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RESUMO – A qualidade é uma das questões de maior preocupação entre as organizações atuais. 

Para Falconi (2009), as organizações parecem estar finalmente compreendendo que o 

desenvolvimento da qualidade trás vantagens competitivas. Para alcançar estas vantagens as 

organizações contam com ferramentas que se bem utilizadas trarão excelentes resultados. O 

presente estudo trata-se de um diagnóstico empresarial realizado em uma floricultura de 

Congonhas-MG, apresentando as principais falhas detectadas e recomendando um plano de ações 

corretivas. Para o tratamento de algumas falhas foi recomendado o uso de algumas ferramentas da 

qualidade, dentre elas o sistema kanban. O plano de recomendações proposto foi aceito e adotado 

pela proprietária com evidente entusiasmo, a partir desta adoção terá inicio um plano de avaliação e 

controle para levantar e mensurar os resultados da intervenção.   
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INTRODUÇÃO 

Conceituando qualidade Lima (2010) destaca a que julga ser a mais abrangente definição, 

dada pelo professor J.M.Juran, "Qualidade é adequação ao uso". Aguiar (2002) reafirma esse 

conceito quando diz que a sobrevivência das empresas depende cada vez mais de sua capacidade de 

atender as necessidades dos clientes. 

Slack, Et al. (1999) aponta alguns aspectos da organização afetados pelo melhoramento da 

qualidade, dentre eles o aumento da lucratividade refletido em melhores vendas e preços mais altos 

no mercado com consequente aumento de receita; Ao mesmo tempo em que há redução de custos 

pelo aumento da eficiência, produtividade e uso de capital. 

 Nesta busca pela qualidade os primeiros passos devem ser no sentido de especificação e 

padronização. Para tanto pode-se contar com ferramentas e metodologias de qualidade 

desenvolvidas especificamente para cada etapa do processo. (Slack, Et al. 1999). Dentre elas, a 

metodologia Kanban.  

 O Kanban é uma metodologia japonesa, de produção e controle de estoques. AGUIAR, 

PEINADO (2007), conta um pouco da história do Kanban.  Após a segunda guerra mundial, os 
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japoneses perceberam que para reestabelecer o equilíbrio econômico era necessário reduzir custos, 

aumentar a qualidade e a produtividade, o que não seria possível com os complexos e onerosos 

sistemas de controle de estoque adotados, criando assim o sistema Toyota de produção também 

conhecido como lean manufacturin. É uma abordagem sistemática que visa identificar e eliminar os 

desperdícios no processo produtivo, através da melhoria contínua, com o fluxo de material puxado 

por intermédio do pedido do cliente. 

 A fim de criar um modelo mais simples um executivo da Toyota Japão Taiichi Ohno, 

desenvolveu um sistema baseado no abastecimento das prateleiras de um supermercado norte-

americano, um sistema de controle visual simples onde os próprios clientes/repositores 

determinavam o ritmo da reposição. Em 1953 a Toyota implantou esse sistema com algumas 

adaptações às características de uma linha de produção.  

 O sistema Kanban mais utilizado pelas empresas segundo Aguiar, Peinado (2007), é o de 

controle por cartões. O cartão Kanban sempre corresponde a um contentor (local de armazenagem) 

e ele é quem faz a comunicação em todo o sistema, ele deve trazer as informações necessárias para 

o bom funcionamento da linha de produção.  À medida que acontecem alterações no estoque físico 

as mesmas devem ser representadas no quadro Kanban através dos cartões. 

 Se implantado e utilizado corretamente o sistema Kanban trás vantagens como redução de 

desperdícios e consequente redução de custos.   

 De acordo com Padoveze (2015), desperdício é o “gasto sem aproveitamento” e acontece 

quando se realiza um processo que poderia ser realizado com maior eficiência ou eficácia e 

lançando mão de menos recursos. Ao reduzir o desperdício dos recursos de produção tem-se 

consequente redução de custos e um processo mais sustentável. 

 Segundo Pereira Et al.(2012), a base para um processo produtivo mais sustentável está na 

redução e melhor utilização dos recursos de produção, sejam eles naturais ou não, usando os de 

forma consciente atendendo as necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras. 

O objetivo desse estudo é mostrar que ferramentas e metodologias que muitas vezes 

parecem complexas podem ser adotadas também em micro empresas, adaptando-as as necessidades 

da empresa e as características de cada processo.  

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 O presente estudo foi desenvolvido em uma Floricultura da cidade de Congonhas-MG. 

Através de pesquisas bibliográficas de fontes primárias e secundárias, e pesquisa documental. A 

coleta de dados ocorreu por meio de observação em visitas realizadas a empresa, informações 
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cedidas pela proprietária e de entrevistas realizadas com proprietária, gestor e demais funcionários. 

Após análise dos dados foi elaborado um plano de recomendações para sanar as falhas detectadas 

no processo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por ser uma empresa há mais de 20 anos no mercado, a Floricultura possui uma grande fatia 

deste, sendo considerada tradicional na cidade de Congonhas – MG. Mesmo assim, está sempre em 

busca de melhores resultados, para isso alguns diferenciais foram conquistados: a manutenção de 

um viveiro com plantas ornamentais, profissionais exclusivos na área de jardinagem, 

disponibilização de produtos, serviços e know-how para o cultivo doméstico e uma recente reforma 

do espaço físico da loja. Tais mudanças além de agregar valor à empresa aumentaram 

significativamente o volume de vendas.  

