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A UTILIZAÇÃO DO CICLO PDCA PARA ANÁLISE DE 
INDICADORES DE DESEMPENHO LOGÍSTICO EM UMA 
EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO 
 
RESUMO 

Cada vez mais as empresas buscam utilizar indicadores de desempenho para 

acompanhar seus processos e resultados. Mais importante do que ter indicadores, é ter 

formas estruturadas para se entender as causas que geram os resultados dos mesmos, 

no intuito de se conseguir tomar ações de ajustes de rotas, caso sejam necessárias. 

Nesse contexto, este trabalho objetiva apresentar a utilização do Ciclo PDCA para a 

análise de indicadores de desempenho logístico em uma empresa do ramo alimentício.  

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências 

foram coletadas por meio de informações internas de indicadores e de análise de custos 

envolvendo os mesmos. Os resultados mostram que com a utilização do Ciclo PDCA, as 

causas dos resultados de indicadores são encontradas de forma mais criteriosa e 

estruturada, sendo as ações elencadas para a resolução dessas causas inclusive 

utilizadas em outras unidades da empresa objeto de análise. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em referência à conhecida frase de Deming - “o que não é medido, não 

pode ser gerenciado”- tem-se a importância de se medir de alguma forma o desempenho 

de uma área para assim conseguir enxergar o quanto ela está atingindo suas metas e 

objetivos. Para isso existem os indicadores de desempenho. 

Segundo Paladini(2008, p 58), “Indicador é um dado que se obtém 

comparando dois ou mais dados, logicamente relacionados, referentes ao comportamento 

de uma atividade ou processo, dentro de um período de tempo específico”.  

Os indicadores, então, são parte auxiliar no processo de tomada de decisões, pois geram 

aos gestores evidências de um determinado processo ou atividade na área. Cada 

empresa tem, ou deveria ter, seus próprios indicadores, criados a partir do 

desdobramento de suas metas. Assim o estudo de caso será feito na área de Logística, 

com a análise dos indicadores desenvolvidos pela empresa objeto de análise para 

apuração mensal dos resultados. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar a utilização do Ciclo 

PDCA para a análise de indicadores de desempenho logístico em uma empresa do ramo 

alimentício. O trabalho pretende responder à questão de como pode-se chegar nas 

causas de determinados problemas que afetaram os resultados de indicadores de 

desempenho, de forma mais estruturada. O trabalho foi conduzido em uma indústria do 

ramo alimentício, devido à necessidade da mesma em atender seus indicadores de 

desempenho e melhorar seus resultados logísticos, tendo assim um cenário propício para 

a utilização de uma ferramenta estruturada, nesse caso, o PDCA. 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado de informações internas de indicadores e de análise de 

custos envolvendo os mesmos, as quais serão detalhadas mais à frente. Para cumprir 

seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos 

procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas 

conclusões. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 PDCA 
 

O ciclo PDCA é uma das ferramentas da qualidade que é utilizada 

principalmente para gestão e análise de processos. São quatro etapas que são realizadas 

de maneira cíclica: Plan (Planejar); Do (Fazer); Check (Checar) e Act (Agir), conforme 

podem ser notadas na Figura 1. Após o término de um ciclo, outro se inicia, e assim vai 
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continuamente. A natureza repetida e cíclica do melhoramento contínuo pode ser 

resumida no ciclo PDCA, definido como uma sequência de atividades que são percorridas 

de maneira cíclica para melhorá-las (SOUZA;DUARTE, 2013). 

 
Figura 1: Ciclo PDCA. 

 
Fonte: Souza, 2013. 
 

A explicação de cada etapa do ciclo PDCA é dada a seguir: 

• Plan (Planejar): estabelecer metas e objetivos, definir métodos que serão utilizados para que 

esses objetivos sejam realizados; 

• Do (Executar): etapa de implementação. Executar as tarefas conforme previsto na fase de 

planejamento. Nessa fase o treinamento na tarefa faz toda a diferença; 

• Check (Checar): analisar os dados e medir se os objetivos e metas foram alcançados da forma 

como desejada; 

• Act (Agir): atuar no processo de acordo com os resultados das etapas anteriores. Nessa fase 

há duas opções: padronizar a ação, caso essa tenha alcançado o objetivo ou agir sobre as causas 

do não alcance dos objetivos em caso de ação não efetiva. 

 
2.2 Ferramentas da Qualidade 
 

A etapa 1 “Planejar” do ciclo PDCA é uma das mais importantes, pois é nela 

que se é possível identificar o problema a ser trabalhado e se define como chegar à 

solução. Nessa etapa é que se faz uso de diversas ferramentas da qualidade a fim de 

identificar e analisar o cenário/problema. Dentre essas ferramentas, pode-se citar as 

principais nessa etapa: estratificação; gráfico de Pareto; diagrama de causa e efeito, cinco 

porquês e 5W2H. 
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2.2.1 Estratificação 
 

A estratificação consiste em dividir um grupo de dados em diversos 

subgrupos de acordo com os aspectos que se deseja avaliar. Ao se chegar no subgrupo 

“chave” ou “raiz”, se saberá exatamente em cima do que a análise deverá se aprofundar e 

atuar. A estratificação permite analisar os dados separadamente para descobrir onde 

realmente está a verdadeira causa de um problema. 

