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1 – INTRODUÇÃO
Com a globalização, o mercado se encontra em expansão de forma acelerada, forçando as
empresas a otimizarem seus processos para atender uma demanda que hoje não permite falhas.
As empresas buscam fornecer consistentemente valor aos clientes com os custos mais baixos
possíveis e para isso é necessário ter definido claramente qual o propósito, ter processos bem
estabelecidos e pessoas alinhadas nesse contexto.

Atuar na causa raiz buscando a solução definitiva e a melhoria consolidada são ações eficazes
no desenvolvimento superior de uma organização como um todo. Tal feito serve para distinguir
o normal do anormal alcançando resultados expressivos. Todos esses fatores vão de encontro
com os cincos princípios do lean manufacturing (Valor; Fluxo de Valor; Fluxo Contínuo;
Nivelar e Puxar; Busca da Perfeição).

Werkema (2012) afirma que o os princípios básicos que direcionam o pensamento enxuto são
a Especificação do Valor, Fluxo de Valor, Fluxos Contínuos, Produção Puxada e a busca da
perfeição. No entanto se trata de um processo de mudança que representa a quebra de cultura
da organização, no qual, não é algo fácil de ser alcançado.

No estudo de implementação da filosofia lean manufacturing, no presente trabalho foi
realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor no produto de maior venda da empresa, o ELT 18
pois ele tem um papel fundamental na programação da produção. Em sequência foi
implementado o Fluxo Contínuo especificando o valor do produto para estabelecer os Kaizens
onde for possível. O balanceamento e o nivelamento seguindo esse processo irá atender a
necessidade do cliente utilizando efetivamente as ferramentas lean, na busca de uma produção
mais enxuta de acordo com a necessidade do cliente e a estabilidade dos 4M´s (Máquina; Mão
de Obra; Método; Material), conforme ilustrado pela figura 1.
Mão de Obra
Método
Máquina
Material
Figura 1. Estabilização dos 4Ms
Fonte: elaboração própria, 2018
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A metodologia lean manufacturing é constituída por diversas outras ferramentas, que se
complementam, e quando implementadas é possível identificar as oportunidades de melhorias
no processo e a redução dos desperdícios. Uma estrutura típica dos pilares do lean
manufacturing pode ser representada na figura 2. Os conceitos explicados elucidam o objetivo
desse estudo de caso, que trata da otimização de processo com ganhos de produtividade,
reduzindo tempos estabelecidos e eliminando desperdícios.

Em sequência é apresentado a empresa e o embasamento teórico. Na coleta de dados foi
realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor atual do processo produtivo do produto ELT 18 e
seus mapas de processos, explicando com detalhes o processo estudado. Com essas
informações é possível identificar o caminho crítico e a aplicação dos conceitos acadêmicos
estudados, demonstrando os resultados inicias e os que poderão ser alcançados a longo prazo.

Figura 2. Metodologia TPM
Fonte: elaboração própria, 2018

Ressalta-se que o trabalho apresentará os conceitos das ferramentas lean manufacturing e os
benefícios da aplicação delas de forma correta e direcionada. O estudo de caso permitirá a
observação da sua importância e o quanto pode-se agregar dentro de uma empresa com os
insumos já existentes sem a geração de custos para tais melhorias.
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2 – ORGANIZAÇÃO
A empresa POLD LTDA atua desde o ano de 1994 no ramo de segurança eletrônica atendendo
nos segmentos de alarmes, sensores, eletrificadores, CFTV, interfonia e incêndio. A matriz fica
situada em Santa Rita do Sapucaí/MG e existem duas filias, uma na cidade de Manaus/AM e
outra em Caxias do Sul/RS. Tem um total de 378 funcionários.

Ela atende todo o território nacional, expandindo também para os mercados na América do Sul,
Central, do Norte, Mercado Europeu e Asiático. Líder de mercado, é uma empresa que soma
trabalho, competência e esforços como meta constante de oferecer a todos os povos segurança,
conforto e economia. É certificada pela ISO 9001:2015 e possui diversas premiações por
entidade do ramo de segurança.

