a melhor estratégia quando se quer 

responder as questões sobre um assunto específico a partir de pesquisas 

qualitativas. É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. 

 

A análise qualitativa apresenta um caráter descritivo, por meioda aplicação de 

questionários, que abrange a interpretação das opiniões dos entrevistados, 

procurando entender as relações e conexões entre as variáveis do estudo 

encontradas e os instrumentos de gestão analisados, na tentativa de ampliar o 

entendimento do objeto desta pesquisa. Segundo Bervian, Cervo e Silva (2007), na 

pesquisa qualitativa o pesquisador é necessariamente envolvido na vida dos 

sujeitos, visto que seus procedimentos de pesquisa baseiam-se em conversar, ouvir 

e permitir a expressão livre dos interlocutores.  

 

Quanto aos meios, esta dissertação caracterizou-se como um estudo de caso. De 

acordo com Yin (2003), o estudo de caso caracteriza-se por lidar com uma 

diversidade de evidências e determina a formulação das questões com base na 

literatura, destacando que este procedimento é um meio para atingir o objetivo, e 
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não o foco principal da pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2009), o estudo de 

caso pode ser definido como um levantamento com maior profundidade de 

determinado grupo ou caso em todos os seus aspectos, porém limitado, pois se 

resume ao caso que se propõe estudar; ou seja, não pode ser generalizado.  

 

3.3 Caracterização da pesquisa 

 

O pressuposto principal desta pesquisa é a caracterização e avaliação dokanban 

eletrônico, contextualizando e entendendo melhor o seu funcionamento na 

empresaneste estudo de caso. Verificar as vantagens e limitações da implantação 

da ferramenta no processo de abastecimento e distribuição dos produtos.  

 

A pesquisa realizada possui caráter exploratório, e desta maneira, não requer 

elaboração de hipóteses. Para atingir os objetivos deve-se buscar maiores 

informações sobre um determinado fenômeno, neste caso o kanban eletrônico na 

empresa Denso Sistemas. 

 

O método utilizado é o qualitativo, nessa técnica de pesquisa os investigadores 

atribuem importância fundamental à descrição detalhada dos fenômenos e 

elementos que os envolvem, aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos, aos significados e aos contextos. 

 

Nessa técnica de pesquisa qualitativa, os investigadores mergulham no mundo dos 

sujeitos observados, buscando entender o comportamento real de cada um durante 

a investigação de um determinado fenômeno,e como é aconstruçãoda realidade em 

que atuam.De acordo com Moreira (2002), a observação do participante é avaliada 

como sendo “uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a 

participação ativa com os sujeitos,a observação intensiva em ambientes naturais, 

entrevistas abertas informais e análisedocumental”.  
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3.4 Procedimentos Metodológicos 

 

O estudo de caso nesta dissertação refere-se a empresa Denso Sistemas Térmicos 

do Brasil Ltda, que pertence ao grupo Toyota é líder mundial no ramo automotivo de 

sistemas térmicos. 

 

A empresa está situada em Betim – Minas Gerais e atua no mercado nacional e 

internacional. Seu maior foco no Brasil é o fornecimento de componentes para a 

indústria automobilística, o grupo Denso é hoje líder mundial na fabricação de auto-

peças e componentes automotivos. 

 

3.4.1 Unidade de análise e unidade de observação 

 

A unidade de análise nesta dissertação foiaempresa Denso Sistemas Térmicos do 

Brasil Ltda, sediada na cidade deBetim - MG. Por se tratar de um estudo amplo e 

detalhado, o próximo capítulo apresentará melhor as característica desta 

organização. 

 

A unidade de observação foi composta por onze pessoas entrevistadas, sendo oito 

colaboradores envolvidos diretamente no processo do e-kanban da Denso Sistemas 

e três fornecedores. Sendo da empresa, um diretor de novos projetos,um gerente de 

logística, um gerente de tecnologia da informação, uma coordenadora de auditoria 

interna, dois líderes de logística e dois programadores de materiais. Foram 

entrevistados também três fornecedores, neste caso a entrevista foi aplicada aos 

gestores de logística de cada fornecedor. 

 

Os dados da pesquisa foram coletados no período de agosto de 2013 a março de 

2014, foram analisadas as etapas de desenvolvimento da ferramenta, difusão da 

ideia, implantação na empresa e fornecedores e, principalmente, as vantagens e 

limitações desta nova filosofia de trabalho na empresa pesquisada. 
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3.4.2 Método para coleta das informações 

 

Segundo Manzini (2004) existem três tipos de entrevistas, que são: Estruturada, 

semi-estruturada e não estruturada. Entende-se por entrevista estruturada, aquela 

que contém perguntas fechadas, semelhantes a formulários, sem apresentar 

flexibilidade; a semi-estruturada é direcionada por um roteiro previamente elaborado, 

composto geralmente por questões abertas; não estruturada é aquela que oferece 

ampla liberdade na formulação de perguntas e na intervenção da fala do 

entrevistado. 

 

Um dos modelos mais utilizados é o da entrevista semi-estruturada, guiada pelo 

roteiro de questões, o qual permite uma organização flexível e ampliação dos 

questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo 

entrevistado (FUJISAWA, 2000).  

 

O método utilizado para coleta das informações nesta dissertação foi a entrevista 

semi-estruturada. Segundo Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-

estruturada está direcionadapara um assunto sobre o qual elaboramos um roteiro 

com perguntas principais, complementadas poroutras questões inerentes às 

situações momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode 

fazer surgir informações de forma mais livre e as respostas não são dependentesde 

alternativas padrão. Uma das principais características deste método é a utilização 

de um roteiro previamente elaborado. 

 

De acordo com Manzini (2003) existem alguns cuidados básicos que devem ser 

adotados pelo pesquisador, a saber: cuidados quanto à linguagem; cuidados quanto 

à forma das perguntas e cuidados quanto à sequência das perguntas no roteiro da 

entrevista semi-estruturada. 

 

3.4.3 Roteiro para entrevista semi-estruturada 

 

Para a entrevista semi-estruturada foram realizadas as seguintes perguntas divididas 

de acordo com os objetivos específicos. 

Correlação entre objetivos específicos e as questões da entrevista semi-estruturada: 
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Caracterizar o kanban eletrônico dentro da empresa estudada. 

1. Em sua visão, quais são os principais objetivos do kanban eletrônico na 
Denso Sistemas? 

2. Como a implantação do kanban eletrônico mudou a rotina da sua área? 

Levantar as principais dificuldades na implantação desta tecnologia na 
organização estudada. 

3. Quais as principais dificuldades na implantação desta tecnologia? 

4. Quais as principais mudanças na sua área com a implantação do sistema? 

Analisar as principais vantagens desta tecnologia, após a implementação 
na organização estudada. 

5. Quais as principais vantagens do kanban eletrônico? 

Verificar as principais limitações desta tecnologia, após a implementação 
na organização estudada 

6. Quais as principais limitações do kanban eletrônico em sua área? 

Identificar no fluxo de atividades e os principais resultados obtidos com 
a implantação do kanban eletrônico 

7.. Quais foram os principais resultados obtidos após a implantação do kanban 
eletrônico? 

8. Com a implementação do kanban eletrônico quais foram as mudanças 
necessárias nos fluxos de entrada e saída de cargas? 

9. Quais foram os impactos internos provocados pela mudança no fluxo? 

     a) No tocante ao fluxo de informações  

     b) No tocante ao fluxo de materiais 

     c) No tocante ao desempenho da empresa 
Tabela 2 - Relação entre objetivos específicos e as questões da entrevista semi-
estruturada 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 
 

 

3.4.4 Tratamento das informações 

 

O tratamento das informações nesta pesquisa aconteceu de acordo com a 

metodologia da análise de conteúdo. Segundo Pogré (2006) é importante construir 

uma matriz de tipificação, porque essa é uma ferramenta que auxilia a pesquisa, 

tornando-a mais rápida e eficiente. Ainda de acordo com Podré (2006) não existem 

fórmulas seguras para elaborar uma boa matriz, mas sim, instruções e orientações 

básicas que podem servir de auxílio para a construção. 
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ParaMinayo (2000) a análise de conteúdo tenta estabelecer um corte entre as 

intuições e as hipóteses que tendem para interpretações mais determinantes, no 

entanto, sem se afastar das exigências atribuídas a um trabalho científico.Ainda de 

acordo com Minayo (2000) a análise de conteúdo tem como propósito fundamental 

“ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar 

uma vigilância crítica em relação à comunicação de documentos, textos literários, 

biografias, entrevistas ou observação”. 

  

SegundoBardin (1979) a análise de conteúdo ainda pode ser considerada um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação tendendo a alcançar objetivos 

sistemáticos e descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não), mas que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens. Para Pogré (2006) o tratamento dos dados, 

geralmente de natureza qualitativa e quantitativa, exige rigor e preferencialmente a 

mesma categorização na matriz adotada deve ser realizada por mais de três 

pesquisadores, para minimizar erros de viés. 
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4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 Breve histórico 
 

A empresa estudada é uma multinacional, fabricante de componentes para veículos 

automotores no segmento automobilístico, o grupoDENSO Corporationé um 

fabricante mundial de componentes automotivos com sede na cidade de Kariya, 

província de Aichi, no Japão e foi fundada em  16 de dezembro de 1949, 

como Nippondenso. 

 

O grupo iniciou suas atividades no país em 1980 com a construção de sua unidade 

fabril em Curitiba - PR, concluída em 1982 quando a empresa começou a fabricar 

seus compressores para ar condicionado automotivo, destinados ao mercado 

interno.Em 1983 lançou duas novas linhas de produtos: moto-bombas e magnetos 

para motocicletas e iniciou a exportação dos compressores. O ano de 1991 foi 

marcado pelo início do fornecimento de sistemas de ar condicionado para o mercado 

interno e externo. Em 1992, inaugurou novas instalações industriais destinadas à 

produção do sistema completo de climatização para veículos automotores.  

 

Em Minas Gerais, iniciou suas atividades na cidade de Betim, no ano de 1994, 

recebendo o nome de Nipondenso.No final do ano 2000, a Denso Sistemas 

Térmicos, por meio da fusão de três empresas, a Nipondenso, Magneti Marelli e a 

Delphi, iniciam-se então as atividades na cidade de Betim, onde suas principais 

atividades são a fabricação e venda de ar condicionado, aquecedores, radiadores e 

montagem de painéispara veículos automotivos. 

 

A empresa Denso Sistemas tem hoje cerca de 800 funcionários diretos e indiretos, 

vende no mercado cinco tipos de produtos, compra de aproximadamente 110 

fornecedores e possui seis clientes diretos, vende também no mercado de 

reposição.  
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4.2 Apresentação estratégica 

 

Visão global da Denso Sistemas 

 

É um fornecedor líder de tecnologia automotiva avançada, sistemas e componentes 

para todos os principais fabricantes de automóveis do mundo. A empresa opera em 

mais de 30 países e regiões. A empresa possui hoje cerca de 130 mil funcionários 

ativos em todos os aspectos do negócio automotivo de vendas, desenvolvimento de 

produto e design e manufatura, todos trabalhando em cooperação com os 

fabricantes de automóveis e fornecedores regionais para fornecer as soluções mais 

adequadas para necessidades regionais.  

 

Concentra-se em três tarefas fundamentais - buscando a excelência de classe 

mundial, entrar em ação e inovação por meio da colaboração global - a fim de 

garantir que o Grupo continue a crescer, e se torneuma empresa líder na indústria 

automobilística. Como é uma empresa global, estas tarefas são disseminadas em 

todo o grupo.A figura 5 apresenta as situações ideais e as três tarefas fundamentais 

difundidas no grupo. 

 

Situações ideais e três tarefas fundamentais 

 
Figura 6: Situações ideais e três tarefas fundamentais  
Fonte: Empresa (2013) 
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Política Global do Grupo DENSO 

 

1.Estratégias para expandir os negócios para garantir o crescimento contínuo nos 

próximos anos: 

(A) Fortalecer a relação com as montadoras e expandir os negócios em mercados 

emergentes de crescimento. 