 

2.2.2 Princípio de Pareto 
 

O princípio de Pareto (que recebe esse nome porque foi baseado em teorias 

desenvolvidas pelo sociólogo e economista Vilfredo Pareto) apresenta que, para várias 

situações, 80% das consequências vêm de 20% das causas. Isso pode ser muito útil para 

tratar não conformidades, identificar pontos de melhoria e definir planos de ação. Desta 

forma o gráfico de Pareto permite determinar as prioridades dos problemas a serem 

resolvidos, através das frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas.  

 

2.2.3 Espinha de Peixe 
 

O diagrama de causa e efeito, ou ainda diagrama de Ishikawa – seu 

“criador”, ou ainda mais conhecido por espinha de peixe é utilizado para facilitar a 

visualização entre os fatores que causam o problema, e o seu efeito. Normalmente é 

elaborado a partir de um brainstorming (“tempestade de ideias” onde se reúne a equipe e 

são levantadas todas as possíveis causas ao problema analisado. Nesse momento não 

há filtro e todas as ideias são bem-vindas) e permite que sejam colocadas através de 

grupos as possíveis causas do problema.  

Para classificar as causas de um problema, é utilizado um desenho em 

forma de “espinha-de-peixe”, onde se define primeiramente o “efeito”, que deverá ser 

anotado à direita e traçando, à esquerda, uma larga seta, apontando para o efeito. Em 

seguida, descrevem-se as ramificações, que são os fatores detalhados que podem ser 

considerados como causas secundárias (SOUZA e DUARTE, 2013, p.24). Segundo a 

espinha de peixe, todas as causas de um problema podem ser identificadas em um dos 

seis grupos que compõem a espinha, os 6Ms: Máquina, Método, Medida, Mão de obra, 

Matéria-prima e Meio ambiente. Assim consegue-se identificar a responsabilidade do 

problema, conforme mostrado na Figura 2. 
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Figura 2: Espinha de peixe. 
 

 
Fonte: Costa, (2009). 

 

2.2.4 Os 5 Porquês 
 

Um erro comum é pensar que já se sabe o que causa o problema e muitas 

vezes não se analisa o problema a fundo e uma causa raiz é ignorada, podendo vir a 

causar mais problemas futuros. Para diminuir-se a possibilidade de erros, uma técnica a 

ser utilizada é a dos 5 porquês. Essa técnica serve para detectar a principal causa de um 

defeito ou problema, onde pergunta-se 5 vezes o motivo de seu acontecimento. No 

entanto, não é necessário que sejam feitas exatamente 5 perguntas, desde que se 

chegue a real causa do problema. 

O importante é que esta ferramenta sirva para exercitar ideias e tire a 

pessoa de sua zona de conforto e que, combinada com outras ferramentas, possa trazer 

resultados bastante satisfatórios (OLIVEIRA et al., 2009, p.10). 

 

2.2.5 O Plano 5W2H 
 

Após a identificação do problema, apresentação de sua evolução, 

levantamento de todos os dados e análise profunda já se conhece a causa raiz do 

problema que deve ser tratado. Sabendo agora onde está o problema é mais fácil 

desenhar um plano para sua tratativa. Assim pode-se passar para a última ferramenta 

5W2H ou plano de ação.  

Para utilizar-se o 5W2H deve-se fazer uso das seguintes perguntas:  What: o 

que será feito (etapas); Why: por que será feito (justificativa); Where: onde será feito 

(local); When: quando será feito (tempo); Who: por quem será feito (responsabilidade); 

How: como será feito (método); How much: quanto custará fazer (custo). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O ciclo PDCA e as Ferramentas da Qualidade possuem formas de 

organização e aprofundamento que facilitam bastante as análises e os alinhamentos de 

ações necessárias. O presente trabalho tem como propósito apresentar a utilização do 

Ciclo PDCA para a análise de indicadores de desempenho logístico em uma empresa do 

ramo alimentício, sob o ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo 

com a teoria vigente.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procura-se compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

diversos fatores (ARAÚJO, 2008). 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu, devido à necessidade da 

mesma em atender seus indicadores de desempenho e melhorar seus resultados 

logísticos, tendo assim um cenário propício para a utilização de uma ferramenta 

estruturada, nesse caso, o PDCA. A empresa objeto de análise, é um grupo de destaque 

no Brasil no ramo alimentício, em específico cafés, achocolatados, refrescos em pó e 

derivados de milho. São 17 marcas de cafés, 1 marca de achocolatado em pó, 2 marcas 

de refrescos, 3 marcas de derivados de milho e na linha de máquinas multibebidas, 

cápsulas de cafés expressos e chás. O grupo é resultado de uma joint venture entre um 

grupo brasileiro e um israelense. Hoje é a única empresa do setor cafeeiro que abraça 

toda a cadeia produtiva, da compra do café verde junto ao produtor até o varejo. São 3 

Unidades de Compra e Beneficiamento de Café Verde, 5 Plantas Fabris com 9 Unidades 

Industriais, 25 Centros de Vendas e Distribuição (CDs), 2 Escritório de Vendas, 4 

Parceiros Comerciais, 1 Unidade de Exportação de Café Verde e 2 Unidades de 

Assistência Técnica e Food Solutions. Todas as Unidades estão interligadas pela Unidade 

Corporativa (CE, SP e MG). 

