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RESUMO

O objetivo deste trabalho é aperfeiçoar a “logística” para reposição imediata de equipamentos
e ferramentas, visando à segurança, motivação do usuário e a imagem da gerência.
Anteriormente cada área da gerência usava os recursos para reposição de equipamentos e
ferramentas de forma despadronizada, ou seja, usuários com a mesma função e perfil
profissional utilizavam de ferramentas e equipamentos diferentes para execução das mesmas
tarefas, gerando desta forma insuficiência de recursos para reposição e conseqüentemente
falta de equipamentos e ferramentas, insegurança e insatisfação do usuário e
comprometimento da imagem da gerência.
Com intuito de solucionar estes problemas foi criado um grupo de trabalho com a finalidade
de otimizar a logística para reposição de equipamentos e ferramentas, onde os resultados
foram:
•

Padronização dos levantamentos das necessidades;

•

Padronização dos controles de equipamentos e ferramentas;

•

Padronização das requisições;

•

Relocação de equipamentos e ferramentas;

•

Redução de 120% da demanda reprimida;

•

Melhoria do índice de segurança praticada;

•

Melhoria da imagem da gerência.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Logística, Equipamentos e ferramentas.
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INTRODUÇÃO
Anteriormente existiam três gerências distintas (Pouso Alegre, Alfenas e Itajubá), onde cada
gerência tinha uma forma diferente para utilização de recursos e controle de equipamentos e
ferramentas. Com a unificação das três gerências, criando desta forma a gerência de
relacionamentos comerciais e serviços de Pouso Alegre, DL/PA, os recursos também foram
unificados, porém a forma de controle permaneceu a mesma em cada área. Com passar do tempo
devido as diferenças de controles e forma de utilização, os recursos ficaram insuficientes para
atendimento das áreas, gerando desta forma uma demanda reprimida totalmente discrepante entre
as áreas, onde o montante chegou a R$ 170.000,00, na Figura 1 mostra a necessidade por área.

Figura 1 - Necessidades da área.

2. CONSEQUÊNCIAS

Comprometimento da segurança e motivação dos usuários:
•

Uso de equipamentos e ferramentas em mau estado devido à demora para reposição.

•

Insatisfação do usuário pelo não suprimento imediato das necessidades.
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Figura 2 - Luva com furo utilizada por eletricista.

Impacto negativo na imagem da gerência:
•

Elevado número de ações erradas apontadas nas inspeções de segurança nos itens
relativos às condições de uso de ferramentas e equipamentos.

•

( gráfica das ações erradas )

•

Comprometimento das metas gerenciais junto a superintendência – ISP.

3. LEVANTAMENTO DAS CAUSAS
Foi elaborado um grupo de trabalho com um representante de cada área para se ter um
diagnóstico da forma de previsão e controle em cada área, onde foram confirmadas várias
divergências.
Definiu-se uma metodologia “provisória” onde todos os representantes realizaram novo
levantamento sob os mesmos critérios, onde o resultado foi a redução dos valores das
necessidades em todas as áreas, desta forma o grupo chegou a conclusão que o principal
problema era a “FALTA DE PADRONIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E
REQUISIÇÕES DAS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS”.

5/7

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
1.1. Padronização dos controles:
O grupo analisou cada item de equipamentos e ferramentas, levando em
consideração as características de cada área e equipes e elaborou:
•

Check list padrão para todos equipamentos e ferramentas dos eletricistas;

•

Check list padrão para todos os equipamentos e ferramentas dos veículos;

•

Check list padrão para as reservas estratégicas de cada área;

•

Planilha padrão para controle de necessidades, requisição e reservas
automatizado.