(B) Desenvolver produtos de sistema que torne os veículos mais atraentes para os 

clientes. 

(C) Expandir os negócios pós-venda e desenvolvimento de novos negócios. 

 

2.Evoluir, continuando a desenvolver os primeiros produtos do mundo 

(A) Melhorar as capacidades de desenvolvimento de produtos com foco em 

primeiras tecnologias do mundo. 

(B) Estabelecer sistemas de compras, de produção e de fornecimento global, a um 

custo competitivo. 

 

3. Grupo colaboração mundial e aceleração da gestão empresarial 

(A) Fortalecer a nossa base para facilitar a colaboração de 120 mil associados do 

Grupo DENSO. 

(B) criar um clima empresarial que incentive colaboradores a agir rapidamente. 

 

Filosofia  

 

Orientação para as ações corporativas, assegurando que vai continuar a ser uma 

empresa que tem a confiança de pessoas ao redor do mundo. 

 

Missão 

 

Contribuir para um mundo melhor por meio da criação de valor em conjunto com 

uma visão para o futuro. 

 

Princípios de gestão 

1. A satisfação do cliente oferecendo produtos e serviços de qualidade. 

2. O crescimento global por meio de antecipação da mudança. 

3. Preservação do meio ambiente e da harmonia com a sociedade. 
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4. Respeito e vitalidade Empresarial pela individualidade 

 

Espírito individual 

 

1. Ser criativo no pensamento e firme em ação. 

2. Ser cooperativo e pioneirismo. 

3. Ser confiável, melhorando individualmente, cada um dos funcionários. 

 

4.3 Histórico do desenvolvimento do kanban eletrônico na empresaDenso 

Sistemas  

Como a maior parte das empresas, a DensoSistemas Térmicostrabalha com 

sistemas interligados de fluxos de materiais e informações, dependente um do 

outro.É necessário que estes fluxos estejam interligados e sincronizados para gerar 

eficiência no processo. 

 No caso do fluxo de materiais controlado pelo sistema kanban eletrônico, a empresa 

desenvolveu um sistema de interfaces entre o EDI do cliente e a programação 

gerada e enviada ao fornecedor.Este fluxo de informações alimenta o sistema " 

Kanban eletrônico", classificado comoE-Kanban, um software adquirido pela 

empresa, que visa garantira qualidade das informações transformadas em 

transações de pedidos entre cliente e fornecedor para atender uma necessidade de 

materiais para o processo produtivo. 

A utilização do sistema kanban eletrônico, teve inicio na empresa Denso Sistemas, 

em 2005 com a adoção de práticas por meio de um sistema de informação 

eletrônica. Este sistema de informação tem como principal objetivo, o envio de 

pedidos sequenciados, por meio de ordens numéricas, de itens considerados classe 

“A” na curba ABC. Os pedidos são enviados para vários fornecedores, utilizando-se 

sempre do meio eletrônico, a finalidade desta ferramenta é controlar a reposição dos 

estoques. 

 

Atualmente, o sistema kanban eletrônicoestá implantado em13 (treze) fornecedores 

e, aproximadamente, 190 itenssão controlados por esta ferramenta, este controle 

possibilita a empresa reduzir os seus estoques e aumentando assim, a frequência de 

entregas. 
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4.3.1 A implantação do E-kanbanna empresa estudada e nos seus 

fornecedores 

De acordo com o Gerente de Logística e TI, o desenvolvimento do projeto exigiu um 

número bastante significativo de horas por parte da equipe de TI, para o 

desenvolvimento das interfaces entre os sistemas e dos usuários, para a adequação 

dos procedimentos operacionais, as partes envolvidas neste processo são: 

- Equipe interna de TI da DENSO; 

- Equipe de fornecedores que fazem parte do sistema kanban eletrônico; e; 

- Equipe de usuários da DENSO. 

Os pontos identificados como fatores críticos de sucesso na implementação do 

kanban eletrônico foram: 

A) Classificação dos materiais, por meio da curva ABC para identificar os itens 

classe “A”; 

a) Controle de Material em trânsito, no estoque e no processo produtivo e acabados; 

b) Baixa automática com base na estrutura dos produtos; 

c) Revisão das estruturas de produto, garantindo a correta baixa dos materiais 

aplicados nokanban eletrônico; 

d) Controle dos refugos de matéria-prima e componentes no processo; e; 

e) Controle de Estoque Físico, Contábil e saldo relatório kanbaneletrônico. 

Este tipo de sistema de controle é mais apropriado a aplicação em parte dositens, os 

considerados “A” na curva ABC dos estoques,os que incidem em alto valor em 

estoque e justifica aumentar a frequência de entrega, consequentemente elevando 

também o custo do transporte. Na fase de planejamento foram considerados os 

fluxos de informações, materiaise financeiros. 
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O Gerente de TI e Logística da empresa afirmam que uma das maiores dificuldades 

na implantação deste sistema foia adequação dos processos internos da empresa e 

seus fornecedores. Em contato com algunsfornecedores é perceptível as 

dificuldades na habilitação dos profissionais envolvidos e a complexidade da 

adequação da ferramenta nos processos internos e o controle do material em 

processo e dos fluxos de entrega e da logística reversa. Principalmente, porque as 

operaçõesdevem ser muito eficientes e os procedimentos operacionais devem estar 

muito bem consolidados e formalizados. Alguns fornecedores afirmam que para a 

adequação deste novo sistema e a aplicação nos processos internos foi necessário 

um período de seis meses para o treinamento dos funcionários nas operações, para 

então iniciar o projeto de implementação do sistema e atendimento dos pedidos. 

A Figura 7 apresenta a situação do processo de habilitação e implantação do novo 

sistema na empresa e em um dos fornecedores. 

Figura 7: Parâmetros do sistema e-kanban 
Fonte: Adaptada pelo autor 

Segundo os gestores da empresa o kanban eletrônico trouxe transparência na 

comunicação, agilidade na troca de informações entre as áreas de planejamento, 

produção e manufatura. Hoje qualquer nova demanda já vai instantaneamente para 

o fornecedor, esta nova metodologia foi implementado no início de 2005. 
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4.3.2 O time 

 

Para facilitar o desenvolvimento e implantação do novo sistema, foi definido as 

responsabilidade de cada time envolvido no projeto, logo abaixo o autor mostra as 

etapas: 

 - O gerentede Tecnologia da informação e analistas conduziram o processo 

de desenvolvimento do novo sistema, os analistas de logística e demais envolvidos. 

Os fluxos de informações e as operações são controladas por meio de indicadores, 

qualquer divergência no fluxo o setor responsável recebe o relatório, solicitando um 

plano de ação.  

 - Os programadores de materiais de materiais e almoxarifes são os 

responsáveis pela manutenção do sistema, incluir itens, monitoramento das entregas 

e solicitar o plano de ação em caso de divergências. 

 - Os líderes de recebimento de materiais e os almoxarifes são responsáveis 

em controlar o fluxo de entrada e saída de materiais, cuidam também da 

manutenção dos estoques e alimentam as planilhas de controle de entregas e os 

horários de chegada das cargas. 

 - O setor de compras fornece apoio às negociações mais difíceis, com os 

fornecedores envolvidos. 

 - O operador logístico, que cuida do transporte sinaliza quando há problemas 

na rota de entregas das cargas controladas pelo e-kanban.  

 - Os gerentes de logística e comercial entram nas negociações mais tensas 

com o fornecedores. 

 

Segundo informações dos gestores da empresa, antes da implantação da nova 

tecnologia, houve treinamento para todos os colaboradores, houve um período 

experimental onde a empresa trabalhava com as informações manuais e o kanban 

eletrônico. Neste período os planejadores eram responsáveis em identificar os 

pontoscríticos no fluxo de informações e de materiais, e caso necessário estudar e 

propor ações de melhorias no processo. 

 

No período inicial a empresa trabalhou com o novo sistema na base real, mas com 

acompanhamento integral em todas as etapas onde percorriam o fluxo de 

informações e de materiais até os setores envolvidos adaptarem a nova tecnologia. 

 



53 
 

 

A figura 8 mostra o pedido em forma de relatório enviado a um dos fornecedores. 

 

 
Figura 8: Relatório enviado ao fornecedor via e-kanban 
Fonte: Empresa 
 
 

4.3.3 A seleção de fornecedores e itens 

Os gestores da empresa utilizaram três critérios para definir os primeiros 

fornecedores que participariam da implantaçãodo sistema do kanban eletrônico 

classificado dentro da empresa como e-kanban: 

  - Fornecedores que estiverem próximos da empresa, distância máxima 

de 100 kilômetros da empresa. 

  - Fornecedores considerados conceito “A” nos indicadores da empresa, 

conceituado como: IPF (Indíce de Performance do Fornecedor). 

  - Prioridade para os itens volumosos e os itens que tem maior valor 

financeiro, classificados pelo método de custeio ABC. 

 



54 
 

Segundo Moura (2007), as características mais aderentes ao kanban, são 

fornecedoresque possuem itens com repetitividade e sem obstáculos à aderência ao 

sistema, tais como itens importados com grandes lead times. 

   

4.3.4 O processo de negociação e a evolução da implantação do e-kanban nos 

fornecedores 

Após a seleção do tipo de fornecedores e itens que estariam de acordo com os 

critérios definidos pela empresa, o próximo passo foi a negociação com 

estesfornecedorespara mudar o conceito de pedidos feitos via MRP e passar a fazer 

via pedidos feitos pelo sistema e-kanban. Este processo foi feito por meio de várias 

reuniões com os gestores de cada fornecedor. Após esta fase a empresa deu todo 

suporte de implantação e treinamento para o desenvolvimento deste novo sistema. 

O gráfico 1 mostra a evolução da implantação do e-kanban nos fornecedores. 

.  

Gráfico1: Evolução da implantação do e-kanban nos fornecedores 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
4.3.5 O processo de implantação do e-kanban 

 

O desenvolvimento de um sistema como o e-kanban é um grande desafio, mas o 

maior desafio foi a sua implantação e difusão da ideia na empresa e fornecedores, 

nesta fase incluíram: A definição do time de implantação, a seleção dos 

fornecedores e itens, o processo de negociação comercial, treinamento dos 

profissionais envolvidos e a fase de teste da operação. A figura 9 demonstra o fluxo 

de informações e operacional. 
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Figura 9: O fluxo de informações e operacional, após a implantação do e-kanban 
Fonte: Adaptada Moura (2007) 
 
A figura 9 apresenta o fluxo de informações e as operações dentro do sistema e-

kanban na empresa Denso Sistemas. O sistema kanbaneletrônico promoveu a 

atividade de gerenciamento das atividades de reposição dos estoques, que antes 

eram feitas via cartão ou via planilhas e com o novo sistema as informações passam 

a ser disponibilizadas de forma eletrônica. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A presente pesquisa de campo foi realizada em abril de 2014, por meio de entrevista 

semi-estruturada.Foram entrevistados 8 colaboradores da Denso e 03 fornecedores 

distintos, totalizando 11 profissionais, envolvendo os três níveis organizacionais. 

 

O universo desta pesquisa foi escolhido por meio de três componentes da cadeia de 

valor de Porter (1985): logística interna e externa, operações, e fornecedores. Dentro 

desta perspectiva, avaliou-se as vantagens e limitações do E-Kanbanno fluxo de 

materiais e de informações dentro destes três componentes na cadeia de 

suprimentos. 

 

Sendo assim, os resultados foramapresentados de acordo com a sequênciados 

componentes da cadeia de valor, para melhor compreensão dos fatos. A pesquisa 

envolveu os três níveis organizacionais da empresa pesquisada. 