 

3.1 Indicadores de Desempenho Logístico da Empresa Pesquisada 
 

A empresa em estudo possui 25 Centros de Distribuição (CDs), sendo que a 

análise desse trabalho focará na Regional Norte. Para entendimento, o grupo - na área de 

Logística - é dividido em 4 (quatro) regionais: 

1.Regional Norte: Filiais Belém, Eusébio, Juazeiro, Manaus, Mossoró, Natal, São Luis, 

Teresina e Timon; 
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2. Regional Nordeste: Filiais João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador e Sergipe; 

3. Regional Sudeste: Filiais Brasília, Montes Claros, Santa Luzia e São Paulo; 

4. Regional Sul: Filiais Londrina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Porto Alegre 

e Santa Catarina.   

 

A Regional Norte é responsável sozinha por, em média, 39% do faturamento 

anual em quilos de todo o grupo e, 28% de Custos Logísticos (R$) anual do grupo.  

Cada Unidade ou filial responde logisticamente por 5 (cinco) indicadores de 

apuração mensal. A Regional Norte responde pelos mesmos indicadores, que são: Custo 

Logístico (R$/kg); Diferença em Estoque Absoluta (R$); Diferença em Estoque Contábil 

(R$); Índice de desligamento da Logística (%) e On Time (%).  

Custo Logístico (R$/kg): é a relação entre o custo, em reais, gasto com todas as 

operações logísticas e o volume faturado, em quilogramas, para toda a Unidade em 

determinado período. 

Custo Logístico (R$/kg) = Custo Logístico (R$) / Volume faturado (kg) 

 

Diferença em Estoque Absoluta (R$): a diferença absoluta em reais entre o que consta 

no estoque cadastrado no sistema e o estoque real físico. A diferença absoluta considera 

a soma de todas as diferenças em valores absolutos: positivas (o quanto está sobrando 

físico em relação ao sistema) + negativas (o quanto está faltando físico em relação ao 

sistema). O resultado provém do número do inventário mensal.  

Diferença em Estoque Absoluta (R$) = [diferença em estoque positiva] + [diferença em 

estoque negativa] 

 

Diferença em Estoque Contábil (R$): é a diferença em reais entre o que consta no 

estoque cadastrado no sistema e o estoque real físico. A diferença contábil considera a 

compensação entre diferenças positivas (o quanto está sobrando físico em relação ao 

sistema) e negativas (o quanto está faltando físico em relação ao sistema). O resultado 

provém do número do inventário mensal.  

 

Diferença em Estoque Contábil (R$) = diferença em estoque positiva - diferença em 

estoque negativa 
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Índice de Desligamento da Logística (%):  é a relação entre o número de colaboradores 

desligados e o QLP (quadro de lotação de pessoas) ativo em um determinado período 

Índice de Desligamento da Logística (%) = número de desligamentos/ QLP ativo 

 

On Time (%): relação entre notas fiscais entregues no prazo e todas as notas fiscais 

faturadas para entrega em determinado período. Para entregas dentro da capital, o prazo 

é de 1 dia para entrega desde que o pedido for faturado; entregas no interior, o prazo é de 

5 dias para entrega a partir do faturamento do pedido. 

On Time (%) = número de notas fiscais entregues no prazo / número total de notas fiscais 

faturadas 

 

Todos os indicadores são de apuração mensal, mas conhecendo a memória 

de cálculo e com acesso à base de dados os supervisores podem calcular o resultado dos 

indicadores e fazer acompanhamento antes de os valores finais serem lançados. Assim é 

possível ir para reunião mensal de resultados com o gerente já com seus indicadores 

analisados.  

Para a coleta de dados utilizou-se de informações internas de indicadores e 

de análise de custos envolvendo os mesmos, sendo essas informações mais detalhadas 

a seguir. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Finalizado o mês, é hora de apurar os resultados de todos os indicadores.  

O farol de indicadores é atualizado até o sétimo dia útil de cada mês, sendo que as áreas 

responsáveis enviam o resultado para o setor de processos, o qual atualiza o portal, 

conforme a Figura 3. 
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Figura 3: Tela do Portal com farol de indicadores da área de Logística. 

 

 
Fonte: Acesso pela Intranet. 

 

São 4 faróis: Vermelho (não atingimento da meta); Amarelo (não 

atingimento, mas dentro de uma variação aceitável); Verde (atingimento da meta); Azul 

(atingimento acima das expectativas). Todos os indicadores com farol vermelho ou 

amarelo devem ser justificados e feita a análise PDCA. 