Após a conclusão do diagnóstico foram detectadas algumas falhas. Através de um diagrama 

de causa e efeito foi possível levantar as prováveis causas de cada uma dessas falhas e através da 

análise do efeito de cada causa no orçamento da organização foi possível definir a importância 

relativa de cada uma, conforme tabela 01.  

Tabela 01- Análise de Sintomas/Causas 

Sintomas (Problemas)    Áreas  Causas Prováveis 
Importância  

Relativa 

A B C 

1. A empresa não consegue honrar seus 

compromissos em dia. 
Financeiro 

 Custeio de gastos familiares. X     

 Marcação de preços inadequada.     X 

Diferença entre os prazos de recebimento e 

pagamento. 
  X   

2. Baixa Produtividade do pessoal.  
Gestão de 

Pessoas 

Ausência de critério de seleção. X     

Ausência de um programa de incentivo.     X 

Falta um treinamento de atendimento ao 

público. 
  X   

3. Proprietária e gerente de vendas estão 

sobrecarregadas. 

Gestão de 

 Pessoas 
 Número insuficiente de empregados.     X 

4. Despesas variáveis são muito altas. Financeiro 
 Ausência de discriminação de pequenos 

gastos. 
X     

5. Alto índice de inadimplência 

(cheques). 
Financeiro 

Alto índice de cheques devolvidos.   X   

Falta de um sistema de análise de crédito. 
 

 X   

6. Pouca variedade de espécies de 

plantas naturais. 
Logística Poucos Fornecedores.   X   

7. Algumas plantas de corte têm tido 

menor vida útil. 
Logística 

Ausência de almoxarifado.     X 

Armazenagem inadequada dos produtos. X     

Controle de estoque deficiente.   X   

Fonte: Próprio Autor, 2016.  

O plano de recomendações baseou-se em tratar as falhas com maior importância relativa: 

1) Custeio de Gastos familiares com o caixa da empresa – A empresa possui atualmente uma receita 

bruta de R$ 34.000,00, com despesas médias em torno de R$ 20.000.00. Mensalmente a família 
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realiza retiradas em torno de R$ 6.000,00 para custear despesas pessoais. Foi sugerido que o lucro 

seja apurado mensalmente, com retirada pré-definida de pró-labore em data determinada. Dessa 

forma, a família deixa de realizar retiradas diretas no caixa da empresa e os compromissos poderão 

ser honrados em dia. 

2) Ausência de Critério de Seleção – A primeira recomendação é que o serviço de recrutamento e 

seleção de mão de obra seja terceirizado. 

 A segunda é que não dispondo de recursos para a terceirização do serviço a empresa deve 

criar uma lista de atributos que os seus empregados precisam atender, essa lista será dividida em 

indispensáveis e desejáveis. Ao realizar as entrevistas de emprego esses critérios devem ser 

avaliados sem abrir mão dos indispensáveis. Os critérios de seleção atuais como empatia e 

envolvimento afetivo devem ser abandonados. A seleção deve ser o mais imparcial possível.  

3) Ausência de discriminação de pequenos gastos – O controle financeiro hoje é manual, os 

registros são realizados em cadernos e sempre são falhos. Foi sugerido a adoção de um sistema de 

controle financeiro simples, com a adoção de planilhas de Excel para o controle do fluxo de caixa, 

entrada e saída de mercadorias em estoque, contas a pagar e receber e controle de vendas. Alguns 

modelos foram desenvolvidos e fornecidos a proprietária.  

4) Armazenagem inadequada dos produtos - a empresa está perdendo muitas plantas de corte pela 

má armazenagem das mesmas. O fornecimento da plantas é semanal, quando chegam flores novas 

estas são guardadas no mesmo local que as antigas, o que gera confusão na hora da retirada. A 

sugestão foi baseada no sistema kanban. Por se tratar de produtos perecíveis as primeiras 

mercadorias que chegam à empresa devem sair primeiro (método PEPS). Sugeriu-se então a criação 

de cartões coloridos que devem ser colocados nas plantas, cada cor fará referência a um lote de 

plantas indicado em um quadro onde deve constar os números de cada lote, as características das 

plantas , quando necessário, e a data de entrada no estoque. Por ser um sistema simples pode ser 

compreendido e executado por qualquer um dos empregados. 

 A implantação desse sistema além de gerar uma significativa redução de custos também 

contribui para a redução da geração de resíduos sólidos orgânicos, possibilitando um processo mais 

sustentável. A figura 1 demonstra o modelo de implantação do sistema. 

 

   

 

 

 

Figura 1: Modelo de implementação 

Fonte: Autores, 2016. 
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CONCLUSÓES 

As falhas detectadas através do diagnóstico são comuns aos pequenos empresários e 

principalmente em empresas familiares, como é o caso deste estudo. São falhas corriqueiras e de 

fácil tratamento. Para cada falha detectada foi recomendada uma ação que foi recebida com 

muita tranquilidade pela proprietária, algumas já adotadas ao término do estudo.  

Através desse estudo foi possível mostrar que as ferramentas e metodologias da qualidade 

são simples e podem ser adotadas em qualquer empresa, independente de seu porte e do 

conhecimento técnico de seus empregados, trazendo resultados significativos, como nesse caso: 

redução de desperdício e adoção de ações sustentáveis  com consequente redução de custos e 

aumento da lucratividade.  

Será necessário o acompanhamento dos resultados a fim de mensurar os ganhos financeiros 

alcançados pela implementação do sistema de cartões coloridos baseados no sistema Kanban.  
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