 

Fizeram parte da pesquisa dez funcionários da Denso Sistemas, que desempenham 

funções estratégicas, táticas e operacionais, sendo o diretor de novos projetos, 

denominado DNP;uma auditora interna de processos, denominado AIP;cincodo setor 

de Logística interna e externa, sendo um gerente de logística JIT; denominado GL, 

um gerente de TI; denominado GTI, um líder de expedição, denominado LE, um líder 

de recebimento de materiais, denominado LR e dois programadores de materiais, 

denominadosPM1 & PM2. Foram ainda entrevistados três fornecedores que utilizam 

o e-kanban, denominados nesta pesquisa F1, F2 e F3, que não terão seus nomes 

revelados por questões de sigilo profissional. Todas as pessoas concordaram em 

participar da pesquisa, desde que não tivessem seus nomes publicados. 

 

5.1 Caracterização do e-Kanban na Denso Sistemas 

 

A caracterização do e-kanban é fundamental para contextualizar e entender melhor 

o seu funcionamento na empresa pesquisada neste estudo de caso. 

 

Conforme os entrevistados as seguintes características do e-kanban podem ser 

destacadas. 
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Característica do e-kanban na empresa estudada, aopinião dos entrevistados 

foram: 

Pergunta 1, quais são os principais objetivosdo e-kanban? 

Pergunta 2, como a implantação do e-kanban mudou a rotina na sua área? Explique: 

 

Resposta nívelestratégico - Denso: 

DNP  
Resposta 1: Visto o dinamismo atual das operações logisticas e produtivas 
da indústria automotiva, o kanban eletrônico torna-se ferramenta essencial 
para realizar a programação de entrega dos materiais em toda a cadeia 
produtiva, minizando as falhas humanas e agilizando o fluxo de 
informações entre fornecedores e clientes. 
Resposta 2:Eliminou a rotina constante de apontamento do consumo das 
peças e a geração de pedidos manuais para os fornecedores 
 

Resposta níveltático - Denso: 

GL:  
Resposta 1:”Reduzir os estoques, melhorar o nível de acuracidade e 
reduzir desperdícios”. 
Resposta 2: ”Mudança no layout, aumentou o controle de itens críticos e 
ganho de espaço físico.” 
 
GTI: 
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, melhorar a acuracidade, aumentar a 
eficiência do fluxo, integração dos processos, melhorar a comunicação na 
cadeia”.  
Resposta 2: Sim, apareceram novos desafios, novos projetos foram 
desenvolvidos para integrar com o e-kanban”.   
 
AIP:  
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, evitar falta de peças no processo e 
reduzir a ruptura de produção”. 
Resposta 2: ”Reduziu a utilização de itens alternativos e reduziu a 
frequência de paradas de linhas por falta de peças”. 
 

Resposta nível tático - fornecedor: 

F1: 
Resposta 1: “Reduzir os erros de pedidos e agilidade nos processos”. 
Resposta 2: “O fluxo ficou mais rápido, mudança do fluxo interno para dar 
resposta mais rápido e redução dos erros de informações”. 
 
 
F2:  
Resposta 1: “Melhorar fluxo de informações e aumentar a capacidade de 
resposta”. 
Resposta 2: “Capacidade de resposta mais eficiente e informações mais 
precisas”. 
 
F3:  
Resposta 1: “Antecipar as informações e reduzir os erros”. 
Resposta 2: “Maior controle das entradas e saída de cargas, investimento 
em equipamentos de informática, aumento no fluxo de entregas, redução 
de espaço para armazenagem”. 
 

Resposta nível operacional– Denso 
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PM1:  
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, aumentar o giro dos materiais, reduzir 
desperdícios e agilidade na transmissão das informações”. 
Resposta 2: ”Ganho de espaço físico, organização e melhoria no 
processo”. 
 
 
PM2:  
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, melhorar o fluxo de materiais e melhorar 
o controle das entregas”. 
Resposta 2: ”Fluxo de informação mais rápido e confiável”. 
 
LEM: 
Resposta 1: Reduzir os estoques; otimizar o fluxo de materiais 
Resposta 2: “Ganho de espaço físico; aumentou a quantidade de itens 
críticos no processo e mudança de layout no setor de acabados”. 
 
 
LRM: 
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, otimizar os pedidos e reduzir o custo de 
mão de obra”. 
Resposta 2: “Aumentou o fluxo de entrada e saída de materiais, reduziu 
mão de obra, ganho de espaço físico ”. 
 

 
Verificou-se na resposta dos três níveis organizacional da empresa e fornecedores, 

que os objetivos do novo sistema é a redução dos custos, com destaque para a 

virtualização do processo de planejamento de materiais com a eliminação de papéis 

e follow-up. Os entrevistados destacaram outros ganhos, como: rapidez das 

informações, segurança e otimização dos fluxos operacionais. 

 

Conforme os entrevistados as principais dificuldades na implantação, podem ser 

destacadas. 

 

As principais dificuldades na implantação desta tecnologia foram:  

Pergunta 3, Quais as principais dificuldades na implantação desta tecnologia? 

Pergunta 4, Quais as principais mudanças na sua área com a implantação do 

sistema? 

 

Resposta nívelestratégico - Denso: 

DNP 
Resposta 3:Aceitação da ferramenta pela cadeia de fornecedores e 
funcionários Denso por não acreditarem em um primeiro momento na 
eficiência da mesma.Necessidade de efetuar a correta parametrização do 
sistema, principalmente na definição dos estoques mínimo e máximo do 
estoque associados ao tempo de lead time de reposição das peças pelos 
fornecedores. 
Resposta 4: Substituição de uma rotina manual por uma rotina automática 
 

Resposta níveltático - Denso: 
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GL:  
Resposta 3: ”Vencer a resistência do fornecedor para a implantação da 
tecnologia, criar as regras e escopo do programa com o setor de TI”.  
Resposta 4: “Disciplinar os colaboradores e criação de meios para gerar 
velocidades nos fluxos operacionais ”.   
 
GTI:  
Resposta 3: ”Limitação de alguns profissionais em entender o conceito da 
tecnologia”.  
Resposta 4: “Controle periódico dos pontos críticos no fluxo com a adoção 
da nova tecnologia e mudança do lay out bordo linha de produção”.   
 
AIP:  
Resposta 3: ”Adaptação dos usuários (fornecedores e envolvidos) ao novo 
conceito”. 
Resposta4: ”Reduziu a necessidade de acertos fiscais, por causa de 
transformações que ocorriam no processo para reduzir os obsoletos”. 

 

Resposta nível tático - fornecedor: 

F1: 
Resposta3: “As maiores dificuldades da minha empresa para a 
implementação da tecnologia é a burocracia e demora para adequação e 
parametrização dos sistemas de TI, seguidos da adequação dos estoques 
para atendimento de puxada via e-kanban”. 
Resposta 4: “Padronização do trabalho e implementação da rotina, uma 
vez que o e-kanban deve ser enviado/recebido diariamente no mesmo 
horário.”. 
 
F2:  
Resposta 3: “Os problemas técnicos que quebram o fluxo e compromete 
diretamente o abastecimento ao cliente”. 
Resposta 4: “Com a implantação da ferramenta, o nível de informações 
proporcionou trabalhar com maior estabilidades nas operações”. 
 
F3:  
Resposta 3: “Treinamento dos funcionários para utilizar a nova ferramenta 
e a criação de disciplina para liberar os pedidos dentro do horário”. 
Resposta 4: “Agilidade nas operações  e redução de estoques 
internediários”. 
 

Resposta nível operacional – Denso  

PM1:  
Resposta 3: ”Falta de conhecimento dos profissionais da nova tecnologia e 
resistência a mudanças”. 
Resposta 4: ”Treinamento e envolvimento dos profissionais para o bom 
funcionamento da tecnologia e disciplina na manutenção das informações”. 
 
 
PM2:  
Resposta 3: ”Manutenção do sistema, qualquer divergência tem que ser 
ajustado de imediato, para não colocar em risco o nível das informações”. 
Resposta 4: ”Otimizou o espaço e melhorou o lay out do armazém”. 
 
LEM: 
Resposta 3: “No início a falta de sintonia na integração entre os processos 
de recebimento de materiais, produção e expedição de acabado”. 
Resposta 4: “Redução do estoque de acabados e treinamento dos 
funcionários para compreensão da nova tecnologia”. 
 
LRM: 
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Resposta 3: ”Garantir agilidade na entrada e saída das cargas para atender 
as exigência do novo sistema”. 
Resposta 4: “Mudança no fluxo de materiais e no fluxo de informações ”. 

 

 

Verificou-se de acordo com as respostasque a proposta do e-kanban contribui para 

a redução dos custos. segundo Moura (2007), este tipo de método tem a finalidade 

de buscar a melhoria contínua por meio da redução dos estoques até chegar o mais 

próximo de zero. A lógica é que o operador desenvolva diariamente, uma 

investigação da quantidade de estoque que está no seu posto de trabalho e, se o 

estoque for maior que zero, é um indicativo que ainda existe a possibilidade de 

redução. 

 

Conforme os entrevistados as principais vantagens podem ser destacadas. 

 

5.2 Principais vantagens do e-kanban na Denso Sistemas 

 

Pergunta 5, Quais as principais vantagens doe-kanban? 

Resposta nívelestratégico - Denso: 

DNP  
Resposta 5: Melhoria na Qualidade e maior velocidade noprocessamento 
das informações logísticas. 
 

Resposta níveltático - Denso: 

GL:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, maior acuracidade dos estoques e de 
informações e eliminação do desperdício de tempo com os pedidos 
manuais”.  
 
 
GTI 
Resposta 5: ”Redução dos níveis de estoque e organização dos processos 
logístico e de produção, maior eficiências nos fluxos de informações e de 
materiais”.  
 
AIP:  
Resposta 5: ”Melhoria das informações, pedidos automatizados reduziu os 
erros de informações, melhor qualidade de produtos e informações”. 

 

Resposta nível tático - fornecedor: 

F1: 

Resposta5: “ Redução do trabalho manual reduzindo consequentemente 

o tempo de análise     e risco de erros”, redução do estoque de materiais. 

F2:  
Resposta 5: “Agilidade no fluxo de informações, capacidade de respostas 
rápidas e acompanhamento online da situação do cliente”. 
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F3:  
Resposta 5: “Informações online facilitando as operações, confiabilidade 
das informações (pedidos) ”. 
 

Resposta nível operacional – Denso  

PM1:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, melhoria da qualidade do produto e 
do serviço, maior giro de estoque, acuracidade dos estoques e de 
informações e melhor rastreabilidade do processo ”. 
 
PM2:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, confiabilidade nos fluxos de materiais 
e de informações, resposta rápida do fornecedor ”. 
 
LEM: 
Resposta 5: “”. 
 
LRM:Redução dos estoques, rapidez no quadro de tarefas, organização do 
setor e produtividade. 
Resposta 5: ”Automatização das informações, redução dos erros de 
pedidos e integração dos processos e fluxos ”. 
 
 

Segundo autores como Tubino (2000), Monden (1984) e Moura (1992),a principal 

vantagem, do kanbané a simplificação e racionalização das atividades de reposição 

de estoques de insumos a curto prazo, no caso do e-kanban percebeu- se as 

mesmas características, porém as informações fluem com uma rapidez maior. 

 

Já Godinho Filho (2008) afirmam que este sistema conhecido como e-kanban, 

apresenta as seguintes vantagens: permite avaliar a performance dos fornecedores 

de forma imediata; garante exatidão nas quantidades requeridas e transmitidas; 

pode ser usado quaisquer que seja a distância físicas entre as operações; e diminuir 

a quantidade de papéis manejados na fábrica.  

 

Conforme os entrevistados as principais limitações do kanban eletrônico podem ser 

destacadas. 

 

5.3 Principais limitações do e-kanban na Denso Sistemas 

 

Pergunta 6, Quais as principais limitações dokanban eletrônico em sua área? 

 

Resposta nívelestratégico - Denso: 

DNP  
Resposta 6: Manter atualizado os parâmetros logísticos do sistema 
adequando-se as mudanças constantes de consumo de cada componente. 
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Resposta níveltático - Denso: 

GL:  
Resposta 6: ”Todo o sistema tem uma dependência muito grande das 
informações do e-kanban, qualquer falha na internet provoca falhas nos 
fluxos, risco do fornecedor criar dependência pelo e-kanban e não manter o 
estoque de segurança”.  
 