Segundo o farol mostrado na Figura 3, no mês de novembro de 2015 dois 

indicadores não foram atingidos, sendo o Custo Logístico (R$/kg) e a Diferença em 

Estoque Absoluta (R$). Como não se tem um acompanhamento anual de Diferença em 

Estoque, o indicador que deverá ser justificado é o de Custo Logístico (R$/kg), o qual será 

explanado a seguir. 

 

4.1 PDCA_Fase 1: Planejar 
 

A Regional Norte não atingiu o indicador Custo Logístico. O primeiro passo é 

identificar e quantificar o problema. 

Identificação do Problema: Não atingimento da meta de Custo Logístico (R$/kg) no mês 

de novembro/2015 - Economia de R$55.635, mas que não foi acompanhada pelo volume 

(déficit de 453.652kg) e representou um desvio de 3,8% em relação ao planejado, 

conforme mostra a Figura 4. 

 
Figura 4: Tela da planilha de Custos Logísticos. 

 

 
Fonte: Setor de Custos. 
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a) Estratificação 

Depois de identificado o problema, precisa-se analisar o indicador até 

encontrar-se a causa para o desvio. Para estratificar o indicador Custo Logístico, deve-se 

estratificá-lo para ver que contas compõem o valor: 

1ª Estratificação: Abrir Custo Logístico por contas que o compõem: 

- Frota: todas as despesas com frota própria; 

- Custos Administrativos: todas as despesas com a equipe de gestão e gastos 

administrativos relacionados à Logística; 

- Custo Distribuição_Outros: anomalias referentes a despesas com distribuição, tais como 

diárias ou agendamentos extras; 

- Custo de Transferência: todas as despesas com transporte de cargas entre Unidades 

(para fora do estado); 

- Custo M&A (Movimentação & Armazenagem): todas as despesas relativas ao armazém 

e sua equipe; 

- Custo Distribuição_Entrega: todas as despesas com entrega dentro do estado (do centro 

de distribuição para o cliente). 

 

A Tabela 1 mostra a abertura das contas dos Custos Logísticos, bem como 

seus respectivos valores. 

 
Tabela 1: Abertura das contas dos Custos Logísticos. 

 
Plan. Real Dif. 

Custo Logístico (R$) 3.194.369 3.138.734 -55.635 

Frota 1.036.812 1.074.188 37.376 

Custo_ADM_Log 248.088 256.258 8.170 

Custo_Distrib Outros 0 4.103 4.103 

Custo_Transferência 1.028.040 1.013.127 -14.913 

Custo_M&A 551.783 517.615 -34.169 

Distrib_Entrega 329.645 273.444 -56.200 
 
Fonte: Setor de Custos. 
 
 
b) Pareto 

Para o mês de novembro a Regional Norte economizou no total  

R$55.635 reais, mas houveram contas que tiveram estouro. Para afunilar a análise, será 

aplicado o princípio do Pareto e assumir que 80% dos estouros em reais são as contas 

responsáveis pelo resultado negativo do indicador, conforme mostrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Pareto das contas dos Custos Logísticos. 
 

Plan. Real Dif. 

Custo Logístico (R$) 3.194.369 3.138.734 -55.635 % 

Frota 1.036.812 1.074.188 37.376 75,28% 

Custo_ADM_Log 248.088 256.258 8.170 91,74% 

Custo_Distrib Outros 0 4.103 4.103 100,00% 

Custo_Transferência 1.028.040 1.013.127 -14.913 100,00% 

Custo_M&A 551.783 517.615 -34.169 100,00% 

Distrib_Entrega 329.645 273.444 -56.200 100,00% 
 
Fonte: Setor de Custos. 

 
Calculando a representatividade do estouro de cada conta em relação ao 

estouro total em reais da Regional, encontrou-se as 2 contas que juntas representam 

91,74% do estouro da Regional, sendo essas: 

• Frota; 

• Custos Administrativos. 

 
c) Pareto 2ª parte 

Identificadas as contas ofensoras do Custo Logístico, precisa-se fazer uma 

segunda abertura para melhor trabalhar-se o número e para isso dividir as contas em 

subníveis com os pacotes que compõem o orçamento de cada conta. 

 

2ª Estratificação: Abrir contas em pacotes. Abrir os 2 Paretos nos componentes do 

seu orçamento. 

Por meio da Tabela 3 pode-se notar o Pareto da Frota da Regional Norte. 

Assim, aplicando o princípio de Pareto com as representatividades 

acumuladas, tem-se definidas quais contas precisam ser analisadas, sendo essas:  

• Frota - Equipe de Entrega QLP; 

• Frota - Combustível. 

 
Tabela 3: Pareto_Frota Regional Norte. 