Figura 3. Mapa de Interação de Processos
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014

Os seus processos interagem, conforme ilustrado pela figura 3, sempre com base na demanda
do cliente e no caso dos setores de Qualidade e Recursos Humanos, os mesmos servem como
apoio para atendimento dessa mesma demanda.
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O presente trabalho irá descrever e analisar o sistema produtivo da empresa POLD LTDA. A
figura 4 apresenta o organograma da empresa e destaca o setor de Produção que possui uma
gerência, supervisores, lideres de produção, analistas de qualidade e operadores de linhas e de
máquinas de Injeção Plástica, SMT e bobinadeiras.

No escopo sobre as suas atividades, consta que projeto, desenvolvimento e produção de centrais
de alarmes de proteção contra roubos e incêncios, eletrificadores para cercas, centrais de
comunicação para condomínios e residências e acessórios correlatos são para onde seus
projetos são direcionados. Possui um mix alto de produto contando com mais de 100 itens em
seu portifólio, no qual, o eletrificador é o seu carro-chefe.

Figura 4. Organograma Geral
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014.
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Figura 5. Organograma da Produção
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014.

No setor de produção, conforme representado pela figura 5, independente da família de
produto, todos percorrem o mesmo processo, sendo um processo reflexo do outro até o produto
acabado na expedição. A análise irá acontecer em toda sistemática envolvida com a intenção
de levantar os ganhos com a implementação de um sistema puxado, seja ele no processo como
um todo ou em partes do mesmo.
3 – EMBASAMENTO TÉORICO
A gestão lean trabalha com o propósito de fornecer consistentemente valor aos clientes com os
custos mais baixos possíveis. Identificar e melhorar os fluxos primários de valor para projetar,
fabricar, enviar e manter os produtos ou serviços assim como os fluxos de suporte. O Lean
Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem
valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa. A adoção do Lean Manufacturing
representa um processo de mudança de cultura da organização e, portanto, não é algo fácil de
ser alcançado (WERKEMA, 2012).

A implementação dessa filosofia exige compromisso a longo prazo e pessoas comprometidas
e motivadas para essa jornada. Na figura 6 é demonstrada a sequência de implementação: Mapa
de Fluxo de Valor; Fluxo Contínuo; Kaizen; Balanceamento/Nivelamento e Sistema Puxado.
Somando-se a essa sequência serão aplicados o conceito da Teoria das Restrições e a utilização
do Diagrama de Espaguete e do Mapeamento de Processo, no qual, será possível a visualização
do processo no que diz respeito a tempo, como também nas etapas envolvidas dentro de cada
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atividade e encontrar o caminho crítico a ser trabalhado. Também será utilizada a Matriz de
Priorização que auxiliará na definição de fatores a serem analisados.

VSM
Matriz de
Priorização

Fluxo Contínuo

Diagrama de
Espaguete

Kaizen

Teoria das
Restrições

Balanceamento/
Nivelamento

Mapa de
Processo

Sistema Puxado

Figura 6. Sequência de implementação
Fonte: Elaboração própria, 2018.

3.1 – Mapeamento de Fluxo de Valor
Entende-se como fluxo de valor todas as atividades que agregam, ou não, valor ao produto.
Para a demonstração de forma clara e objetiva utiliza-se do Mapeamento do Fluxo de Valor,
no qual é demonstrado o processo do início ao fim, deixando claro todos os tempos utilizados
e visualizando os possíveis gargalos. Considera-se toda as movimentações de informações,
materiais e ações (WERKEMA, 2012).

O ponto inicial do sistema puxado passa diretamente pelo mapeamento do fluxo de valor, onde
é identificado os possíveis desperdícios, gerando o cenário atual do processo estudado. Se trata
de um mapeamento similar ao mapeamento de processo, porém, com foco nas atividades
envolvidas (SLACK et al, 2009).

O MFV é utilizado para melhorar os processos internos (mapeamento “porta-a-porta”), mas
pode, e tem sido utilizado para mapear a cadeia de suprimento inteira pois a lógica de reduzir
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o lead time, através de melhoria contínua, para ganhar eficiência e qualidade no fluxo de valor
é a mesma (GARDNER; COOPER, 2003).