GTI:  
Resposta 6: ”Quando há problemas na internet, quando acontece 
Interrupções nas vias de acesso a empresa, quando o muda a versão do 
programa. 
 
AIP:  
Resposta 6: ”Manutenção periódica do sistema, riscos de falhas quando há 
problemas com a internet, o sistema fica viciado com as informações 
automáticas, quando acontece erros a resposta é lenta”. 

 

Resposta nível tático - fornecedor: 

F1: 
Resposta6: “Quando tem problemas na internet os pedidos são feitos 
manuais, aumentando o riscos de erros, interrupções na BR compromete o 
fluxo de abastecimento”. 
 
F2:  
Resposta 6: “Qualquer problema técnico compromete o sistema inteiro”. 
 
F3:  
Resposta 6: “Qualquer falha na transmissão das informações coloca em 
risco a eficiência do processo”. 
 

Resposta nível operacional – Denso  

PM1:  
Resposta 6: ”Quando acontece problemas qualitativos com algum item, 
coloca toda a cadeia em risco, a logística reversa ficou comprometida, 
porque o veículos tem que sair da empresa rápido e não consegue levar a 
quantidade total, gerando custos com fretes extras”. 
 
PM2:  
Resposta 6: ”A tecnologia não é aplicada a todos os itens, apenas aos itens 
classe A”. 
 
LEM: 
Resposta 6: “Interrupções nas vias de acesso compromete a produção, 
estoques muito baixo aumenta o risco de ruptura do processo produtivo, 
aumento da quantidade de entradas e saídas de veículos na empresa”. 
 
LRM: 
Resposta 6: ”Alguns fornecedores não adaptaram a nova tecnologia e 
trabalham com planilhas em paralelo para atender os pedidos, aumentou a 
quantidade de cargas dentro da empreas, estoque reduzidos colocando em 
risco o atendimento”. 

 
 

Entre as limitações do e-Kanban,percebe-se a necessidade de sistemas de 
informações auxiliares para a análise e registro histórico das atividades operacionais 
na fábrica.Tarefas como análise de variações, análise dos pontos críticos nos fluxos 
de informações e operacionais e análises temporais da eficiência e comportamento 
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do sistema, entre outras, precisam de um sistema de informação paralelo. De certa 
forma, oe-Kanban é um sistema controlador do fluxo demateriais de caráter 
operativo, mas não gera informação de caráter gerencial, que realimente as 
atividades de planejamento de produção. 
 
 

Conforme os entrevistados os principais resultados do e-kanban podem ser 

destacadas. 

 
 

5.4 Principais resultados do e-kanban na Denso Sistemas 

Pergunta 7: Quais foram os principais resultados obtidos após a implantação do      

e-kanban? 

Pergunta 8: Com a implantação do e-kanban quais foram as mudanças necessárias 

no fluxos de entrada e saída de cargas? 

Pergunta 9: Quais foram os impactos internos provocados pela mudança no fluxo? 

No tocante fluxo de informações, fluxo de materiais e desempenho da empresa. 

 

Resposta nívelestratégico - Denso: 

DNP  
Resposta 7:Eficiência na mão de obra, melhoria na Qualidade da 
informação, redução das paradas de linha devido falta de materiais. 
Resposta 8:Para o correto funcionamento do sistema é primordial que as 
informações de entrada das NF sejam inseridas no sistema imediatamente 
quando da chegada da carga na empresa, bem como é essencial o reporte 
da produção tão logo haja o consumo da peça no processo produtivo. 
Resposta 9:  
a)Melhoria na Qualidade e maior velocidade no processamento das 
informações logísticas. 
b)Não houve 
c)Maior produtividade das linhas de produção devido a redução das 
paradas por falta de material 

 
Resposta níveltático - Denso: 

GL:  
Resposta 7: Redução dos estoques, ganho de espaço, melhoria na 
acuracidade dos estoques. 
Resposta 8: Alteração de lay out, definição de novo estoque mínimo, médio 
e máximo, definição de novas baias de descargas para agilizar o fluxo de 
entradas e saídas de materiais. 
Resposta 9:  
a) Resistência a nova tecnologia, definir a frequência do envio das 
informações, eliminação dos pedidos manuais. 
b) dificuldades na formulação da frequência ideal e dos horário das janelas 
de entregas, redução dos estoques.  
c) Melhorou o nível de atendimento ao cliente, diminuiu os riscos causados 
pela variação no mix produtivo do cliente e reduziu o estoque no cliente. 
 
GTI:  
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Resposta 7: Agilidade na entrega, sinalização imediata e sinalizada das 
necessidades, eliminação dos pedidos manuais, susceptíveis a erros 
humano. 
Resposta 8: Alteração do lay out interno, criação de baias de descargas, 
criação de estantes dinâmicas para facilitar o FIFO. 
Resposta 9:  
a) Melhorou o nível de informações, reduziu a quantidade de erros de 
informações 
b)Organização dos fluxos interno e externo, layout mais adequado ao 
processo e redução de desperdícios ao longo do sistema. 
c) A empresa melhorou o nível de serviço ao cliente, reduziu seus estoque 
e otimizou os fluxos operacionais e de informação. 
 
AIP:  
Resposta 7: Redução dos estoques de materiais e eficiência nas 
informações 
 Resposta 8: Criação de janelas horárias para evitar acúmulo de cargas no 
mesmo horário. 
Resposta 9:  
a) Melhorou a acuracidade dos estoques e de informações 
b)Otimizou o fluxo de materiais 
c) Os processos foram redesenhados e melhorados, aumentando a 
eficiência e reduzindo os custos. 
 

 Resposta nível tático - fornecedor: 

F1: 
Resposta 7: Descentralização no envio de informação, redução de estoque  
e agilidade no envio das informações. 
Resposta 8: Houve padronização do trabalho e agilidade no envio da 
informação. 
Resposta 9:  
a) No início dificuldades para liberar os pedidos dentro horário 
b) Manter a frequência de entregas 
c) Melhorou o desempenho com a padronização das atividades. 
 
F2:  
Resposta 7: Nível de informações coerentes com o real, fluxos otimizados. 
Resposta 8: Aumentou a frequência de entregas. 
Resposta 9:  
a) Melhorou muito a qualidade das informações 
b) O fluxo de materiais tornou-se mais estável 
c) Melhorou o atendimento, melhorou a qualidade das informações e a 
prioridade na descarga dos materiais. 
 
F3:  
Resposta 7: Eliminação dos críticos da fábrica, assim como melhor           
atendimento do cliente. 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e padronização dos 
processos. 
Resposta 9:  
a) Informações mais precisas, evitando erros na expedição de materiais 
b) Fluxos de materiais integrado e mais eficientes 
c) Melhor o Índice de performance das entregas. 
 

Resposta nível operacional – Denso  

PM1: 
Resposta 7: “Solução de problemas como erros de pedidos e excesso de 
materiais em estoque, redução de perdas produtivas por erros de 
informações, envolvimento e conscientização dos profissionais”. 
Resposta 8: Após a implantação os fornecedores tem prioridade na entrada 
e descarga dos materiais, criação de janelas horárias de entrega. 
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Resposta 9:  
a) Eliminação do processo manual de envio de informações. 
b) Organização dos estoques, eliminação dos retrabalhos         interno e 
redução dos desperdícios de materiais. 
c) Melhorou o nível de serviço ao cliente, eliminação de desperdícios e 
custos extras, redução dos estoques. 
 
PM2:  
Resposta 7: Ganho de espaço e redução dos custos com armazenagem e 
manuseio dos materiais. 
Resposta 8: Intensificação da conferência de materiais no recebimento de 
materiais  
Resposta 9:  
a) Aumentou a velocidade no fluxo de informações 
b) Melhorou o atendimento aos pedidos e o abastecimento da linha de 
produção 
c) Ganho de espaços no armazém. 
 
LEM: 
Resposta 7: Estoque reduzido e eficiência nas informações 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas 
Resposta 9: a) Redução do risco dos erros de pedidos. 
b) Redução dos estoques e aumento do giro dos materiais. 
c) Melhorou o fluxo de operações, melhorou as informações e reduziu os 
estoques. 
 
LRM: 
Resposta 7: Estoque reduzido e eficiência nas informações 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e movimentação de 
materiais. 
Resposta 9:  
a) Reduziu o risco de erros de pedidos. 
b) Redução dos estoques e aumento do giro dos materiais. 
c) Melhor fluxo de operações, maior confiabilidade nas informações e 
redução dos estoques. 

 

Segundo Viegas e Canto (2005), em um estudo realizado na Johnson Controls, o 

kanban eletrônico via internet gera uma série de benefícios para a empresa, dentre 

eles, a grande capacidade de atualizar os dados relativos às mudanças de demanda 

do mercado, a agilidade e a confiabilidade da informação. Verificou-se de acordo 

com os entrevistados na empresa Denso, uma relação com os resultados do 

kanbanEletrônico, com destaque para os pedidos online feitos a cada hora, 

possibilitando, que a empresa trabalhe com um estoque muito baixo.No estudo fica 

evidente a redução dos estoques, redução nos erros de pedidos emaior 

confiabilidade nas informações. 

 
Na tabela abaixo os entrevistados respondemas características do e-kanban na 
empresa: 
 

Entrevistado Característica do e-kanban na empresa estudada – Perguntas aos entrevistados: 

1)Principais objetivos, 2) como a implantação mudou a rotina da sua área. 

Nível DNP –  
Resposta 1: Visto o dinamismo atual das operações logísticas e produtivas da 
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estratégico indústria automotiva, o kanban eletrônico torna-se ferramenta essencial para 
realizar a programação de entrega dos materiais em toda a cadeia produtiva, 
minizando as falhas humanas e agilizando o fluxo de informações entre 
fornecedores e clientes. 
Resposta 2:Eliminou a rotina constante de apontamento do consumo das peças e a 
geração de pedidos manuais para os fornecedores 

Nível tático GL:  
Resposta 1:”Reduzir os estoques, melhorar o nível de acuracidade e reduzir 
desperdícios”. 
Resposta 2: ”Mudança no layout, aumentou o controle de itens críticos e ganho de 
espaço físico.” 
GTI: 
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, melhorar a acuracidade, aumentar a eficiência 
do fluxo, integração dos processos, melhorar a comunicação na cadeia”.  
Resposta 2: Sim, apareceram novos desafios, novos projetos foram desenvolvidos 
para integrar com o e-kanban”.   
AIP: 
”Manutenção periódica do sistema, riscos de falhas quando há problemas com a 
internet, o sistema fica viciado com as informações automáticas, quando acontece 
erros a resposta é lenta”. 
F1: 
Resposta 1: “Reduzir os erros de pedidos e agilidade nos processos”. 
Resposta 2: “O fluxo ficou mais rápido, mudança do fluxo interno para dar resposta 
mais rápido e redução dos erros de informações”. 
F2:  
Resposta 1: “Melhorar fluxo de informações e aumentar a capacidade de resposta”. 
Resposta 2: “Capacidade de resposta mais eficiente e informações mais precisas”. 
F3:  
Resposta 1: “Antecipar as informações e reduzir os erros”. 
Resposta 2: “Maior controle das entradas e saída de cargas, investimento em 
equipamentos de informática, aumento no fluxo de entregas, redução de espaço 
para armazenagem”. 

Nível 

operacional 

PM1:  
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, aumentar o giro dos materiais, reduzir 
desperdícios e agilidade na transmissão das informações”. 
Resposta 2: ”Ganho de espaço físico, organização e melhoria no processo”. 
PM2:  
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, melhorar o fluxo de materiais e melhorar o 
controle das entregas”. 
Resposta 2: ”Fluxo de informação mais rápido e confiável”. 
LEM: 
Resposta 1: Reduzir os estoques; otimizar o fluxo de materiais 
Resposta 2: “Ganho de espaço físico; aumentou a quantidade de itens críticos no 
processo e mudança de layout no setor de acabados”. 
LRM: 
Resposta 1: ”Reduzir os estoques, otimizar os pedidos e reduzir o custo de mão de 
obra”. 
Resposta 2: “Aumentou o fluxo de entrada e saída de materiais, reduziu mão de 
obra, ganho de espaço físico ”. 