 

Conta Plan. Real Dif. % 

Equipe de Entrega - QLP 600.899 652.360 51.461 76,22% 

Combustível Distribuição 240.809 250.176 9.367 90,00% 

Manutenção Distrib. 106.331 110.631 4.300 96,00% 

Desp. c/ serviço de recapagem 0 1.490 1.490 99,00% 

Desp. c/ Legalização de Veículos 0 894 894 100,00% 

IPVA 0 0 0 100,00% 

Sinistros Veículos/D. 0 0 0 100,00% 

Aluguel Veículo Distribuição 15.713 14.764 -948 100,00% 

Limpeza e Conservação de Veículo  14.370 9.104 -5.266 100,00% 

Pneus Distribuição 35.504 27.325 -8.180 100,00% 

Equipe de Entrega - QLT 23.187 7.444 -15.742 100,00% 
 

Fonte: Setor de Custos. 
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Por meio da Tabela 4 pode-se notar o Pareto dos Custos Administrativos da 

Regional Norte. 

Tabela 4: Pareto_ADM. Regional Norte 
 

Plan. Real Dif. % 

Equipe de Gestão 87.190 95.339 8.149 56,59% 

Despesa Corporativa 154.667 160.919 6.252 100,00% 

Viagens e Hospedagem 6.232 0 -6.232 100,00% 
 

Fonte: Setor de Custos. 

 

Dessa forma, aplicando o princípio de Pareto com as representatividades 

acumuladas, têm-se definidas quais contas precisam ser analisadas, sendo essas:  

• Custos Administrativos -  Equipe de Gestão; 

• Custos Administrativos - Viagens e Hospedagens. 

 

d) Pareto 3ª parte 

Identificados os pacotes ofensores do Custo Logístico, precisa-se fazer uma 

terceira abertura para melhor trabalhar-se o número e para isso, dividir os pacotes em 

subníveis com as Unidades e o quanto cada uma estourou no pacote. 

 

3ª Estratificação: Abrir pacotes por Unidades para ver quais Unidades “gastaram” mais 

nas contas identificadas. 

 

Em relação à conta “Frota - Equipe de Entrega QLP”, a Tabela 5 apresenta a 

estratificação por Unidade. 

 
Tabela 5: Pareto Frota - Equipe de Entrega QLP. 

 
Cidade Plan. Real Dif. 
Eusébio 219.580 249.277 29.697 
Timon 27.280 34.478 7.198 

Mossoró 49.438 55.246 5.808 
São Luis 42.745 48.090 5.345 
Teresina 80.302 80.220 -83 
Manaus 16.720 16.306 -414 
Juazeiro 38.537 37.482 -1.055 

Natal 84.506 80.579 -3.927 
Belém 64.978 58.126 -6.852 
Total 624.085 659.804 35.718 

 
Fonte: Setor de Custos. 
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Em relação à conta “Frota - Combustível”, a Tabela 6 apresenta a 
estratificação por Unidade.  

 
Tabela 6: Pareto Frota - Combustível. 

 

Cidade Plan. Real Dif. 

Eusébio 58.571 84.503 25.932 

Belém 21.958 30.681 8.723 

Natal 25.751 25.236 -515 

Teresina 64.574 63.507 -1.067 

Manaus 5.093 3.321 -1.772 

Juazeiro 12.352 10.001 -2.352 

Timon 14.185 8.803 -5.382 

São Luis 21.586 15.323 -6.263 

Mossoró 16.737 8.801 -7.936 

Total 240.809 250.176 9.367 
 

Fonte: Setor de Custos. 
 

Em relação à conta “Custos Administrativos -  Equipe de Gestão”, a Tabela 7 
apresenta a estratificação por Unidade. 

 
Tabela 7: Pareto Custos Administrativos - Equipe de Gestão. 

 

Cidade Plan. Real Dif. 
Natal 2.480 18.625 16.145 
Belém 15.007 20.166 5.158 
Manaus 16.061 17.475 1.414 
São Luis 13.500 13.612 112 
Juazeiro 10.229 10.228 -1 
Timon 545 0 -545 
Teresina 5.902 3.192 -2.711 
Mossoró 14.345 10.532 -3.813 
Eusébio 9.120 1.510 -7.610 

Total 87.190 95.339 8.149 
Fonte: Setor de Custos. 
 

Em relação à conta “Custos Administrativos - Viagens e Hospedagens”, a 
Tabela 8 apresenta a estratificação por Unidade. 

 
Tabela 8: Pareto Custos Administrativos - Viagens e Hospedagens. 

 

Cidade Plan. Real Dif. 
Eusébio 42.342 44.070 1.729 
Mossoró 20.265 21.200 935 
Natal 18.216 18.965 749 
Belém 17.358 18.007 650 
Teresina 15.245 15.838 593 
Juazeiro 12.529 13.043 514 
São Luis 11.299 11.737 437 
Manaus 11.316 11.723 408 
Timon 6.098 6.336 238 
Total 154.667 160.919 6.252 

 
Fonte: Setor de Custos. 



Lía Cândido Morais, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 14 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

e) Análises 

Pareto 1: Frota – Equipe de Entrega QLP 

Equipe de Entrega – QLP Eusébio 

Analisando a conta de Equipe de Entrega, vê-se que os maiores valores 

pagos foram com “Adicional de Salário” e “Hora Extra”. Considerando um lançamento de 

“Gratificações” que foi feito equivocado em “Adicional de Salário”, a responsabilidade do 

estouro de QLP na Unidade de Eusébio está nas Horas extras feitas pela equipe de 

motoristas, conforme mostra a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores Frota – Equipe de Entrega QLP Eusébio. 

