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É hora de dar a vez 
ao e-kanban 

O kanban físico é velho 

conhecido da indústria 

desde a popularização 

do conceito Just in 

Time, que tem como 

objetivo aperfeiçoar o 

tempo de produção e 

reduzir desperdícios

no processo

Ele foi criado para si-
nalizar a necessidade 
de reabastecer itens 

necessários para a fabricação 
em série e, tradicionalmente, é 
um cartão com as cores de um 
semáforo. Se chegar ao verme-
lho, o estoque daquele item é 
crítico e esse é o sinal para a 
área responsável providenciar 
a reposição. No entanto, com a 
transformação digital e a cami-
nhada para uma indústria 4.0 a 
passos largos, ainda faz sentido 
confi armos em um sistema que 
depende de cartões físicos, que 
podem facilmente ser perdidos 
ou danifi cados? 

Considerando que, hoje, até 
os controles do nosso dia a dia, 
como listas de afazeres, com-
pras e compromissos, fazemos 
com o auxílio da tecnologia, 
organizar toda a produção de 
uma fábrica de forma totalmen-
te off-line vai fi cando cada vez 
mais sem sentido. Claro que a 
fi cha foi a melhor opção quando 
o sistema foi criado, pois é um 
alerta visual. 

No entanto, hoje ele tem 
mostrado uma série de falhas, 
como indicar um estoque 
inexistente se não for corre-
tamente manuseado. Além 
disso, a perda ou rasura dele 
pode incidir em custos para a 
empresa. Inclua nessa pers-
pectiva o fato de que a falta de 
um item em uma operação pu-
xada pode refl etir em perda de 
tempo e dinheiro. E esse é um 
risco que nenhuma companhia 
pode correr, especialmente em 

uma economia cada vez mais 
competitiva.

A solução dessa questão 
está na integração cada vez 
maior de máquinas, sistemas 
e pessoas. É isso que está por 
trás do ganho de efi ciência e 
precisão proporcionado pela 
transformação digital e pela 
indústria 4.0. O kanban precisa 
ser um sistema acessível de 
qualquer dispositivo, assim 
como já acontece com muitas 
outras plataformas de gestão 
voltadas à manufatura presen-
tes no mercado. 

O principal benefício desse 
novo e-kanban é ter seus níveis 
de suprimentos visíveis no 
software, independentemente 
de o item estar na prateleira, 
produção ou transporte. Isso 
sem falar das facilidades de 
atualização, já que elas po-
dem ser feitas manualmente 
no computador ou automati-
camente com a utilização de 
sensores de contagem de peças 
ou sistemas similares. 

As informações também 
podem ser facilmente distri-
buídas via rede. Assim, quando 
o operador atualiza o quadro, 
por exemplo, o estoquista 
pode visualizar na tela do 
computador do almoxarifado e 
agir prontamente. Por último, 
mas não menos importante, 
ganha-se ainda a possibilidade 
de replicar os dados do qua-
dro do kanban eletrônico em 
todas as etapas envolvidas no 
processo que, de uma maneira 
ou outra, possam ter interesse 
ou impacto naquele item. 

Dessa forma, torna-se pouco 
provável que haja furo de es-
toque e que a produção seja 
penalizada por isso. E então, 
é ou não é a hora de dar a vez 
a um kanban mais digital na 
sua indústria?

(*) - É diretor do segmento
de Manufatura da TOTVS.

Carlos Valle (*)

A - Projetos Inovadores
O Bradesco colocou no ar a terceira edição do inovaBra, programa vol-
tado a descobrir projetos inovadores de startups que tenham soluções 
aplicáveis ou com possibilidade de adaptação no setor de produtos e 
serviços fi nanceiros. Este ano, entre as novidades tem a criação do 
inovaBra Ventures, um fundo de investimentos em startups, no modelo 
de corporate venture, com R$ 100 milhões de capital proprietário. O 
inovaBra permite às startups testarem suas soluções com clientes reais. 
Os interessados podem se inscrever no programa por meio do site (www.
inovabra.com.br), até o dia 4 de dezembro próximo.

B - Demanda do Verão
As altas temperaturas se preparam para invadir as ruas. Quem lucra com 
isso são as franquias de alimentação, em especial as de sorvete. Segundo 
a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes o consumo 
no Brasil chegou 1,305 bilhão de litros. Nos últimos 10 anos, entre 2004 
e 2014, este crescimento foi de 80,2%, ou seja, 1,244 bilhão de litros. 
Mas, para que o sorvete faça a alegria de todos durante os dias quentes, 
muito trabalho, planejamento e organização é exigido das empresas. A 
Sr. Sorvete, por exemplo, já aumentou o quadro de funcionários para 
melhor atender aos clientes e, além disso, vem planejando a aquisição 
de novos caminhões para que a distribuição seja feita com a mesma 
qualidade e efi ciência. Saiba mais em (www.srsorvete.com.br).