Figura 7. Exemplo de VSM (Value Stream Mapping)
Fonte: elaboração própria, 2018.

A figura 7 é um exemplo de um mapa de fluxo de valor, ou também conhecido como VSM.
Nesse exemplo, estão as principais simbologias utilizadas para elaboração. Foram colocadas
as caixas de dados utilizadas para a implementação das informações, os inventários existentes
e os caminhos até o cliente final, mantendo tudo interligado com setas direcionando os
caminhos.

3.2 – Fluxo Contínuo
Entende-se por fluxo contínuo produzir e movimentar um item por vez (ou um lote pequeno de
itens) ao longo de uma séria de etapas de processamento, continuamente, sendo que em cada
etapa se realiza apenas o que é exigido pela etapa seguinte. Ele também é conhecido como
fluxo unitário (one-piece flow) (BLACK, 1998). A figura 8 exemplifica esse fluxo, no qual,
uma etapa só é iniciada quando a anterior termina, resultando em uma peça pronta a cada ciclo
de atividades.
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Figura 8. Fluxo Contínuo
Fonte: ROTHER, Mike. 2002.

O fluxo contínuo permite a inversão do fluxo produtivo: as empresas não mais empurram os
produtos para o consumidor através de descontos e promoções. O consumidor passa a “puxar”
a produção, eliminando estoques e dando valor ao produto (WERKEMA, 2012).

Não necessariamente esse fluxo tem que ser implementado no processo como um todo. A
transformação de partes desse processo em contínuo, imediatamente, agregará valor ao
produto, visto o ganho de produtividade e a eliminação de desperdício. Segundo Rother e
Shook (2003), alguns processos foram concebidos para produzir em grandes lotes, são grandes
e de difícil locomoção ou modificação.

3.3 – Kaizen
O Kaizen – termo japonês que significa melhoramento contínuo – é uma metodologia para o
alcance de melhorias rápidas, que consiste no emprego organizado do senso comum e da
criatividade para aprimorar um processo individual ou um fluxo de valor completo. O Kaizen
é geralmente usado para resolver problemas de escopo restrito identificados após o
Mapeamento do Fluxo de Valor e é conduzido por uma equipe formada por pessoas com
diferentes funções na empresa (WERKEMA, 2012).

Segundo Slack et al (2009) não é a taxa de melhoramento que é importante, é o momentum de
melhoramento. Não importa se melhoramentos sucessivos são pequenos, o que de fato importa
é que a cada mês (ou semana, ou trimestre, ou qualquer que seja o período adequado) algum
melhoramento de fato tenha ocorrido.

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que as atividades de Kaizen podem ser
conduzidas numa variedades de maneiras e com uma variedade de objetivos, mas o aspecto
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essencial é que são orientadas para times de trabalho que, através do intenso envolvimento
pessoal, sugerem, analisam, propõem e, se a alteração sugerida é aprovada pelo comitê
competente, implementam melhoramentos de forma contínua em aspectos como: processo;
fluxo de trabalhos; arranjo físico; método e divisão do trabalho; equipamentos e instalações,
entre outros.

Na figura 9, temos a ilustração da sequência de atividades que envolvem a implementação do
Kaizen, desde a identificação dos desperdícios até a documentação da realidade alcançada.

Figura 9. Ciclo Kaizen
Fonte: elaboração própria, 2018.

3.4 – Balanceamento e/ou Nivelamento
Produzir todos os itens da linha dentro de um intervalo de tempo é o conceito básico de
balanceamento. É comum utilizar os dois termos (Balanceamento e Nivelamento) no meio
fabril e em literaturas. Segundo Womack (2004), a ideia de nivelar é muito simples. Basta
identificar um lugar ao longo do fluxo de valor – o processo puxador é onde as ordens do cliente
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são transformadas em instruções de produção. Criando um inventário normal neste momento
para permitir cada etapa do fluxo acima e fluxo abaixo passa operar nivelado, de modo suave,
usando FIFO para programar os processos fluxo abaixo e sinais de “puxar” para fluxo acima.