 
Fonte: Setor de Custos. 
 
Obs.: *Gratificações lançadas em Adicional de salário. 

 

Equipe de Entrega – QLP Timon 

Analisando a conta de Equipe de Entrega vê-se que o maior valor pago foi 

com “Ordenados e Salários”. As justificativas apresentadas pela Unidade foram que além 

de planejado de novembro menor em comparação com os demais meses (em média 

R$3.000), houve acordo sindical com aumento no adicional de salário a partir de junho 

sem mudança no orçamento. A Tabela 10 mostra os valores. 
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Tabela 10: Valores Frota – Equipe de Entrega QLP Timon. 

 
Fonte: Setor de Custos. 

 

A Tabela 11 mostra os valores planejados e realizados para a conta “Equipe 

de Entrega QLP” Timon no ano de 2015. 

 
Tabela 12: Valores para a conta “Equipe de Entrega QLP” Timon em 2015. 

 

 PLAN REAL 

jan 31.834,93 44.290,88 

fev 29.755,04 28.744,92 

mar 29.755,04 33.666,34 

abr 32.083,20 33,866,10 

mai 32.083,20 35.699,72 

jun 30.305,92 37.837,45 

jul 30.238,00 37.337,04 

ago 30.302,31 33.881,67 

set 30.302,31 34,371,74 

out 30.302,31 32.629,81 

nov 27.279,89 34.478,10 
Fonte: Setor de Custos. 
 

Equipe de Entrega – QLP Mossoró 

Analisando a conta de Equipe de Entrega, vê-se que o maior valor pago foi 

com “Adicional de Salário”, o que é justificado pelo fato de no mês de novembro ter 

ocorrido um acréscimo de R$ 4.101 no pagamento da equipe de entrega devido 

promoção de alguns motoristas, conforme se pode notar na Tabela 12. 
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Tabela 12: Valores Frota – Equipe de Entrega QLP Mossoró. 

 
Fonte: Setor de Custos. 
 

Equipe de Entrega – QLP São Luís 

Analisando a conta de Equipe de Entrega, vê-se que o maior valor pago foi 

relativo a salários que não estavam orçados, conforme mostra a Tabela 13. Isso 

aconteceu devido erro de alocação de QLP na Unidade, aonde o Analista de Logística 

estava orçado em Frota erroneamente e o Analista de Transporte não tinha sua vaga 

orçada.  

 

Tabela 13: Valores Frota – Equipe de Entrega QLP São Luís. 

 
Fonte: Setor de Custos. 
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Pareto 2: Frota – Combustível 

Combustível Eusébio 

Em Eusébio, para a conta de Combustível, vê-se que trata de um erro de 

diferença de tabela de preço do litro do diesel, conforme mostra a Tabela 14. 

 
Tabela 14: Valores Frota – Combustível Eusébio. 

 
Fonte: Setor de Custos. 
 

O valor orçado no começo do ano para o litro do diesel foi de R$2,36. No 

entanto, desde o começo do ano o valor real pago pelo litro de diesel sofreu mais de 4 

aumentos chegando no valor, em novembro, de R$2,80. Considerando os mais de 25 mil 

litros de combustível consumidos e a diferença de R$0,44 por litro, tem-se um estouro de 

mais de R$ 11 mil reais somente por diferença de tabela. 

Outra causa foi a quilometragem excedente no mês. Estava planejada para 

a Unidade uma meta de 96 mil quilômetros rodados no mês de novembro, mas o real foi 

de mais de 100 mil quilômetros, conforme mostra a Tabela 15. Considerando a diferença 

de mais de 4 mil quilômetros, e que um veículo de perfil truck faz em média 4,5km com 1 

litro de combustível, tem-se um total de mais de 1 mil litros de diesel a R$2,80 pagos 

somente por quilometragem excedente. 

 
Tabela 15: Controle de Quilometragem - Eusébio. 

 
Fonte: Setor de Custos. 
 
Pareto 3: Custos Administrativos -  Equipe de Gestão 

O estouro na conta de Equipe de Gestão é algo já esperado e se repete 

desde o final do primeiro semestre de 2015 - época em que novas vagas foram 

incrementadas às equipes de gestão nas Unidades de Natal e Belém. 

Em Natal, o coordenador de logística foi um incremento ao QLP 2105 e, 

portanto, não estava orçado seu salário e encargo. Semelhante ao caso anterior, em 

Belém houve, ainda no primeiro semestre de 2015, o incremento à equipe da vaga de 

Analista de Logística com foco em acompanhamento de rota e distribuição. 
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Pareto 4: Custos Administrativos – Viagens e Hospedagens 

A conta “Viagens e Hospedagens” se contabiliza com todas as viagens 

corporativas feita pelas equipes de gestão logística do Grupo. O valor total gasto é dividido 

por Unidade de acordo com sua representatividade no Grupo, e assim, ainda que não tenha 

gasto efetivamente, todo mês cada unidade receberá como despesa um valor x referente a 

sua porcentagem % de participação na divisão de gastos com viagens no Grupo.  