C - Vendas e Marketing
O 1º ConPEVar – Congresso Nacional do Pequeno Varejista – que será 
realizado entre os próximos dias 14 e 20, possui um diferencial im-
portante em nosso cenário atual: o evento será totalmente gratuito e 
online. A palestra virtual contará com vários especialistas renomados, 
como Enio Klein, experiente em CRM, vendas, serviços, tecnologia, 
telecomunicações e manufatura. Sua Palestra terá como tema “Como 
melhorar a experiência do consumidor através do marketing de proi-
ximidia”. Também conta com Ricardo Sayon, fundador da Ri Happy; 
Marcelo Caetano, que atua há mais de 18 anos no mercado de vendas 
como palestrante; Raul Candeloro, especialistas da área de vendas e 
gestão. Para participar, basta se cadastrar no site (http://www.conpevar.
com.br/) e fazer sua inscrição.

D - Academia Corporativa
O Santander Brasil acaba de lançar a Academia Santander, uma uni-
versidade corporativa que tem como objetivo desenvolver pessoas 
para reinventar o jeito de ser e de fazer banco. A academia dará ao 
funcionário uma visão transversal da organização e irá estimulá-lo a ser 
o protagonista de sua própria carreira. O modelo traz uma experiência 
de aprendizagem e representa uma ruptura na forma de aprender em 
ambientes corporativos. Um dos diferenciais é a opção pelo conceito 
de coworking – ambientes de trabalho compartilhados que se valem 
da diversidade de perfi s e formações dos profi ssionais para aumentar 
a troca e a geração de conhecimento. O aprendizado também se dará 
nos ambientes digitais, hotsite que também terá a versão mobile, além 
do próprio local de trabalho.

E - Mestrado e Doutorado 
Estão abertos os editais para a seleção de candidatos aos cursos de 
mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

e Monitoramento Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. Para o 
mestrado serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme o número de 
docentes vinculados à cada linha de pesquisa. Para o doutorado, serão 
disponibilizadas 11 vagas. As linhas de pesquisa do Programa são: Biofí-
sica e Biomateriais, Bioquímica e Engenharia de Moléculas, Ambiente e 
Saúde e Bioprocessos e Análise Ambiental. Os formulários para inscrição, 
como também a lista de documentos necessários, podem ser encontrados 
diretamente no site (www.ppgbma.ufscar.br), na aba “Processo Seletivo 
2017”. Mais informações pelo e-mail (ppgbma@ufscar.br). 

F - Descobrindo Talentos
A Tata Consultancy Services, empresa líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, anuncia que estão abertas as inscrições para 
o CodeVita 2016, competição que promove a excelência e a constante 
aprendizagem entre jovens, principalmente estudantes de engenharia 
e ciências do mundo todo. As melhores equipes poderão participar da 
fi nal mundial que será realizada na Índia no início de 2017 e a premiação 
aos três primeiros colocados soma US$20 mil dólares. Os estudantes que 
quiserem participar devem fazer a inscrição no site (www.tcscodevita.
com). São aptos para participar os jovens dos cursos de Engenharia e 
Ciências que estão matriculados em universidades. 

G - Fifa e o ‘The Best’ 
A Fifa anunciou a sua própria premiação para os melhores jogadores do 
mundo. Batizada de “The Best”, será entregue no dia 9 de janeiro de 2017 
e será a primeira edição do prêmio após a cisão com a revista francesa 
“France Football” e sua premiação “Bola de Ouro”. Os vencedores serão 
escolhidos pelo voto dos treinadores e capitães das seleções fi liadas à 
Fifa, que terão 50% do peso na votação, pelos torcedores que votarem 
pela internet (25% do peso na escolha) e por 200 representantes da 
mídia especializada (25% do peso na votação). Os torcedores votarão 
nos nomes apresentados de maneira online entre os próximos dias 4 
e 22, sendo que o anúncio dos três indicados em cada categoria será 
realizado no dia 2 de dezembro.

H - Mercado de Drones
Nos últimos anos, o mercado de drones vem crescendo. Só no Brasil, 
o setor deve fechar 2016 com um faturamento de R$ 200 milhões, de 
acordo com a MundoGEO. E a tendência é que o segmento ganhe cada 
vez mais espaço, principalmente porque seu potencial de uso ainda não 
foi totalmente explorado. Para os interessados no assunto, a FITIC, Feira 
de Tecnologia e Inovação, que acontece Centro de Exposições de São 
Paulo, do dia 15 a 18 de dezembro, trará um grande espaço inteiramente 
dedicado à categoria. É uma feira de tecnologia e inovação, que reúne 
empresas líderes em tecnologia no Brasil e no Mundo durante quatro 
dias, para demonstrar as mais recentes inovações do mercado. Outras 
informações em: (www.fi tic.com.br).