Para se obter o nivelamento ideal é preciso reduzir tempo de troca, agilizar o tempo de resposta
a problemas encontrados e sempre manter atualizada a variação da demanda, discutindo com
vendas e marketing as possíveis alterações. A eficácia da atividade de balanceamento de linha
é medida pelo que se chama de perda de balanceamento. Isso refere-se ao tempo desperdiçado
por meio de alocação desigual de trabalho como porcentagem do tempo total investido no
processamento de um produto ou serviço (SLACK et al, 2009).

Reforçando a importância dessa etapa da implementação da filosofia lean manufacturing,
Womack e Jones (1998) refere-se a nivelamento como tendo o objetivo de manter um volume
de produção constante ter um estoque para atender o pico de demanda.

Figura 10. Nivelamento x Intervalo
Fonte: elaboração própria, 2018.

12

A figura 10 demonstra que, quanto maior o grau de nivelamento, melhor será o desempenho
produtivo, reduzindo setups e perdas por paradas. As ações para problemas encontrados são
rápidas e eficazes devido a uma exigência para o nivelamento adequado que é a estabilidade
dos 4M´s (Máquina; Material; Método e Mão-de-obra).

3.5 – Sistema Puxado
O objetivo de colocar um sistema puxado entre dois processos é ter uma maneira de dar ordem
exata de produção ao processo anterior, sem tentar prever a demanda posterior e programar e
programar este processo (ROTHER; SHOOK, 2003).

Diferente do modelo empurrado, no sistema puxado, Shingo (1996) afirma que o mercado
“puxa” os produtos a serem produzidos, ou seja, ele determina a produção, as características e
a velocidade.

Figura 11. Sistemas de Produção Puxado e Empurrado
Fonte: Henrique Corrêa e Carlos Corrêa, 2013.

A figura 11 ilustra a diferença entre os dois sistemas existentes (Empurrado e Puxado), no qual,
existe duas formas de fazer para atender a mesma demanda. É notória a presença de gargalos
no sistema empurrado, sendo esse produzido para estoque deixando o mesmo com níveis altos
de valor parado. No sistema puxado praticamente não existe gargalos e produzindo para tender
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a demanda estabelecida pelo cliente deixando um o estoque reduzido a um nível de segurança
agregando valor ao produto.

De acordo com Tubino (2007), na produção puxada, o cliente irá solicitar o produto para, a
partir daí este ser produzido, desse modo, a aquisição do material é realizada por meio dos
estoques dos fornecedores.

3.6 – Teoria das Restrições
A teoria “tambor”, “pulmão” e “corda”, os quais vem da ToC (Theory of Constraints), é uma
ideia que ajuda a decidir exatamente onde o controle deve ocorrer. Essa teoria é ilustrada pela
figura 12 e é pela ToC a qual, enfatiza o papel do “gargalo” no fluxo de trabalho, considerado
como ponto de controle de todo o processo. Assim define-se que, o tambor é aquele que dita o
ritmo em relação aos demais. “Pulmão” são os estoques intermediários aos “gargalos”,
garantindo sempre haja material para a realização do trabalho. Por fim temos, a “Corda”, que
é a comunicação entre o “gargalo” e a entrada do processo principal, assegurando que as
atividades antes do gargalo não façam superprodução.

Figura 12. Exemplo sistema Tambor/ Corda/ Pulmão
Fonte: elaboração própria, 2018.

Esse conceito ajuda a decidir exatamente onde o controle deve acontecer em um processo. A
maior parte dos processos não possuem o mesmo volume de trabalho empregado em cada
estação de trabalho individual. Isso significa que é provável que haja uma parte do processo
que atue como gargalo no fluxo do trabalho ao longo do processo (SLACK et al, 2009).
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Coelho, Anjos e Elias (2014) afirma que, a TOC é uma nova filosofia de pensamento gerencial
e sua ideia principal é gerenciar a partir das restrições ou limitações que o sistema produtivo
da empresa apresenta, focalizando a meta econômica da empresa, que é o lucro. Segundo os
mesmos autores, o objetivo da teoria das restrições é o aumento do ganho pela eliminação das
restrições e pela redução do inventário e despesas operacionais.