 

Tabela 3–Características do E-kanban na empresa estudada 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

Os entrevistados respondem sobres as principais dificuldades na implantação do e-
kanban, na empresa estudada: 

Entrevistado Principais dificuldades na implantação do e-kanban na empresa estudada – 
Perguntas aos entrevistados: 3) Quais as principais dificuldades na implantação 
desta tecnologia? 4), Quais as principais mudanças na sua área com a implantação 
do sistema? 

Nível DNP Resposta 3: Aceitação da ferramenta pela cadeia de fornecedores e 
funcionários Denso por não acreditarem em um primeiro momento na eficiência da 
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estratégico mesma.Necessidade de efetuar a correta parametrização do sistema, 
principalmente na definição dos estoques mínimo e máximo do estoque associados 
ao tempo de lead time de reposição das peças pelos fornecedores. 
Resposta 4: Substituição de uma rotina manual por uma rotina automática 

Nível tático GL: Resposta 3: ”Vencer a resistência do fornecedor para a implantação da 
tecnologia, criar as regras e escopo do programa com o setor de TI”.  
Resposta 4: “Disciplinar os colaboradores e criação de meios para gerar 
velocidades nos fluxos operacionais ”.   
GTI:Resposta 3: ”Limitação de alguns profissionais em entender o conceito da 
tecnologia”.  
Resposta 4: “Controle periódico dos pontos críticos no fluxo com a adoção da nova 
tecnologia e mudança do lay out bordo linha de produção”.   
AIP: Resposta 3: ”Adaptação dos usuários (fornecedores e envolvidos) ao novo 
conceito”. 
Resposta4: ”Reduziu a necessidade de acertos fiscais, por causa de 
transformações que ocorriam no processo para reduzir os obsoletos”. 
F1: Resposta3: “As maiores dificuldades da minha empresa para a implementação 
da tecnologia é a burocracia e demora para adequação e parametrização dos 
sistemas de TI, seguidos da adequação dos estoques para atendimento de puxada 
via e-kanban”. 
Resposta 4: “Padronização do trabalho e implementação da rotina, uma vez que o 
e-kanban deve ser enviado/recebido diariamente no mesmo horário.”. 
F2: Resposta 3: “Os problemas técnicos que quebram o fluxo e compromete 
diretamente o abastecimento ao cliente”. 
Resposta 4: “Com a implantação da ferramenta, o nível de informações 
proporcionou trabalhar com maior estabilidades nas operações”. 
F3: Resposta 3: “Treinamento dos funcionários para utilizar a nova ferramenta e a 
criação de disciplina para liberar os pedidos dentro do horário”. 
Resposta 4: “Agilidade nas operações  e redução de estoques intermediários”. 

Nível 

operacional 

PM1: Resposta 3: ”Falta de conhecimento dos profissionais da nova tecnologia e 
resistência a mudanças”. 
Resposta 4: ”Treinamento e envolvimento dos profissionais para o bom 
funcionamento da tecnologia e disciplina na manutenção das informações”. 
PM2: Resposta 3: ”Manutenção do sistema, qualquer divergência tem que ser 
ajustado de imediato, para não colocar em risco o nível das informações”. 
Resposta 4: ”Otimizou o espaço e melhorou o lay out do armazém”. 
LEM:Resposta 3: “No início a falta de sintonia na integração entre os processos de 
recebimento de materiais, produção e expedição de acabado”. 
Resposta 4: “Redução do estoque de acabados e treinamento dos funcionários 
para compreensão da nova tecnologia”. 
LRM: Resposta 3: ”Garantir agilidade na entrada e saída das cargas para atender 
as exigência do novo sistema”. 
Resposta 4: “Mudança no fluxo de materiais e no fluxo de informações ”. 

Tabela 4–Principais dificuldades na implantação do E-kanban na empresa estudada 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 
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As principais vantagens do e-kanban na empresa estudada, são apresentadas 
tabela abaixo: 
 

Entrevistado Principais vantagens do e-kanban na empresa estudada – Perguntas aos 

entrevistados: Pergunta 5, Quais as principais vantagens do kanban eletrônico? 

Nível 

estratégico 

DNP  
Resposta 5: Melhoria na Qualidade e maior velocidade noprocessamento das 
informações logísticas. 

Nível tático GL:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, maior acuracidade dos estoques e de 
informações e eliminação do desperdício de tempo com os pedidos manuais”.  
GTI: 
Resposta 5: ”Redução dos níveis de estoque e organização dos processos logístico 
e de produção, maior eficiências nos fluxos de informações e de materiais”.  
AIP:  
Resposta 5: ”Melhoria das informações , pedidos automatizados reduziu os erros de 
informações, melhor qualidade de produtos e informações”. 
F1: 

Resposta5: “ Redução do trabalho manual reduzindo consequentemente o 

tempo de análise     e risco de erros”, redução do estoque de materiais. 
F2: 
Resposta 5: “Agilidade no fluxo de informações, capacidade de respostas rápidas e 
acompanhamento online da situação do cliente ”. 
F3: 
Resposta 5: “Informações online facilitando as operações, confiabilidade das 
informações (pedidos) ”. 

Nível 

operacional 

PM1:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, melhoria da qualidade do produto e do 
serviço, maior giro de estoque, acuracidade dos estoques e de informações e 
melhor rastreabilidade do processo ”. 

 
PM2:  
Resposta 5: ”Redução dos estoques, confiabilidade nos fluxos de materiais e de 
informações, resposta rápida do fornecedor ”. 

 
LEM: 
Resposta 5: “Redução dos estoques, rapidez no quadro de tarefas, organização do 
setor e produtividade.”. 

 
LRM: 
Resposta 5: ”Automatização das informações, redução dos erros de pedidos e 
integração dos processos e fluxos ”. 

Tabela 5–Principais vantagens do E-kanban 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 
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Na tabela abaixo os entrevistados respondem as principais limitações do e-kanban: 

Entrevistado Principais limitações do e-kanban na empresa estudada – Perguntas aos 

entrevistados: Pergunta 6, Quais as principais limitações do kanban eletrônico em 

sua área? 

Nível 

estratégico 

DNP  
Resposta 6: Manter atualizado os parâmetros logísticos do sistema adequando-se 
as mudanças constantes de consumo de cada componente 

Nível tático GL:  
Resposta 6: ”Todo o sistema tem uma dependência muito grande das informações 
do e-kanban, qualquer falha na internet provoca falhas nos fluxos, risco do 
fornecedor criar dependência pelo e-kanban e não manter o estoque de 
segurança”.  
GTI: 
Resposta 6: ”Quando há problemas na internet, quando acontece Interrupções nas 
vias de acesso a empresa, quando o muda a versão do programa. 
AIP:  
Resposta 6: ”Manutenção periódica do sistema, riscos de falhas quando há 
problemas com a internet, o sistema fica viciado com as informações automáticas, 
quando acontece erros a resposta é lenta”. 
 
F1: 
Resposta6: “Quando tem problemas na internet os pedidos são feitos manuais, 
aumentando o riscos de erros, interrupções na BR compromete o fluxo de 
abastecimento”. 

 
F2:  
Resposta 6: “Qualquer problema técnico compromete o sistema inteiro”. 

 
F3:  
Resposta 6: “Qualquer falha na transmissão das informações coloca em risco a 
eficiência do processo”. 

Nível 

operacional 

PM1:  
Resposta 6: ”Quando acontece problemas qualitativos com algum item, coloca toda 
a cadeia em risco, a logística reversa ficou comprometida, porque o veículos tem 
que sair da empresa rápido e não consegue levar a quantidade total, gerando 
custos com fretes extras”. 

 
PM2:  
Resposta 6: ”A tecnologia não é aplicada a todos os itens, apenas aos itens classe 
A”. 

 
LEM: 
Resposta 6: “Interrupções nas vias de acesso compromete a produção, estoques 
muito baixo aumenta o risco de ruptura do processo produtivo, aumento da 
quantidade de entradas e saídas de veículos na empresa”. 

 
LRM: 
Resposta 6: ”Alguns fornecedores não adaptaram a nova tecnologia e trabalham 
com planilhas em paralelo para atender os pedidos, aumentou a quantidade de 
cargas dentro da empreas, estoque reduzidos colocando em risco o atendimento”. 

Tabela 6–As principais limitações do E-kanban 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 
 
 
 
Assim, verificam-se os principais resultados do e-kanban, conforme tabela abaixo: 
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Entrevistado Principais resultados do e-kanban na empresa estudada – Perguntas aos 

entrevistados:  

Pergunta 7: Quais foram os principais resultados obtidos após a implantação do      

e-kanban? 

Pergunta 8: Com a implantação do e-kanban quais foram as mudanças necessárias 

no fluxos de entrada e saída de cargas? 

Pergunta 9: Quais foram os impactos internos provocados pela mudança no fluxo? 

No tocante fluxo de informações, fluxo de materiais e desempenho da empresa. 

Nível 

estratégico 

DNP  
Resposta 7:Eficiência na mão de obra, melhoria na Qualidade da informação, 
redução das paradas de linha devido falta de materiais. 
Resposta 8:Para o correto funcionamento do sistema é primordial que as 
informações de entrada das NF sejam inseridas no sistema imediatamente quando 
da chegada da carga na empresa, bem como é essencial o reporte da produção tão 
logo haja o consumo da peça no processo produtivo. 
Resposta 9:  
a) Melhoria na Qualidade e maior velocidade no processamento das informações 
logísticas. 
b) Não houve 
c) Maior produtividade das linhas de produção devido a redução das paradas por 
falta de material 

Nível tático GL:  
Resposta 7: Redução dos estoques, ganho de espaço, melhoria na acuracidade 
dos estoques. 
Resposta 8: Alteração de lay out, definição de novo estoque mínimo, médio e 
máximo, definição de novas baias de descargas para agilizar o fluxo de entradas e 
saídas de materiais. 
Resposta 9:  
a) Resistência a nova tecnologia, definir a frequência do envio das informações, 
eliminação dos pedidos manuais. 
b) dificuldades na formulação da frequência ideal e dos horário das janelas de 
entregas, redução dos estoques.  
c) Melhorou o nível de atendimento ao cliente, diminuiu os riscos causados pela 
variação no mix produtivo do cliente e reduziu o estoque no cliente. 
GTI:  
Resposta 7: Agilidade na entrega, sinalização imediata e sinalizada das 
necessidades, eliminação dos pedidos manuais, susceptíveis a erros humano. 
Resposta 8: Alteração do lay out interno, criação de baias de descargas, criação de 
estantes dinâmicas para facilitar o FIFO. 
Resposta 9:  
a) Melhorou o nível de informações, reduziu a quantidade de erros de informações 
b)Organização dos fluxos interno e externo, layout mais adequado ao processo e 
redução de desperdícios ao longo do sistema. 
c) A empresa melhorou o nível de serviço ao cliente, reduziu seus estoque e 
otimizou os fluxos operacionais e de informação. 
 
AIP:  
Resposta 7: Redução dos estoques de materiais e eficiência nas informações 
 Resposta 8: Criação de janelas horárias para evitar acúmulo de cargas no mesmo 
horário. 
Resposta 9:  
a) Melhorou a acuracidade dos estoques e de informações 
b) Otimizou o fluxo de materiais 
c) Os processos foram redesenhados e melhorados, aumentando a eficiência e 
reduzindo os custos. 
 
