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Introdução: Para obter êxito no setor de compras e almoxarifado é necessário ficar
atento
em vários detalhes, um deles é a organização do local, mas para ter um setor
organizado é preciso se prender aos detalhes de gestão de estoque e de um
bom layout. Ao aplicar a gestão de estoque, o funcionário vai saber o momento
certo de repor material e vai evitar que estoque fique obsoleto, e com um bom
layout terá como resultado aumento da produtividade geral e promove a
melhoria contínua na organização. Objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho é
analisar o ambiente de trabalho e propor
melhorias com foco no layout do setor de compras e almoxarifado da Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano. Metodologia: A metodologia utilizada consistiu na
análise do setor de compras e
almoxarifado da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (estudo de caso),
com a abordagem considerada qualitativa e exploratória. De início se fez uma
entrevista com os funcionários responsáveis pelo setor, para levantamento de
algumas informações, com posterior observação do espaço físico, levantando
eventuais problemas decorrentes do atual arranjo físico atual, e a organização
dos materiais. A partir de então, pode-se desenvolver a análise crítica, e
principalmente a sugestão de melhoria no setor como um todo. Deve-se ressaltar que o
embasamento teórico estudado.  Resultados: Alguns problemas detectados foram: sala
principal de entrada, não possui
acento de espera; a impressora não possui acesso as duas mesas que
necessita, falta sala de reunião; os alimentos e outros produtos perto do
banheiro. Mesa de café longe do bebedouro; corredor com muitos materiais
sem organização; almoxarifado desorganizado, dentre outros. Foi desenvolvida
a proposição de um novo modelo de layout, com base na importância de
harmonizar e integrar equipamento, mão de obra, material, áreas de
movimentação, estocagem e administração. Para uma identificação melhor,
aplica-se o método de Kanban para marcações nas prateleiras onde ficam
dispostos os produtos, melhorando o layout e visibilidade do estoque existente
e menos tempo para encontrar o produto desejado. Soluções apresentadas
sem custos: colocar cadeiras, movimentar móveis (mesa próximo a impressora),
desobstruir a porta do corredor; identificar as prateleiras; lançar itens no sistema.
Soluções apresentadas com custos: inserir a porta para divisão do almoxarifado; criar
ambiente para reuniões; organizar materiais em gondolas. Conclusão: No estudo
realizado foram feitas propostas de melhoria no layout, foi sugerido que os itens
ficassem agrupados e sequenciados,reduzindo assim a distância dos itens,
armazenamento correto dos objetos e identificação das prateleiras, com isso foi
observado que poderia otimizar o tempo de atendimento da demanda contribuindo para
produtividade.
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