No entanto a partir de setembro houve a inclusão de dois regionais no 

Centro de Custo da matriz Integradora, e assim todas suas viagens e hospedagens 

passaram a ser contabilizadas aumentando o valor dividido entre as Unidades. 

 

f) Espinha de Peixe 

Concluídas as análises de todos os Paretos, nota-se que alguns não 

precisam ser tratados por serem motivos “ambientais” ou que já estão com seu estouro 

previsto no período devido alguma modificação ou acordo em todo o Grupo. 

Diante dos fatos, foram feitos 3 diagramas espinha de peixe, conforme 

Paretos a seguir. 

Pareto Frota- Equipe de entrega QLP 

Foi identificado que o problema foi o estouro de horas extras pela equipe de 

motoristas da Unidade de Eusébio. Assim a cabeça do peixe terá o nome “Estouro de 

jornada dos motoristas”, conforme mostrada na Figura 5. As possíveis causas foram 

levantadas durante um brainstorming com a equipe de gestão. 

• Causa provável 1 – Falta de acompanhamento do banco de horas: 

Não há na equipe uma pessoa responsável pelo acompanhamento diário da 

jornada de motoristas. O apontamento da jornada é feito pelo próprio motorista por meio 

de um palmtop e com o banco de horas de compensação dentro da semana, se o 

acompanhamento não for diário para compensação de horas, o motorista recebe hora 

extra. 

• Causa provável 2 – Estouro de jornada sem alinhamento com a gestão: 

Motoristas trabalham externos e a equipe de gestão tem horário fixo para 

sair da empresa. Ainda que possua contato telefônico, o motorista tem uma maior 

autonomia quando está na rua e principalmente entregas no interior ficam mais difíceis de 

ser acompanhadas. Assim muitos motoristas vinham fazendo seu “próprio horário”. 
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Figura 5: Espinha de Peixe – Estouro de jornada dos motoristas_Eusébio. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Pareto Frota-Combustível 

Foi identificado que o problema foi o pagamento do diesel acima do que 

estava orçado e estabelecido para a Unidade de Eusébio. Assim a cabeça do peixe terá o 

nome “Combustível pago acima do orçado” conforme mostrada na Figura 6.  

• Causa provável 1 – Alto Volume de Vendas: 

O estouro de vendas ocasionou o faturamento de mais rotas de entregas e 

os caminhões rodaram mais do que o planejado. O consumo de litros excedente 

evidenciou a diferença de tabela do preço pago pelo diesel. 

• Causa provável 2 – Aumento no preço do diesel: 

Motivo ambiental. A empresa não tem gestão sobre.  

 
Figura 6: Espinha de Peixe – Combustível pago acima do orçado_Eusébio. 

 
Fonte: Os autores. 
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Pareto Custos Administrativos- Equipe de Gestão 

 

Foi identificado que os problemas foram os incrementos de vagas que não 

estavam antes orçadas para as equipes de Natal e Belém. Assim a cabeça do peixe terá 

o nome “Equipes de Gestão não contempladas”, conforme mostrada na Figura 7. 

• Causa provável 1 – Incremento de vaga analista Belém 

• Causa provável 2 – Incremento de vaga coordenador Natal 

 

Ambas são causas “ambientais”, pois foram decididas pela Diretoria e 

incorporadas às Unidades. 

 
Figura 7: Espinha de Peixe – Equipes de Gestão não contempladas _Belém e Natal. 

 
Fonte: Os autores. 
 
 
g) 5 Porquês 

Considerando as espinhas de peixe construídas, tem-se as causas para os 

problemas, mas os primeiros motivos apresentados pela equipe não necessariamente são 

os reais. Assim precisa-se “estressar” o problema até chegar-se à causa raiz, ou seja, 

aquela que causou efetivamente o desvio. As Figuras 8 e 9 apresentam os 5 porquês 

realizados para os fatos em questão. 

 

5. Porquês para estouro de jornada dos motoristas: 

• Causa provável 1 – Falta de acompanhamento do banco de horas:  
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Figura 8: 5 porquês – Estouro de jornada dos motoristas. 

 
Fonte: Os autores. 
 

• Causa provável 2 – Estouro de jornada sem alinhamento com a gestão: 

Figura 9: 5 porquês – Estouro de jornada sem alinhamento com a gestão. 

 
Fonte: Os autores. 
 

h) Descrição do Problema 

Após todas as etapas feitas, pode-se sintetizar e apresentar o problema para 

não atingimento do indicador Custo Logístico (R$/kg) de novembro/2015, conforme 

mostrado na Figura 10. 

 
Figura 10: 5 porquês – Estouro de jornada sem alinhamento com a gestão. 