F1: 
Resposta 7: Descentralização no envio de informação, redução de estoque  e 
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agilidade no envio das informações. 
Resposta 8: Houve padronização do trabalho e agilidade no envio da informação. 
Resposta 9:  
a) No início dificuldades para liberar os pedidos dentro horário 
b) Manter a frequência de entregas 
c) Melhorou o desempenho com a padronização das atividades. 
F2:  
Resposta 7: Nível de informações coerentes com o real, fluxos otimizados. 
Resposta 8: Aumentou a frequência de entregas. 
Resposta 9:  
a) Melhorou muito a qualidade das informações 
b) O fluxo de materiais tornou-se mais estável 
c) Melhorou o atendimento, melhorou a qualidade das informações e a prioridade 
na descarga dos materiais. 
F3:  

Resposta 7: Eliminação dos críticos da fábrica, assim como melhor           
atendimento do cliente. 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e padronização dos processos. 
Resposta 9:  
a) Informações mais precisas, evitando erros na expedição de materiais 
b) Fluxos de materiais integrado e mais eficientes 
c) Melhor o Índice de performance das entregas. 

Nível 

operacional 

PM1:  
Resposta 7: “Solução de problemas como erros de pedidos e excesso de materiais 
em estoque, redução de perdas produtivas por erros de informações, envolvimento 
e conscientização dos profissionais”. 
Resposta 8: Após a implantação os fornecedores tem prioridade na entrada e 
descarga dos materiais, criação de janelas horárias de entrega. 
Resposta 9:  
a) Eliminação do processo manual de envio de informações. 
b) Organização dos estoques, eliminação dos retrabalhos         interno e redução 
dos desperdícios de materiais. 
c) Melhorou o nível de serviço ao cliente, eliminação de desperdícios e custos 
extras, redução dos estoques. 
PM2:  
Resposta 7: Ganho de espaço e redução dos custos com armazenagem e 
manuseio dos materiais. 
Resposta 8: Intensificação da conferência de materiais no recebimento de materiais  
Resposta 9:  
a) Aumentou a velocidade no fluxo de informações 
b) Melhorou o atendimento aos pedidos e o abastecimento da linha de produção 
c) Ganho de espaços no armazém. 
LEM: 
Resposta 7: Rapidez e eficiência nas entregas  
Resposta 8: O sequenciamento das entregas possibilita a redução dos estoques 
Resposta 9: Melhorou o fluxo das informações e dos materiais. 
LRM: 
Resposta 7: Estoque reduzido e eficiência nas informações 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e movimentação de materiais. 
Resposta 9:  
a) Reduziu o risco de erros de pedidos. 
b) Redução dos estoques e aumento do giro dos materiais. 
c) Melhorfluxo de operações, maior confiabilidade nas informações e redução dos 
estoques 

Tabela 7–Principais resultados do E-kanban 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 
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A tabela a seguir mostra a comparação entre as limitações e resultados do e-
kanban: 
 

Níveis 

organizacionais 

Principais limitações do  

e-kanban 

Principais resultados do  

e-kanban 

Nível 

Estratégico 

DNP  
Resposta 6: Manter atualizado os parâmetros logísticos 
do sistema adequando-se as mudanças constantes de 
consumo de cada componente 

DNP  
Resposta 7: Eficiência na mão de obra, melhoria na 
Qualidade da informação, redução das paradas de 
linha devido falta de materiais. 
Resposta 8: Para o correto funcionamento do sistema 
é primordial que as informações de entrada das NF 
sejam inseridas no sistema imediatamente quando da 
chegada da carga na empresa, bem como é 
essencial o reporte da produção tão logo haja o 
consumo da peça no processo produtivo. 
Resposta 9:  
a) Melhoria na Qualidade e maior velocidade no 
processamento das informações logísticas. 
b) Não houve 
c) Maior produtividade das linhas de produção devido 
a redução das paradas por falta de material 

Nível Tático 

GL:  
Resposta 6: ”Todo o sistema tem uma dependência 
muito grande das informações do e-kanban, qualquer 
falha na internet provoca falhas nos fluxos, risco do 
fornecedor criar dependência pelo e-kanban e não 
manter o estoque de segurança”.  

GTI: 
Resposta 6: ”Quando há problemas na internet, quando 
acontece Interrupções nas vias de acesso a empresa, 
quando o muda a versão do programa. 

AIP:  
Resposta 6: ”Manutenção periódica do sistema, riscos 
de falhas quando há problemas com a internet, o 
sistema fica viciado com as informações automáticas, 
quando acontece erros a resposta é lenta”. 

F1: 
Resposta 6: “Quando tem problemas na internet os 
pedidos são feitos manuais, aumentando o riscos de 
erros, interrupções na BR compromete o fluxo de 
abastecimento”. 

F2:  
Resposta 6: “Qualquer problema técnico compromete o 
sistema inteiro”. 

F3:  
Resposta 6: “Qualquer falha na transmissão das 
informações coloca em risco a eficiência do processo”. 

GL:  
Resposta 7: Redução dos estoques, ganho de 
espaço, melhoria na acuracidade dos estoques. 
Resposta 8: Alteração de lay out, definição de novo 
estoque mínimo, médio e máximo, definição de novas 
baias de descargas para agilizar o fluxo de entradas 
e saídas de materiais. 
Resposta 9:  
a) Resistência a nova tecnologia, definir a frequência 
do envio das informações, eliminação dos pedidos 
manuais. 
b) dificuldades na formulação da frequência ideal e 
dos horário das janelas de entregas, redução dos 
estoques.  
c) Melhorou o nível de atendimento ao cliente, 
diminuiu os riscos causados pela variação no mix 
produtivo do cliente e reduziu o estoque no cliente. 

GTI:  
Resposta 7: Agilidade na entrega, sinalização 
imediata e sinalizada das necessidades, eliminação 
dos pedidos manuais, susceptíveis a erros humano. 
Resposta 8: Alteração do lay out interno, criação de 
baias de descargas, criação de estantes dinâmicas 
para facilitar o FIFO. 
Resposta 9:  
a) Melhorou o nível de informações, reduziu a 
quantidade de erros de informações 
b) Organização dos fluxos interno e externo, layout 
mais adequado ao processo e redução de 
desperdícios ao longo do sistema. 
c) A empresa melhorou o nível de serviço ao cliente, 
reduziu seus estoque e otimizou os fluxos 
operacionais e de informação. 

AIP:  
Resposta 7: Redução dos estoques de materiais e 
eficiência nas informações 
 Resposta 8: Criação de janelas horárias para evitar 
acúmulo de cargas no mesmo horário. 
Resposta 9:  
a) Melhorou a acuracidade dos estoques e de 
informações 
b) Otimizou o fluxo de materiais 
c) Os processos foram redesenhados e melhorados, 
aumentando a eficiência e reduzindo os custos. 

F1:  
Resposta 7: Descentralização no envio de 
informação, redução de estoque  e agilidade no envio 
das informações. 
Resposta 8: Houve padronização do trabalho e 
agilidade no envio da informação. 
Resposta 9:  
a) No início dificuldades para liberar os pedidos 
dentro horário 
b) Manter a frequência de entregas 
c) Melhorou o desempenho com a padronização das 
atividades. 

F2:  
Resposta 7: Nível de informações coerentes com o 
real, fluxos otimizados. 
Resposta 8: Aumentou a frequência de entregas. 
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Resposta 9:  
a) Melhorou muito a qualidade das informações 
b) O fluxo de materiais tornou-se mais estável 
c) Melhorou o atendimento, melhorou a qualidade das 
informações e a prioridade na descarga dos 
materiais. 

F3:  
Resposta 7: Eliminação dos críticos da fábrica, assim 
como melhor           atendimento do cliente. 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e 
padronização dos processos. 
Resposta 9:  
a) Informações mais precisas, evitando erros na 
expedição de materiais 
b) Fluxos de materiais integrado e mais eficientes 
c) Melhor o Índice de performance das entregas. 

Nível 

Operacional 

PM1:  
Resposta 6: ”Quando acontece problemas qualitativos 
com algum item, coloca toda a cadeia em risco, a 
logística reversa ficou comprometida, porque o veículos 
tem que sair da empresa rápido e não consegue levar 
a quantidade total, gerando custos com fretes extras”. 

PM2:  
Resposta 6: ”A tecnologia não é aplicada a todos os 
itens, apenas aos itens classe A”. 

LEM:  
Resposta 6: “Interrupções nas vias de acesso 
compromete a produção, estoques muito baixo 
aumenta o risco de ruptura do processo produtivo, 
aumento da quantidade de entradas e saídas de 
veículos na empresa”. 

LRM:  
Resposta 6: ”Alguns fornecedores não adaptaram a 
nova tecnologia e trabalham com planilhas em paralelo 
para atender os pedidos, aumentou a quantidade de 
cargas dentro da empresas, estoque reduzidos 
colocando em risco o atendimento”. 

PM1:  
Resposta 7: “Solução de problemas como erros de 
pedidos e excesso de materiais em estoque, redução 
de perdas produtivas por erros de informações, 
envolvimento e conscientização dos profissionais”. 
Resposta 8: Após a implantação os fornecedores tem 
prioridade na entrada e descarga dos materiais, 
criação de janelas horárias de entrega. 
Resposta 9:  
a) Eliminação do processo manual de envio de 
informações. 
b) Organização dos estoques, eliminação dos 
retrabalhos         interno e redução dos desperdícios 
de materiais. 
c) Melhorou o nível de serviço ao cliente, eliminação 
de desperdícios e custos extras, redução dos 
estoques. 

PM2:  
Resposta 7: Ganho de espaço e redução dos custos 
com armazenagem e manuseio dos materiais. 
Resposta 8: Intensificação da conferência de 
materiais no recebimento de materiais  
Resposta 9:  
a) Aumentou a velocidade no fluxo de informações 
b) Melhorou o atendimento aos pedidos e o 
abastecimento da linha de produção 
c) Ganho de espaços no armazém. 

LEM: 
Resposta 7: Rapidez e eficiência nas entregas  
Resposta 8: O sequenciamento das entregas 
possibilita a redução dos estoques 
Resposta 9: Melhorou o fluxo das informações e dos 
materiais. 

LRM: 
Resposta 7: Estoque reduzido e eficiência nas 
informações 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e 
movimentação de materiais. 
Resposta 9:  
a) Reduziu o risco de erros de pedidos. 
b) Redução dos estoques e aumento do giro dos 
materiais. 
c) Melhorfluxo de operações, maior confiabilidade nas 
informações e redução dos estoques 

Tabela 8–Comparação entre limitações e resultados do e-kanban 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

Segundo os entrevistados as principais limitações desta nova tecnologia são: 

problemas com a internet, problemas nas vias de acesso, dificuldades dos usuários 

em adaptar-se a nova tecnologia e quando acontece divergências na carga a 

manutenção deve ser feito imediatamente. As vantagens desta nova tecnologia é a 

rapidez das informações, a eficiência dos fluxos, maior confiabilidade, redução dos 

estoques, melhorou o nível de atendimento, ganho de espaço físico, organização 

dos estoques, eliminação do fluxo manual de informações e integração do sistema. 
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Níveis 
organizacionais 

Caracterização do  

e-kanban 

Principais dificuldades 

do e-kanban 

Principais vantagens 

do e-kanban 

Principais limitações 

do e-kanban 

Principais resultados do 

e-kanban 

Nível Estratégico 

DNP : 
Resposta 1: “Reduzir os 
estoques, melhorar a 
acuracidade, aumentar a 
eficiência do fluxo, 
integração dos processos, 
melhorar a comunicação na 
cadeia”.  
Resposta 2: “Apareceram 

novos desafios, novos 

projetos foram 

desenvolvidos para integrar 

com o e-kanban”. 

DNP: 
Resposta 3: ”Limitação de alguns 
profissionais em entender o 
conceito da tecnologia”.  
Resposta 4: “Controle periódico 

dos pontos críticos no fluxo com a 

adoção da nova tecnologia e 

mudança do lay out bordo linha de 

produção”. 

DNP: 
Resposta 5: ”Redução dos 

níveis de estoque e 

organização dos processos 

logístico e de produção, maior 

eficiências nos fluxos de 

informações e de materiais”. 