I - Empreendedorismo Sustentável
Já estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável, iniciativa do Instituto Superior de 
Administração e Economia (ISAE). Realizado anualmente, o prêmio 
homenageia um dos grandes empreendedores da história brasileira e é 
considerado uma das grandes celebrações do empreendedorismo sus-
tentável, reunindo projetos de todos os cantos do país que contribuam 
para o desenvolvimento da sociedade. O prêrêmio está dividido em 

quatro categorias: Empreendedorismo Social, Ambiental, na Educação e 
Econômico. As inscrições (www.isaebrasil.com.br/premio). Informações 
(premio@isaebrasil.com.br) ou tel. (41) 3388-7817.

J - Contabilidade Mundial
A Federação Internacional dos Contadores, entidade com 175 membros 
e associados de 130 países, representante de cerca de três milhões de 
profi ssionais da contabilidade e auditoria, realiza seu principal evento 
institucional, a Assembleia Anual, em Brasília, entre os próximos dias 15  
e 18. Participarão do encontro aproximadamente 180 entidades inter-
nacionais representantes da categoria, entre elas relevantes entidades 
brasileiras, como o CFC e o Ibracon. O evento contará também com 
palestra do ministro do TSE, Gilmar Mendes, que abordará a conjuntura 
política e econômica do Brasil e a evolução no processo eleitoral no País 
com a recente mudança da legislação.

K - Família Visita 
Nesta quinta-feira (3), a Aspect Software realiza a 2ª edição do Bring In 
Your Parents, evento em que os pais dos funcionários têm a oportuni-
dade de visitar o escritório e conhecer o trabalho de seus fi lhos. Essa é 
uma iniciativa do Linkedin, que visa integrar as famílias com o ambiente 
de trabalho, bem como contribuir para que os pais compreendam as 
profi ssões de seus fi lhos. A Aspect acredita que quando a família está 
envolvida com as atividades profi ssionais e está de acordo com os valo-
res da empresa, ela poderá servir de suporte e incentivo para os fi lhos 
sempre que precisar. 

L - Acadêmicos da Qualidade
No próximo dia 10, no Salão Nobre da Fiesp, acontece o Seminário 
ABQ Qualidade Século XXI – Qualidade no Brasil: Lições a aprender. 
O tema qualidade é de tal relevância que a ONU criou o ‘Dia Mundial 
da Qualidade’, comemorado na segunda quinta-feira de novembro. 
Este tema é a razão da existência da Academia Brasileira da Qualidade 
(ABQ), organização não governamental, sem fi ns lucrativos e destinada 
a propugnar pela Qualidade e Excelência na Gestão, que congrega os 
principais expoentes da Qualidade dos mais diversos setores econômicos 
no âmbito público, privado e acadêmico. Mais informações e inscrições 
no site (www.abqualidade.org.br). 

M - Freelancers para PMEs
Ausência de custos fi xos, possibilidade de desenvolvimento de equi-
pes por projetos específi cos, contratação de profi ssionais de outras 
localidades e velocidade de contratação são as principais vantagens 
do investimento em freelancers, de acordo com as PMEs. Isso é o que 
aponta uma pesquisa realizada pela Workana, plataforma de trabalho 
freelance que possui atuação em toda a América Latina, com sua base de 
usuários. Essa prática, por permitir a redução de custos fi xos, viabiliza 
o crescimento das PMEs sem a necessidade de ampliar a sua estrutura, 
tornando-as mais competitivas. Informações complementares em: (www.
workana.com.br).

N - Segurança Eletrônica 
Ainda é possível se inscrecer e participar do 3º Congresso Digital 
Security, que acontece no próximo dia 19, no Anhembi. Com o tema 
#Simplifi que, o congresso mais respeitado no segmento de Segurança 
Eletrônica levará o melhor que há no mercado de motivação, vendas 
complexas, marketing e estratégias comerciais. Também apresenta-
rá um ciclo de palestras com Mário Sérgio Cortella, Marcos do Val, 
Ana Claudia Vanzelli, Maria Dalva Oliveira Rolim e Reinaldo Polito. 
Todos os palestrantes e seus respectivos temas foram escolhidos 
com o intuito de promover entre os participantes uma mudança de 
mentalidade, de forma que cada um conheça, desenvolva e explore 
suas capacidades ao máximo. Mais informações (www.congressodi-
gitalsecurity.com.br).

