
Daily Management in Food Retail
Problem
• Disorganised material storage in instore warehouse

• Excess material stock in instore warehouse

• High shrinkage rate 

• Low productivity in replenishment and warehouse activities

Root causes

• Lack of visual management for instore warehouse flows

• Low level of standardisation of tasks 

• Weak culture and routines of continuous improvement

Solution approach

• Daily Meetings for work planning, KPI analysis and implementation of improvement 
actions

• Workplace organisation based on visual management principles to improve 
productivity

• Task Standardisation and Training to eliminate variability in task completion between 
team members

• Team Development Programme to roll-out implementation to all department stores

Benefits

PICTURES BEFORE

PICTURES AFTER

Logistic Productivity

+8%

Shrinkage rate

-4%

Average stock

-5%

Lack of visual management and organisation standards 

Lack standardisation for task completion
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OPL. 124
Confecção de pastelaria bola Berlim

PR - Padaria

Deixar descongelar o produto  
durante cerca de 60minutos

Efectuar um corte inclinado 
até meio da bola, na sua parte 
superior (logo a seguir á
emenda)

Utilizar como recheio o ovo 
creme ou creme de pasteleiro

Colocar o creme no saco de 
pasteleiro

Cortar o bico do saco de 
pasteleiro, com a espessura 
de acordo com a quantidade 
que se pretende que saia

Colocar o creme na bola do 
meio de dentro para fora, para 
terminar, coloque o creme de 
uma ponta para outra da 
abertura efectuada

O corte inclinado efectuado até meio na bola na sua parte superior para 
colocação do creme, dá ao produto uma excelente apresentação final 
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Team Daily Meetings

Workplace organisation

Tasks Standardisation

Tasks Standardisation