1.2. Padronização das requisições:
Elaborada a sistemática de centralização das requisições no grupo de trabalho,que faz
a verificação da existência/necessidade em todas as áreas antes do processamento das
requisições.
1.3. Relocação dos equipamentos e ferramentas excedentes:
Através de levantamento feito nas áreas com a utilização dos check list`s
padronizados, foi verificado em algumas áreas excesso de equipamentos e
ferramentas armazenados; estes equipamentos e ferramentas foram recolhidos
,centralizados e posteriormente encaminhados para áreas que necessitavam.
Recuperação de equipamentos e ferramentas:
Criado um sub grupo para recuperação dos equipamentos e ferramentas inservíveis,onde antes
da desativação dos mesmos são enviados para pólo Guaxupé , onde é verificado a
possibilidade de “canibalismo” para recuperação, descartando somente o que é impossível de
recuperação.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Economia parcial com desenvolvimento do trabalho:
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Com a padronização dos cheq-list`s e procedimentos tivemos uma redução de 64% nos
valores da demanda reprimida,ou seja, antes do trabalho esta demanda era de R$ 180.000,00 e
após o trabalho ficou em 69.000,00.
( gráfico da economia )
Relocação de equipamentos e ferramentas excedentes:
Com a relocação de equipamentos e ferramentas excedentes obtivemos a disponibilização de
R$ 78.297,75 onde R$ 17.337,17 foram relocados entre as áreas, evitando desta forma novas
requisições e ainda ficaram disponíveis R$ 60.960,28 para atendimento de necessidades
futuras.
( gráfico comparativo)
Índice de segurança praticada e imagem da gerência:
Após os trabalhos tivemos redução de 87% no número de ações erradas apontadas nas
inspeções de segurança,desta forma aumentamos a segurança do usuário e melhoramos a
imagem da gerência perante a superintendência no tocante a segurança praticada.
( gráfica índice seg praticada)

GANHOS OBTIDOS

Reposição imediata dos equipamentos e ferramentas para utilização das áreas;
Melhoria significativa do índice de segurança praticada em função dos equipamentos e
ferramentas estarem em bom estado de conservação.
Maior satisfação dos usuários no suprimento de suas necessidades;
Melhoria dos resultados gerenciais no tocante a segurança praticada – ISP
Redução do custo de reposição de ferramentas e equipamentos;
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Melhor armazenamento e controle dos equipamentos e ferramentas disponíveis para reposição
imediata.

PADRONIZAÇÃO
A sistemática esta padronizada em toda a gerência de relacionamentos e serviços de Pouso
Alegre e em franco desenvolvimento,onde o grupo é responsável pela coordenação de todo o
suprimento de novos equipamentos e ferramentas dentro da gerência.
CONCLUSÃO
Com as soluções propostas e padronizadas,conseguimos redução expressiva no tempo de
reposição de equipamentos e ferramentas, maior satisfação dos usuários, aprovação por parte
da gerência, redução significativa dos custos de suprimento,maior previsibilidade nas reservas
com definição de recursos para cada área de maneira centralizada.
( foto EPI EPC )

8/7

Figura 1

Figura
1

d 9/7

l

g

Figura 4

10/7

(Kit de Condutores p/ Medição indireta instalado – Artesanal)

Figura 5

2 .1

Análise Dos Resultados

2 .1 .1

Ganhos diretos

Seguem abaixo os resultados medidos quando da implantação do projeto piloto, através da coleta dos
questionários de avaliação:
•

Com a utilização do “Kit de Condutores para medição indireta” houve uma redução de 86% do
tempo médio de instalação (comparado com método convencional);
Tempo médio de instalação do “Kit de Condutores para medição indireta”, 22,8 minutos;
Tempo médio de instalação convencional, 164 minutos;

•

Não foi registrado nenhum erro de ligação utilizando o “Kit para medição indireta”;
Com a utilização do “Kit de Condutores para medição indireta” não houve ligação com
erro;
No método convencional houve registro de 8 ligações com erro, conforme abaixo:
Erros de medição verificados num período de 2 anos na pólo de Itajubá
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Localidade

Nº de ligações
com erro

kWh não faturado

kWh recuperado

kWh perdido

Itajubá

4

93595

42117

51478

Natércia

1

14532

9882

4650

Brasópolis

2

18398

13799

4599

Paraisópolis

1

20660

13429

7231

Total

8

147185

79229

67958

•

Houve aprovação do novo método por 100% dos usuários;

•

“Kit de Condutores para medição indireta”, houve uma redução com os custos de
aproximadamente 54%.