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que a teoria das restrições é uma evolução
de questões relativas a gestão de fluxos produtivos e sobre o uso da capacidade produtiva.

3.7 – Mapa de Processo
Mapeamento de processo envolve simplesmente a descrição de processos em termos de como
as atividades relacionam-se umas com as outras dentro do processo. Entretanto, todas as
técnicas identificam os tipos diferentes de atividades que ocorrem durante o processo e
mostram o fluxo de materiais, pessoas ou informações que o percorrem (SLACK et al, 2009).

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirma que em princípios de projeto, como paralelizar
atividades, eliminar e simplificar sempre que possível, devem sempre ser levados em conta nas
análises. Esse é o papel do mapa de processo, no qual, é possível a observação em detalhes dos
procedimentos adotados em uma determinada atividade. A figura 13, mostra os ícones
comumente usados para elaborar o mapeamento de processo.

Figura 13. Ícones Mapeamento de Processo.
Fonte: elaboração própria, 2018.

Através dessa ferramenta é possível que, a instituição analise os fluxos existentes de trabalho
e sua abrangência, desde o mais significativo até o de menor impacto definindo assim os
macroprocessos, subprocessos e as atividades envolvidas. Reis e Blattmann (2004) afirma que
esta é a hierarquia do processo, ou seja, é a forma de classificar os processos de acordo com o
seu grau de abrangência na organização.
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3.8 – Diagrama de Espaguete
FAVERI (2013) afirma que om a utilização dessa ferramenta capaz de medir os deslocamentos
dos operadores em uma determinada operação, através dessas distancias melhora a capacidade
de identificar a necessidades de resenhar o fluxo, deslocando os operadores e minimizados os
espaços entres os processos.
Conforme Ehow Contributor (2017), o diagrama de espaguete é uma ótima ferramenta para
visualizar o fluxo de matérias em um processo e assim podendo eliminar desperdício de
transporte para que a operação seja mais enxuta.

O diagrama de espaguete é uma ferramenta muito simples e utilizada com frequência nos
conceitos Lean Manufacturing, por tratar-se de uma técnica que auxilia a identificação de um
layout ideal, através da visualização das distâncias percorridas para realização de um
determinado processo ou atividade. (BENEVIDES, E. 2013).

3.9 – Matriz de Priorização
A Matriz de Priorização, exemplificada pela tabela 1, seleciona problemas encontrados na
empresa, no qual, obedece a uma sequência representada pelos quesitos Gravidade, Urgência
e Tendência (G.U.T), onde o somatório define a causa a ser priorizada.

Bezerra et al. (2014) afirma que trata de uma ferramenta que busca responder questões de
forma racional para a separação e priorização de problemas, para fim de solucioná-los.

A matriz GUT é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas para priorizar os problemas
que devem ser atacados pela gestão, bem como para analisar a prioridade que certas atividades
devem ser realizadas e desenvolvidas (PERIARD, 2011).

A matriz GUT é utilizada para evitar que a mistura de problemas gere confusão, isto é, quando
os problemas são vários e relacionados entre si (Damazio, 2001).

Tabela 1. Matriz de priorização G.U.T
Fonte: elaboração própria, 2018.
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4 – PROBLEMA ESTUDADO
Percebe-se que a empresa avançou em muitas categorias como no seu desenvolvimento de
produto e na aquisição de maquinários para atender a sua necessidade atual. Ela verticalizou
insumos antes terceirizados tendo um controle melhor na qualidade e na produção deles o que
possibilitou o crescimento do potencial de competitividade da empresa POLD LTDA. Porém,
as suas linhas produtivas e seu layout não acompanharam tal evolução.
Foi possível perceber a presença de excessivos estoques intermediários e um inventário alto no
processo. Também foi observado uma movimentação intensa no chão de fábrica e o excesso
de deslocamento de produtos de um setor para outro.

Todos esses fatores mencionados, vão de encontro a uma das principais abordagens do lean
manufacturing, que são os sete desperdícios, onde reduzi-los, e onde não for possível, eliminalos é obrigatório nessa transição. A figura 14 destaca os fatores apontados e os demais que a
complementam.

Figura 14. Os 7 desperdícios
Fonte: elaboração própria, 2018.