 
Fonte: Os autores. 
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i) 5W2H 

De posse da causa raiz do problema, chega-se à última etapa da fase 

“Planejamento” do ciclo PDCA, sendo a confecção do plano de ação. Para as causas 

encontradas, devem ser atribuídas ações a fim de corrigir o erro. As Figuras 11 e 12 

apresentam os planos de ação feitos. 

 

Figura 11: Plano de Ação – Estouro em Frota_Combustível. 

 
Fonte: Os autores. 

 

*Ação para controle do consumo do combustível, visto que não há como a empresa agir sobre o aumento 

do preço do combustível. 

 

Figura 12: Plano de Ação – Estouro Equipe de Entrega_Hora Extra. 

 
Fonte: Os autores. 
 

4.2 PDCA_Fase 2: Fazer 

Após defesa, análise e justificativa dos estouros, o supervisor da Unidade de 

Eusébio levou 3 ações a serem executadas conforme alinhado na sua reunião de 

resultados com o gerente regional. 

A ação “Instalar defletores nos caminhões teto baixo” foi executada em 

partes. Primeiro foram instalados defletores em 4 caminhões ainda no mês de 

dezembro/2015 para primeira análise de desempenho. O restante foi instalado em 

janeiro/2016, cumprindo o prazo estabelecido no plano de ação. Essa ação, entre compra 

e instalação dos seis defletores, teve um custo de R$2.600. 
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A ação “Construir novo controle para jornada dos motoristas” foi feita 

conforme solicitado com uma ata de reunião onde participaram todos os motoristas de 

capital e interior e a equipe de gestão. Todos os presentes assinaram e concordaram em 

somente passar do horário da jornada de trabalho após alinhamento prévio com equipe 

de gestão in loco. Essa ação não gerou nenhum custo extra. 

A ação “Designar colaborador específico para acompanhar jornada dos 

motoristas” foi executada com a contratação de um colaborador que terá como principal 

função o controle de jornada dos motoristas. A contratação foi efetivada e o colaborador 

iniciou em janeiro/2016. O colaborador foi contratado como assistente logístico, com um 

salário mensal médio de R$1.500,00. 

 

4.3 PDCA_Fase 3: Checar 

 

Concluídas as ações, analisou-se se elas deram o resultado esperado, e na 

Unidade em que foram aplicadas, as três ações tiveram resultados positivos. 

A instalação dos defletores nos caminhões de teto baixo teve um custo de 

em média R$ 2 mil para controlar um estouro, em novembro/2015, de R$ 25 mil.  

Os defletores já proporcionaram uma economia em média de 11,5% no consumo de 

diesel pelos caminhões, o que seria em torno de R$ 9 mil reais (em uma despesa de  

R$ 84 mil em novembro/2015). Assim, o investimento já se pagou e ainda está 

proporcionando economia à Unidade. 

A contratação do colaborador específico para controle de jornada dos 

motoristas já mostrou resultado no primeiro mês. Com acompanhamento diário a Unidade 

está sendo capaz de liberar os motoristas para compensar horas e o valor de horas extras 

que antes era de R$ 11 mil foi para R$ 5 mil no último mês, sendo um número que só evolui.  

 

4.4 PDCA_Fase 4: Agir 

 

Executadas e com resultado positivo, as ações deixam de ser um projeto 

com tempo determinado e passam a ser rotina padronizada nas atividades do dia a dia. 

A instalação de defletores como forma de economizar na média de 

quilômetros por litro se mostrou eficiente no controle do aumento do preço do diesel.  

A ação foi passada para as outras Unidades da Regional. 

O controle de jornada dos motoristas está desenhado e com processos 

definidos. Assim a jornada por meio do palmtop já está sendo implantada em outras 

Unidades e em cada filial está designando um colaborador para treinamento do processo 

de acompanhamento e controle. 

 

5. CONCLUSÕES 

Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que a utilização da 

ferramenta proposta se mostra eficaz na tratativa de indicadores de desempenho.  
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A insuficiência da Regional em atingir suas metas foi avaliada e estratificada até ser 

fundamentada e, assim, ajustada efetivamente. Com isso, a ferramenta PDCA que definiu 

a direção do diagnóstico, mostrou-se eficiente e fundamental para tomada de decisões e 

embasamento para o desenvolvimento de ações assertivas. 

Devido a sua capacidade de solucionar problemas o PDCA pode e deve ser 

usado em qualquer empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte. Outro fato 

importante sobre o método estudado é que como o próprio nome diz, trata-se de um ciclo. 

Não se pode buscar ajuda somente quando a empresa está em crise. O ciclo PDCA 

também serve para amenizar impactos negativos uma vez que se trata um problema 

antes que ele comprometa toda a operação, assim como foi feito com as ações que 

surtiram efeito positivo e foram padronizadas para todas as Unidades da Regional. 

Por fim, o que se precisa deixar destacado é a importância do ciclo PDCA 

para a empresa. Sua aplicação não deve ser feita somente quando um indicador já está 

comprometido/ perdido, mas sempre que for feito o ciclo PDCA, suas ações com resultados 

positivos devem ser implantadas e virarem rotina a fim de evitar problemas futuros. 
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