•

Custo do material gasto por medição instalada:
o 12,2 metros de fio 2,5 mm2 isolado – R$ 2,44
o Kit de Condutores para medição indireta – R$ 21,84

•

Custo do H/h por medição instalada:
o Método convencional – R$ 68,25
o Método convencional – R$ 9,50

Ganhos Anuais (2000 ligações/ano com medição indireta - Baixa Tensão)
Material Custo H/h R$ H/h R$ H/h ligação R$ H/h
Mét. Convencional R$ 2,44

R$ 25,00

2 ,7 3

R$ 68,25
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R$ Total Ligações/ano Custo Total

R$ 25,00 R$ 70,69 2000

R$ 141.380,00

Kit M. Indireta

R$ 21,84 R$ 25,00

0 ,3 8

R$ 9,50

% redução

-795,08%

8 6 ,0 8 % 8 6 ,0 8 %

R$ 25,00 R$ 31,34 2000

R$ 62.680,00

5 5 ,6 7 %

5 5 ,6 7 %

Custo por Ligação - Convencional X KIT p/ Medição Indireta
R$ 70,69

R$ 80,00
R$ 60,00

R$ 31,38

R$ 40,00

R$ H/h ligação
M aterial

R$ 20,00
R$ 0,00
M ét. Covencional

Kit M . Indireta

Custo Anual - Convencional X KIT p/ Medição Indireta
R$ 150.000,00

R$ 141.380,00

R$ 100.000,00

R$ 62.680,00

R$ 50.000,00

M ét. Covencional
Kit M . Indireta

R$ 0,00
M ét. Covencional

2 .1 .2

Kit M . Indireta

Ganhos indiretos

Considerando que na área de Itajubá, onde foi desenvolvido o “Kit de Condutores para medição
indireta”, possui atualmente 803 ligações indiretas, e que a Cemig possui 43.757, concluí-se que
Itajubá possui 1,8351 % dos clientes da Cemig.
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Considerando que os erros de medição verificados no período, foram em unidades comerciais,
teríamos uma tarifa de R$ 0,39815, o kWh (sub-grupo B3), considerando a Cemig em sua totalidade,
teremos:

Nº erros

kWh não faturado

Ganhos indiretos

Itajubá

8

147.185

R$ 58.601,71

Cemig

436

8.021.582

R$ 3.193.792,87

Diante do exposto, concluímos que a projeção de ganhos indiretos com a redução de kWh não
faturado, proporcionado pela utilização do “Kit de Condutores para medição indireta” seria de
aproximadamente de R$ 3.193.792,87.
2 .2 .3

Ganhos Gerais

Seguem abaixo os principais ganhos com sua utilização:
-

Tempo de instalação reduzido;

-

Redução significativa da possibilidade do erro de instalação da medição;

-

Redução significativa de perdas de faturamento em decorrência de erro de medição;

-

Redução do desperdício de material (fio 2,5 mm2);

-

Facilidade de inspeção e manutenção;

-

Ganhos com patente;

-

Maior segurança na instalação;

-

Facilita ligações provisórias para parques, etc.

-

Reaproveitamento do kit;

-

Aumento da produtividade;

-

Padronização;

-

Diminuição dos custos com treinamento específico para ligações indiretas;

-

Redução da possibilidade de fraudes (fiação agrupada por braçadeiras, utilização de cabo em
substituição ao fio);

-

Ganho direto com a redução do custo anual para execução da tarefa na ordem de R$ 78.700,00 e
ganho indireto com a redução de kWh não faturado na ordem de R$ 3.193.792,87.

1. CONCLUSÕES
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