DNP: 
Resposta 6: ”Quando há 

problemas na internet, quando 

acontece Interrupções nas 

vias de acesso a empresa, 

quando o muda a versão do 

programa. 

DNP: 
Resposta 7: Agilidade na entrega, sinalização imediata 
e sinalizada das necessidades, eliminação dos pedidos 
manuais, susceptíveis a erros humano. 
Resposta 8: Alteração do lay out interno, criação de 
baias de descargas, criação de estantes dinâmicas 
para facilitar o FIFO. 
Resposta 9:  
a) Melhorou o nível de informações, reduziu a 
quantidade de erros de informações 
b) Organização dos fluxos interno e externo, layout 
mais adequado ao processo e redução de desperdícios 
ao longo do sistema. 
c) A empresa melhorou o nível de serviço ao cliente, 
reduziu seus estoque e otimizou os fluxos operacionais 
e de informação. 

Nível Tático 

GL:  
Resposta 1: ”Reduzir os 
estoques, melhorar o nível 
de acuracidade e reduzir 
desperdícios”. 
Resposta 2: ”Mudança no 
layout, aumentou o controle 
de itens críticos e ganho de 
espaço físico.” 

GTI:  
Resposta 1: ”Reduzir os 
estoques, melhorar a 
acuracidade, aumentar a 
eficiência do fluxo, 
integração dos processos, 
melhorar a comunicação na 
cadeia”.  
Resposta 2: Sim, 
apareceram novos desafios, 
novos projetos foram 
desenvolvidos para integrar 
com o e-kanban”.   

AIP:  
”Manutenção periódica do 
sistema, riscos de falhas 
quando há problemas com 
a internet, o sistema fica 
viciado com as informações 
automáticas, quando 
acontece erros a resposta é 
lenta”. 

F1:  

GL:  
Resposta 3: ”Vencer a resistência 
do fornecedor para a implantação 
da tecnologia, criar as regras e 
escopo do programa com o setor 
de TI”.  
Resposta 4: “Disciplinar os 
colaboradores e criação de meios 
para gerar velocidades nos fluxos 
operacionais ”.   

GTI: 
Resposta 3: ”Limitação de alguns 
profissionais em entender o 
conceito da tecnologia”.  
Resposta 4: “Controle periódico 
dos pontos críticos no fluxo com a 
adoção da nova tecnologia e 
mudança do lay out bordo linha de 
produção”.   

AIP:  
Resposta 3: ”Adaptação dos 
usuários (fornecedores e 
envolvidos) ao novo conceito”. 
Resposta 4: ”Reduziu a 
necessidade de acertos fiscais, por 
causa de transformações 
queocorriam no processo para 
reduzir os obsoletos”. 

F1: 
Resposta 3: “As maiores 
dificuldades da minha empresa 
para a implementação da 

GL:  
Resposta 5: ”Redução dos 
estoques, maior acuracidade 
dos estoques e de 
informações e eliminação do 
desperdício de tempo com os 
pedidos manuais”.  

GTI: 
Resposta 5: ”Redução dos 
níveis de estoque e 
organização dos processos 
logístico e de produção, maior 
eficiências nos fluxos de 
informações e de materiais”.  

AIP:  
Resposta 5: ”Melhoria das 
informações , pedidos 
automatizados reduziu os 
erros de informações, melhor 
qualidade de produtos e 
informações”. 

F1: 
Resposta 5: “ Redução do 
trabalho manual reduzindo 
consequentemente o tempo 
de análisee risco de erros”, 
redução do estoque 
demateriais. 
F2: 
Resposta 5: “Agilidade no 
fluxo de informações, 
capacidade de respostas 

GL:  
Resposta 6: ”Todo o sistema 
tem uma dependência muito 
grande das informações do e-
kanban, qualquer falha na 
internet provoca falhas nos 
fluxos, risco do fornecedor 
criar dependência pelo e-
kanban e não manter o 
estoque de segurança”.  

GTI: 
Resposta 6: ”Quando há 
problemas na internet, quando 
acontece Interrupções nas 
vias de acesso a empresa, 
quando o muda a versão do 
programa. 

AIP:  
Resposta 6: ”Manutenção 
periódica do sistema, riscos 
de falhas quando há 
problemas com a internet, o 
sistema fica viciado com as 
informações automáticas, 
quando acontece erros 
aresposta é lenta”. 

F1:  
Resposta 6: “Quando tem 
problemas na internet os 
pedidos são feitos manuais, 
aumentando o riscos de erros, 
interrupções na BR 

GL:  
Resposta 7: Redução dos estoques, ganho de espaço, 
melhoria na acuracidade dos estoques. 
Resposta 8: Alteração de lay out, definição de novo 
estoque mínimo, médio e máximo, definição de novas 
baias de descargas para agilizar o fluxo de entradas e 
saídas de materiais. 
Resposta 9:  
a) Resistência a nova tecnologia, definir a frequência 
do envio das informações, eliminação dos pedidos 
manuais. 
b) dificuldades na formulação da frequência ideal e dos 
horário das janelas de entregas, redução dos estoques.  
c) Melhorou o nível de atendimento ao cliente, diminuiu 
os riscos causados pela variação no mix produtivo do 
cliente e reduziu o estoque no cliente. 

GTI:  
Resposta 7: Agilidade na entrega, sinalização imediata 
e sinalizada das necessidades, eliminação dos pedidos 
manuais, susceptíveis a erros humano. 
Resposta 8: Alteração do lay out interno, criação de 
baias de descargas, criação de estantes dinâmicas 
para facilitar o FIFO. 
Resposta 9:  
a) Melhorou o nível de informações, reduziu a 
quantidade de erros de informações 
b) Organização dos fluxos interno eexterno, layout mais 
adequado ao processo e redução de desperdícios ao 
longo do sistema. 
c) A empresa melhorou o nível de serviço ao cliente, 
reduziu seus estoque e otimizouos fluxos operacionais 
e de informação. 
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Resposta 1: “Reduzir os 
erros de pedidos e agilidade 
nos processos”. 
Resposta 2: “O fluxo ficou 
mais rápido, mudança do 
fluxo interno para dar 
resposta mais rápido e 
redução dos erros de 
informações”. 

F2:  
Resposta 1: “Melhorar fluxo 
de informações e aumentar 
a capacidade de resposta”. 
Resposta 2: “Capacidade 
de resposta mais eficiente e 
informações mais precisas”. 

F3:  
Resposta 1: “Antecipar as 
informações e reduzir os 
erros”. 
Resposta 2: “Maior controle 
das entradas e saída de 
cargas, investimento em 
equipamentos de 
informática, aumento no 
fluxo de entregas, redução 
de espaço para 
armazenagem”. 

tecnologia é a burocracia e 
demora para adequação e 
parametrização dos sistemas de 
TI, seguidos da adequação dos 
estoques para atendimento de 
puxada via e-kanban”. 
Resposta 4: “Padronização do 
trabalho e implementação da 
rotina, uma vez que o e-kanban 
deve ser enviado/recebido 
diariamente no mesmo horário”. 

F2:  
Resposta 3: “Os problemas 
técnicos que quebram o fluxo e 
compromete diretamente o 
abastecimento ao cliente”. 
Resposta 4: “Com a implantação 
da ferramenta, o nível de 
informações proporcionou 
trabalhar com maior estabilidades 
nas operações”. 

F3:  
Resposta 3: “Treinamento dos 
funcionários para utilizar a nova 
ferramenta e a criação de 
disciplina para liberar os pedidos 
dentro do horário”. 
Resposta 4: “Agilidade nas 
operações  e redução de estoques 
intermediários”. 

rápidas e acompanhamento 
online da situação do cliente ”. 

F3: 
Resposta 5: “Informações 

online facilitando as 

operações, confiabilidade das 

informações (pedidos) ”. 

compromete o fluxo de 
abastecimento”. 

F2:  
Resposta 6: “Qualquer 
problema técnico compromete 
o sistema inteiro”. 

F3:  
Resposta 6: “Qualquer falha 
na transmissão das 
informações coloca em risco a 
eficiência do processo”. 

AIP:  
Resposta 7: Redução dos estoques de materiais e 
eficiência nas informações 
 Resposta 8: Criação de janelas horárias para evitar 
acúmulo de cargas no mesmo horário. 
Resposta 9:  
a) Melhorou a acuracidade dos estoques e de 
informações 
b) Otimizou o fluxo de materiais 
c) Os processos foram redesenhados e melhorados, 
aumentando a eficiência e reduzindo os custos. 

F1:  
Resposta 7: Descentralização no envio de informação, 
redução de estoque  e agilidade no envio das 
informações. 
Resposta 8: Houve padronização do trabalho e 
agilidade no envio da informação. 
Resposta 9:  
a) No início dificuldades para liberar os pedidos dentro 
horário 
b) Manter a frequência de entregas 
c) Melhorou o desempenho com a padronização das 
atividades. 

F2:  
Resposta 7: Nível de informações coerentes com o 
real, fluxos otimizados. 
Resposta 8: Aumentou a frequência de entregas. 
Resposta 9:  
a) Melhorou muito a qualidade das informações 
b) O fluxo de materiais tornou-se mais estável 
c) Melhorou o atendimento, melhorou a qualidade das 
informações e a prioridade na descarga dos materiais. 

F3:  
Resposta 7: Eliminação dos críticos da fábrica, assim 
como melhor           atendimento do cliente. 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e 
padronização dos processos. 
Resposta 9:  
a) Informações mais precisas, evitando erros na 
expedição de materiais 
b) Fluxos de materiais integrado e mais eficientes 
c) Melhor o Índice de performance das entregas. 
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Nível Operacional 

PM1:  
Resposta 1: ”Reduzir os 
estoques, aumentar o giro 
dos materiais, reduzir 
desperdícios e agilidade na 
transmissão das 
informações”. 
Resposta 2: ”Ganho de 
espaço físico, organização 
e melhoria no processo”. 

PM2:  
Resposta 1: ”Reduzir os 
estoques, melhorar o fluxo 
de materiais e melhorar o 
controle das entregas”. 
Resposta 2: ”Fluxo de 
informação mais rápido e 
confiável”. 

LEM: 
Resposta 1: Reduzir os 
estoques; otimizar o fluxo 
de materiais 
Resposta 2: “Ganho de 
espaço físico; aumentou a 
quantidade de itens críticos 
no processo e mudança de 
layout no setor de 
acabados”. 

LRM: 
Resposta 1: ”Reduzir os 
estoques, otimizar os 
pedidos e reduzir o custo de 
mão de obra”. 
Resposta 2: “Aumentou o 
fluxo de entrada e saída de 
materiais, reduziu mão de 
obra, ganho de espaço 
físico ”. 

 

PM1:  
Resposta 3: ”Falta de 
conhecimento dos profissionais da 
nova tecnologia e resistência a 
mudanças”. 
Resposta 4: ”Treinamento e 
envolvimento dos profissionais 
para o bom funcionamento da 
tecnologia e disciplina na 
manutenção das informações”. 

PM2:  
Resposta 3: ”Manutenção do 
sistema, qualquer divergência tem 
que ser ajustado de imediato, para 
não colocar em risco o nível das 
informações”. 
Resposta 4: ”Otimizou o espaço e 
melhorou o lay out do armazém”. 

LEM: 
Resposta 3: “No início a falta de 
sintonia na integração entre os 
processos de recebimento de 
materiais, produção e expedição 
de acabado”. 
Resposta 4: “Redução do estoque 
de acabados e treinamento dos 
funcionários para compreensão da 
nova tecnologia”. 

LRM: 
Resposta 3: ”Garantir agilidade na 
entrada e saída das cargas para 
atender as exigência do novo 
sistema”. 
Resposta 4: “Mudança no fluxo de 
materiais e no fluxo de 

informações ”. 

PM1:  
Resposta 5: ”Redução dos 
estoques, melhoria da 
qualidade do produto e do 
serviço, maior giro de 
estoque, acuracidade dos 
estoques e de informações e 
melhor rastreabilidade do 
processo ”. 