Os eventos destacados se trata de uma classificação proposta por Shingo (1996), que afirma
que além do esforço de eliminação de desperdícios, a filosofia Lean tem a característica de não
aceitação da situação vigente ou mesmo de padrões de desempenho.
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Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que, o os objetivos Zero defeito, tempo zero
de preparação, estoques zero, movimentação zero, quebras zero, lead time zero e lote unitário
são metas ambiciosas, se não inatingíveis, aos olhos da abordagem tradicional, essas metas
garantem o processo de esforço para a melhoria contínua e não aceitação da situação atual.

Perceber como a empresa está tratando essas questões é primordial para iniciar a
implementação da filosofia lean manufacturing. Atuar diretamente na causa raiz, em busca da
solução definitiva, chegando na melhoria consolidada, manterá a estabilidade dos 4M’s
(Máquina, Mão de Obra, Método e Material), além de promover impactos positivos direto no
processo produtivo.

A empresa precisa adequar o seu processo produtivo e o seu chão de fábrica a um padrão mais
enxuto. Adequar os parâmetros atuais aos parâmetros da filosofia lean manufacturing deixará
a empresa mais flexível para atender o planejamento, sendo essa a maior dificuldade da
empresa.
5 – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
A aplicação da filosofia Lean Manufacturing, bem como o mapeamento de processos e a
utilização do Mapeamento do Fluxo de Valor no processo fabril da empresa, podem trazer
grandes benefícios e tornar a empresa mais flexível e eficaz para atender a programação
estabelecida.

Busca-se demonstrar os ganhos de uma produção mais enxuta. Diminuição de tempo de
processo, de estoques intermediários, de movimentação, entre outros, que são fundamentais
para a implementação de um sistema Lean.

6 – JUSTIFICATIVA
Para o direcionamento das ações, foi elaborado a Matriz GUT, através dela foi possível a
priorização das causas, por ordem de importância e consequentemente implementação das
melhorias necessárias na empresa estudada, levando em consideração as necessidades
observadas nas visitas realizadas. A tabela 2, demostra como ficou essa priorização:
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Tabela 2. Priorização através da G.U.T
Fonte: elaboração própria, 2018.

Mediante as avalições feitas em visitas realizada na empresa e seguindo as tendências do que
é praticado nas grandes empresas referências em manufatura enxuta, observou-se a necessidade
de um novo layout produtivo para atender as necessidades iniciais exigidas para a
implementação das diretrizes que a filosofia Lean Manufacturing exige.

Por ocupar mais de 60% da programação mensal das linhas existentes e também ser o produto
que possui uma maior quantidade de subprocessos no seu processo produtivo, foi escolhido a
família de Eletrificadores para o estudo de caso, pois, tratam-se de produtos que passam por
praticamente todo o chão de fábrica e permitirá a observação de detalhes do quanto o layout
precisa ser modificado e em que partes. Dentro da família de eletrificadores foi escolhido o
ELT 18. Ele também é o “carro chefe” da empresa, sendo o produto mais vendido do portfólio
atual e, consequentemente, o que gera uma maior receita de faturamento.

Os gráficos abaixo, representados pelas figuras 15 e 16, comprovam a importância desse
produto para a empresa. O ganho de produtividade nesse processo atingirá a programação a
níveis macro, agregando para a programação dos outros produtos da POLD e indo de encontro
com o objetivo do trabalho que é o ganho de flexibilidade das linhas produtivas, com redução
de tempo e ganho de produtividade.
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Figura 15. Gráfico de Pareto da Família de Eletrificadores
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Figura 16. Gráfico do Volume de Vendas x Mês
Fonte: elaboração própria, 2018.