A - Projetos Inovadores
O Bradesco colocou no ar a terceira edição do inovaBra, programa vol-

e Monitoramento Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. Para o
mestrado serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme o número de
docentes vinculados à cada linha de pesquisa Para o doutorado serão

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

Segundo a Pesquisa Indus-
trial Mensal, divulgada 
ontem (1º) pelo IBGE, 

também tiveram crescimento 
importante os segmentos de 
indústrias extrativas (2,6%) e 
veículos automotores (4,8%).

De acordo com o pesquisador 
do IBGE André Macedo, apesar 
do crescimento médio de 0,5%, 
poucas atividades industriais 
tiveram resultado positivo na 
passagem de um mês para 
outro. Apenas nove dos 24 
setores pesquisados tiveram 
crescimento. “O resultado, 
embora tenha sido positivo, está 
muito concentrado em poucos 
segmentos industriais, como 
os produtos alimentícios, setor 
extrativo e veículos automoto-
res, que além de mostrarem 

O crescimento de 6,4% na produção de alimentos processados

foi o principal responsável pela alta.

Começou a 2ª etapa 
da vacinação contra 
febre aftosa

Com a expectativa de imunizar 
cerca de 150 milhões de animais, 
teve início na terça-feira (1º) a se-
gunda etapa da vacinação contra a 
febre aftosa. Em 14 estados (Acre, 
Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e São Paulo), 
a vacinação deve ocorrer em todo o 
rebanho bovino e de búfalos. 

Em mais oito estados (Bahia, 
Goiás, Mato Grosso do Sul - exceto 
no Pantanal, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, 
Tocantins) e no Distrito Federal, a 
vacina será somente para animais 
com até 2 anos de idade. Na região 
da Calha do Rio Amazonas e na Zona 
de proteção do Pará, a vacinação já 
foi concluída. Segundo o Ministério 
da Agricultura, 550 mil animais foram 
imunizados. No país, o rebanho é de 
cerca de 215 milhões de cabeças, 
sendo 213,8 milhões de bovinos e 
1,1 milhão de búfalos.

O produtor que não imunizar o 
rebanho está sujeito a multa. O valor 
varia de acordo com a unidade da 
federação. Em Minas Gerais, a multa 
por animal não vacinado é de R$ 
75,25. O criador que aplicou a vacina 
e não fez a declaração ao órgão esta-
dual de defesa agropecuária também 
pode ser multado (ABr). 

Depois de acumularem uma 
queda de 6,7% nos últimos qua-
tro meses, as horas trabalhadas 
na produção aumentaram 1% 
em setembro frente a agosto, 
na série livre de infl uências 
sazonais. No mesmo período, 
o faturamento fi cou estável e 
o nível de utilização da capaci-
dade instalada no setor recuou 
0,3%. As informações são 
dos Indicadores Industriais, 
divulgados pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

Com a queda de setembro, 
a utilização da capacidade 
instalada da indústria fi cou 
em 76,9% na série dessazo-
nalizada, muito próxima do 
menor nível da série, que foi 
de 76,8% em julho. “Os Indica-
dores Industriais de setembro 
trazem resultados um pouco 
mais animadores, embora 
muito aquém do necessário 

Economista da CNI, Flávio Castelo Branco.
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Alimentos puxam alta da 
indústria entre agosto e setembro
O crescimento de 6,4% na produção de alimentos processados foi o principal responsável pela alta de 
0,5% da indústria brasileira, na passagem de agosto para setembro

uma expansão mais acentuada 
neste mês, são setores que têm 
um peso importante dentro da 
estrutura industrial”, disse.

Os produtos têxteis manti-
veram a mesma produção em 
agosto e setembro. Entre os 14 
setores em queda, os principais 
destaques foram as máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, 
com recuo de 8,1%. Entre as 
quatro grandes categorias eco-
nômicas, houve altas de 1,9% 
nos bens de consumo duráveis 
e de 1,2% de bens intermediá-
rios (insumos industrializados 
usados no setor produtivo). Os 
bens de consumo semi e não 
duráveis tiveram queda de 1% 
e os bens de capital (máquinas 
e equipamentos) tiveram recuo 
de 5,1% (ABr).

Horas trabalhadas na 
indústria cresceram 1% 

para reverter os números ne-
gativos dos últimos meses”, 
destaca a CNI. O faturamento, 
por exemplo, registra uma 
queda de 15,5% em relação a 
setembro de 2015.

“A economia continua es-
tagnada, sem forças muito 
consistentes de recuperação. A 

demanda doméstica continua 
muito fraca, o desemprego 
ainda não mostra melhora 
e os poucos sinais do setor 
externo são incipientes para 
reverter o quadro”, afi rma o 
gerente-executivo de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco.