PM2:  
Resposta 5: ”Redução dos 
estoques, confiabilidade nos 
fluxos de materiais e de 
informações, resposta rápida 
do fornecedor ”. 

LEM: 
Resposta 5: “Redução dos 
estoques, rapidez no quadro 
de tarefas, organização do 
setor e produtividade.”. 

LRM: 
Resposta 5: ”Automatização 
das informações, redução dos 
erros de pedidos e integração 
dos processos e fluxos ”. 

PM1:  
Resposta 6: ”Quando 
acontece problemas 
qualitativos com algum item, 
coloca toda a cadeia em risco, 
a logística reversa ficou 
comprometida, porque o 
veículos tem que sair da 
empresa rápido e não 
consegue levar a quantidade 
total, gerando custos com 
fretes extras”. 

PM2:  
Resposta 6: ”A tecnologia não 
é aplicada a todos os itens, 
apenas aos itens classe A”. 

LEM: 
Resposta 6: “Interrupções nas 
vias de acesso compromete a 
produção, estoques muito 
baixo aumenta o risco de 
ruptura do processo produtivo, 
aumento da quantidade de 
entradas e saídas de veículos 
na empresa”. 

LRM: 
Resposta 6: ”Alguns 
fornecedores não adaptaram 
a nova tecnologia e trabalham 
com planilhas em paralelo 
para atender os pedidos, 
aumentou a quantidade de 
cargas dentro da empresas, 
estoque reduzidos colocando 
em risco o atendimento”. 

PM1:  
Resposta 7: “Solução de problemas como erros de 
pedidos e excesso de materiais em estoque, redução 
de perdas produtivas por erros de informações, 
envolvimento e conscientização dos profissionais”. 
Resposta 8: Após a implantação os fornecedores tem 
prioridade na entrada e descarga dos materiais, criação 
de janelas horárias de entrega. 
Resposta 9:  
a) Eliminação do processo manual de envio de 
informações. 
b) Organização dos estoques, eliminação dos 
retrabalhos         interno e redução dos desperdícios de 
materiais. 
c) Melhorou o nível de serviço ao cliente, eliminação de 
desperdícios e custos extras, redução dos estoques. 

PM2:  
Resposta 7: Ganho de espaço e redução dos custos 
com armazenagem e manuseio dos materiais. 
Resposta 8: Intensificação da conferência de materiais 
no recebimento de materiais  
Resposta 9:  
a) Aumentou a velocidade no fluxo de informações 
b) Melhorou o atendimento aos pedidos e o 
abastecimento da linha de produção 
c) Ganho de espaços no armazém. 

LEM: 
Resposta 7: Rapidez e eficiência nas entregas  
Resposta 8: O sequenciamento das entregas possibilita 
a redução dos estoques 
Resposta 9: Melhorou o fluxo das informações e dos 
materiais. 

LRM: 
Resposta 7: Estoque reduzido e eficiência nas 
informações 
Resposta 8: Aumento da frequência de entregas e 
movimentação de materiais. 
Resposta 9:  
a) Reduziu o risco de erros de pedidos. 
b) Redução dos estoques e aumento do giro dos 
materiais. 
c) Melhorfluxo de operações, maior confiabilidade nas 
informações e redução dos estoques 

Tabela 9–Resumo das entrevistas 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE NOVAS PESQUISAS 
 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o desenvolvimento e implantação do e-kanban 

na empresa Denso Sistemas Térmicos. Com as mutações sócio-tecnológicas que 

ocorreram nas últimas décadas, a adoção de novas tecnologias dentro das 

empresas passou a ser uma estratégia competitiva. Estas novas tecnologias visam 

otimizar os processo, oferecer velocidade nas informações e promover a redução 

dos custos, é o caso do e-kanban nesta pesquisa.  

 

Desta maneira foi realizado um estudo de caso com profundidade sobre a 

importância do e-kanban para a empresa estudada.Optou-se nesta pesquisa,pela 

verificação por meio de entrevistas semi-estruturada nos três níveis organizacionais 

da empresa e dos seus fornecedores para identificar as vantagens e limitações do 

sistema e-kanbanapós a implementação.  

 

Com a implantação do sistema kanban eletrônico,os pedidos que antes eram 

preenchidos manualmente por um operador logístico e enviados via fax, passa a ser 

via online, a empresa recebe os pedidos dos clientes, explode as informações e 

transformam em pedidos de componentes para os fornecedores. 

 

Os custos de investimentos relacionados ao desenvolvimento e implantação desta 

nova tecnologia não foram mensurados na pesquisa, mas percebe-se um ganho 

elevado no que diz respeito aos custos operacionais dentro dos fluxos de 

informação, armazenagem e movimentação.  As movimentações do estoque 

passaram a ser visualizada on-line por ambos os planejadores da Denso e 

fornecedores, com eliminação de erros de digitação, quando os pedidos eram feitos 

manuais pelo operador logístico. 

 

Destaca-se que algumasimplicações na aplicação desta tecnologia, para utilização 

do sistema e-kanban, foi necessário atrelar este sistemaaos princípios do JIT, já 

presente no sistema da empresa, onde a adoção do e-kanban foi uma integração 

com a operação JIT.No presente estudo, foram evidenciados dois fatores que 
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contribuíram com o desenvolvimento do e-kanban: a) a pequena distância entre a 

Denso e o cliente, favoreceu a utilização do fornecimento via JIT; b) a pequena 

variedade de itens, supostamente necessária para a implantação bem sucedida do 

sistema kanban, também pode ser superada com o uso do sistema no formato 

eletrônico.  

 

Como explanado nas partes do referencial teórico, o principal objetivo deste tipo de 

sistema eletrônico é reduzir a frequência de problemas comuns à utilização do 

sistema físico de Kanban como a perda de cartões e erros de informações, por 

causa das falhas humanas. Outro fator para melhoria contínua em processosque 

utilizam o sistema kanban é reduzir os níveis de estoque para que os problemas 

tornem-se visíveis e possam ser resolvidos em suas raízes.  

 

Por outro lado, o autor acredita que a ordem inversa desta abordagem seja possível; 

ou seja, identificar outros tipos de possibilidades de reduzir os custos interno, que 

não seja a redução dos níveis de estoque. Dessa forma, o prosseguimento do 

projeto iniciado pela implantação do sistema kanban eletrônico externo descrito no 

presente estudo será justamente nesse sentido. Além disso, foi mostrado que 

mesmo empresas que utilizam sistema do tipo ERP podem ter problemas nos 

pedidos por causa das variações no mix do cliente ou outros problemas.   

 

No entanto, para o particular caso da empresa estudada, ela teve que modificar os 

seus indicadores, IPF (Índice de Performance dos fornecedores). Criou critérios de 

avaliação dos fornecedores que atendem via e-kanban, considerando as restrições 

necessárias deste sistema, a fim de reduzir os riscos de atrasos nas entregas e 

aumentar a relação de confiança entre a empresa e fornecedor. Pois, o custo de 

parada da linha por falta de peças representaria prejuízos altíssimo para a empresa. 

 

Na caracterização do e-kanban na Denso Sistemas constatou-se a criação de um 

pedido virtual. Este pedido provocoumudançasnos fluxos de informações da logística 

interna e externa. Na visão dos fornecedores entrevistados a principal razão pela 

adoção desta nova tecnologia é a redução de custos relacionados aos erros de 

informações. Esta análise não está errada, uma vez que nenhuma empresa adotaria 

um novo sistema que não trouxesse benefíciosao seu processo. 
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Desta forma fica evidenciadoa percepçãodos fornecedores diante da tecnologiae-

kanban,a buscapela redução dos custos, fica claro também que este sistema 

proporcionou outros ganhos. Esta percepção do fornecedor é uma forma de seleção 

natural, e somente aqueles que obtiverem a reduçãodos custos terão condições 

competitivas no mercado. 

 

Dentre as principais dificuldades encontradas podem-se destacar a aceitação da 

ferramenta pela cadeia de fornecedores e pelos funcionários da empresa Denso. 

Vencer a resistência, a adaptação a nova tecnologia e disciplinar as pessoas foram 

os pontos de maior complexidade, segundo os entrevistados  

 

Foram inúmeras as vantagens encontradas no processo, tais como redução dos 

níveis de estoques, organização dos processos logísticos e de produção, eliminação 

de desperdício de tempo, redução do trabalho manual, agilidade nos fluxos de 

informações e outros. Estas vantagens superam todas as dificuldades relatadas 

neste estudo.O e-kanban, assim como todos os processos ligados à tecnologia, 

possui vantagens e limitações, que foi objeto deste estudo. 

 

As principais limitações citadas pelos entrevistados foram os problemas relacionados 

aInternet, manutenção periódica da ferramenta e as interrupções nas vias de acesso 

a empresa.Entre as limitações do e-Kanban,percebeu-se a necessidade de sistemas 

de informação auxiliares para a análise e registro histórico das atividades 

operacionais na fábrica.Tarefas como análise de variações, análise dos pontos 

críticos nos fluxos de informações e operacionais e análises temporais da eficiência 

e comportamento do sistema, entre outras, precisam de um sistema de informação 

paralelo. De certa forma, oe-Kanban é um sistema controlador do fluxo demateriais 

de caráter operativo, mas não gera informação de caráter gerencial que realimente 

as atividades de planejamento de produção. 

 

Verifica-se nas respostas dos entrevistados, uma relação com os resultados do 

kanban Eletrônico, um destaque para os pedidos online feitos a cada uma 

hora,possibilitando que a empresa trabalhe com um estoque muito baixo, no estudo 

ficou evidente a redução dos estoques, redução dos erros de pedidos e maior 
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confiabilidade nas informações.Os resultados obtidos com a implantação desta 

tecnologia foram vários, destacando-se a otimizaçãodos fluxos de informações e 

operacionais, a redução dos custos, segurança e transparência nas informações, 

além da parceria com os fornecedores,a tecnologia possibilitou a integração do 

sistema. 

 

Baseado neste estudo pode-se observar que a implantação do e-kanban na Denso 

Sistemas e seus fornecedores é uma estratégia fundamental para mantero nível de 

competitividade das empresas, pois permite maior agilidade, segurança e 

transparência nas informações. 

 

No presente estudo optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa que 

abordou os entrevistados e permitiu que os dados fossem expostos de maneira que 

verificasse a percepção do entendimento dos envolvidos no processo de maneira 

direta.A pesquisa qualitativa permitiu ainda que os conhecimentos teórico-empiricos 

ficassem evidenciados nos resultados, sem grandes distorções ou divergências de 

opiniões. 

 

Por se tratar de um estudo de caso, uma das suas limitações é que o resultado 

desta pesquisa não pode ser replicado para outras organizações, ainda que sejam 

do mesmo segmento de mercado.Os estudos de casos servem para testar 

proposições teóricas postuladas por autores e não para enumeração de frequências 

de modo à criação de medidas estatísticas. 

 

Desta forma recomenda-se uma nova pesquisa, sendo quantitativa, para verificação 

dos ganhos financeiros que foram percebidos por meio da entrevista semi-

estruturada nesta pesquisa.  

 

Com a realização de uma nova pesquisa poderá ainda constatar, quais os ítens são 

mais propícios a serem adquiridos por meio do e-kanban, uma vez que 

empiricamente acredita-se que os ganhos estão concentrados naredução dos 

estoques, otimização dos fluxos e redução dos erros de informações,conforme 

citado nesta investigação. 
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Ficando evidentesob a percepção dos gestores, que o kanban eletrônico possui 

papel fundamental para a continuidade das operações da Denso Sistemas Térmicos, 

agregando valor, simplificando os processos, razão pela qual os entrevistados 

evidenciaram,naredução dos custos. 

 
Como principais limitações deste estudo, destaca-se o fato da pesquisa atender aos 

quesitos de uma montadora, que normalmente controla toda a cadeia de 

fornecedores. Como sugestão para novas pesquisas, é fazer um estudo de cunho 

quantitativo para identificar outros fatores que contribuam para o melhor 

entendimento desta metodologia. 
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