7 – COLETA DE DADOS
O presente trabalho fará uma pesquisa de natureza Quantitativa – Exploratória, realizando um
estudo de caso na empresa POLD LTDA. Seu objetivo é a caracterização inicial do problema,
sua classificação e a sua definição, no qual, procura-se ideias, padrões e levanta hipóteses sobre
a situação estudada. Com foco na otimização de processo, o trabalho terá uma abordagem
aplicada pois apresentará conhecimentos para a aplicação na prática.
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Inicialmente iremos analisar o estado atual do processo, buscando as atividades que não
agregam valor e os desperdícios existentes. Através dos dados obtidos iremos definir os pontos
a serem melhorados e, subsequentemente, demonstrar o estado futuro sugerido, contabilizando
os ganhos estipulados. Abaixo, pela figura 17, temos a representação dos setores envolvidos
no processo produtivo:

Injeção

Compras

SMD

Trasformador

PTH

Terceiros

Produção

Produto

Final

Acabado

Almoxarifado

Plástica

Figura 17. Fluxo de atividades empresa POLD LTDA.
Fonte: elaboração própria, 2018.

O layout atual da empresa proporcionou a detecção de setores que são interligados, porém,
estão desconexos dentro do arranjo atual. Observa-se na ilustração abaixo o chão de fábrica
os seus processos envolvidos, com isso, é possível a percepção das distâncias envolvidas e o
quanto o layout favorece a movimentação e, subsequentemente a perca de produtividade
mediante a este cenário.

Nota-se processos envolvidos em outros setores correspondente, por exemplo, temos o
supermercado do SMD no setor de almoxarifado e partes do setor de PTH entre processos
como a integração. Os supermercados distribuídos pelo chão de fábrica ganham-se destaque
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devido a ocupação que o mesmo atinge e pelo fato da perca de tempo na busca dos matérias
que se encontram no mesmo devido a falha de identificação da área. Setores de inspeções
também não se mostram em locais adequados para a atividade.

7.1 – MAPEAMENTO DE PROCESSO
O Setor de PCP (Planejamento e Controle da Produção) utiliza como critério de lead time, uma
previsão de 6 meses, a partir desse dado e através da quantidade prevista de vendas, fornecida
pelo departamento Comercial, realiza-se o cálculo das necessidades de matérias-primas, e as
que tiverem necessidade será gerado e enviado ao Departamento de Compras, as solicitações
de compras.

Como forma de priorização e identificação do(s) processo(s) gargalo(s), realizamos uma
entrevista com o gerente do departamento de PCP. Através desse, coletamos o seguinte cenário:
- Pontos de planejamento primário: Demanda de MP’s PTH/ SMD, Montagem SMD,
Montagem PTH;
- Pontos de planejamento secundário: Injeção de Caixas Plásticas, Transformadores e
Embalagens.

Dessa forma, identificamos como “gargalos”, os pontos de planejamento primário, ou seja, são
os processos que ditam o ritmo dos demais, e não podem parar. Podemos ilustrar, através do
conceito tambor-corda-pulmão, como os processos do planejamento primário se comportam
mediante a ele. Assim temos:
- Gargalos: Processo SMT, Processo PTH e Processo Produção Final.
- Pulmão SMT: estoque de matérias-primas, ou melhor dizendo, estoque de segurança.
- Pulmão PTH: estoque de matérias-primas, mais o estoque das placas montadas pelo
SMT, cujo podemos dizer, na filosofia Lean, como supermercado intermediário.
- Pulmão Produção Final: estoques das placas montadas, ou seja, o conjunto SMT +
PTH montados e estoque de matérias-primas que compõem o produto final.
- Corda SMT: líder de linha da produção SMT, informa ao PCP o momento de
necessidade para reabastecimento do pulmão.
- Corda PTH: líder de linha da produção PTH, informa ao SMT o momento de
necessidade para reabastecimento do pulmão.
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- Corda Produção Final: líder de linha da produção final, informa ao PTH o momento
de necessidade para reabastecimento do pulmão.

Figura 18. Metodologia Pulmão/ Corda/ Tambor
Fonte: elaboração própria, 2018.

Mediante a análise anterior e ilustrado pela figura 18, fica estabelecido o caminho crítico,
esquematizado pela figura 19, do caso estudado, pois temos três gargalos (SMD; PTH;
Produção Final) que ditam o ritmo do processo produtivo como um todo, junto com os seus
subprocessos. A implementação de melhoria nesse caminho trará resultados que agregam a
nível macro.

SMD

PRODUTO
FINAL

PTH

GRAVAÇÃO

INTEGRAÇÃO

TESTE

Figura 19. Definição do caminho crítico
Fonte: elaboração própria, 2018.

Para elucidar as atividades, aplicamos o Mapeamento de Processo dos setores envolvidos no
caminho crítico. Primeiramente, foram determinados os parâmetros de produto em processo (y
e Y) que acompanha o produto antes do estágio de produto acabado e posteriormente os
parâmetros de processo (X) que trazem característica mensuráveis que pode afetar o
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desempenho do mesmo. Sequencialmente teremos o mesmo mapa definido e os parâmetros
que podem ser controlados com os ruídos existentes e aquele que exerce um impacto
significativo no desempenho do produto é identificado como um parâmetro crítico.

7.1.1 – Mapeamento do Processo de Inserção de componentes SMD

As figuras 20 e 21, mostram o mapeamento das atividades do setor de SMD atual. O processo
começa com a inserção do painel, o qual contém 3 (três) PCI’s, na máquina Printer, responsável
pela colocação da pasta de solda e/ou cola, em sequência a mesma passa pela máquina de
inserção de componentes SMD (Pick and Place) e finaliza o processo no forno de refusão
(Reflow), cujo através de temperaturas controladas, constituído de várias zonas com diferentes
Graus Celsius (ºC), obedecem a um perfil térmico conforme especificação do fabricante, e por
fim realiza a cura da solda e/ou cola, fazendo com que os componentes se fixem e deem contato
elétrico, entre a PCI e o componente.

Figura 20. Mapeamento do Processo SMD - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 21. Mapeamento do Processo SMD - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Observa-se a existência de poucas interferências no processo. Um ponto a ser destacado é
quanto ao armazenamento da PCI depois do processo mapeado, no qual, as mesmas são
retiradas do setor, que tem controle de temperatura, estática e umidade, e retorna para o
almoxarifado, ficando expostas ao calor e a umidade.

7.1.2 – Mapeamento do Processo Inserção de componentes PTH

Nota-se no mapeamento do processo de PTH, ilustrados nas figuras 22 e 23 que, trata-se de um
processo com muitas variáveis de controle e diversos pontos críticos a serem analisados.

As placas pré-montadas pelo setor SMD, alimentam a linha de produção e então é iniciado a
inserção manual dos componentes PTH, posteriormente essas placas montadas passam pela
máquina de solda por onda, também chamada de Wave Solder. Ao final, as placas panelizadas
(conjunto de várias PCI’s em um mesmo paínel), são alocadas em caixas para então entrar em
outro subprocesso, o de preparação retirada da Máscara de solda e separação), e logo em
seguida inserção e soldagem manual das bobinas.

Figura 22. Mapeamento do processo PTH - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 23. Mapeamento do processo PTH - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.
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A próxima etapa começa tendo uma separação dos processos, onde as PCI’s já com as bobinas
inseridas, passam pelo pós-máquina em uma outra esteira. Nesse processo, além de ser
realizado uma inspeção, são retirados excessos de solda quando existente e a limpeza das peças
e, ainda, é inserido o cabo de ligação da PCI e aplicado solda nos terminais da bobina.
Finalizando, as PCI’s montadas são levadas para um posto de inspeção final. A placas
conformes seguem para o estoque intermediário, aguardando para serem testadas
funcionalmente e pela gravação do software.

Observa-se que o arranjo físico onde encontra-se essas diversas atividades, não minimiza a
movimentação, no qual, para alimentar as linhas de produção, existem muitos deslocamentos
pelos colaboradores.

7.1.3 – Mapeamento do Processo de Teste e Gravação

Percebemos que, essa etapa do processo, demostrado pelas figuras 24 e 25, é a mais otimizada.
É composto por uma jiga de teste, cuja é multifuncional, além de realizar o teste, também faz
a gravação do software. Simultaneamente, são processados 2 (duas) placas por vez, que
primeiro realiza a gravação, e em segundo, o teste funcional. Produtos não-conformes, são
identificados, separados e levados para os técnicos de manutenção realizarem o reparo. Já os
itens conforme, são identificados, separados e encaminhados ao estoque intermediário. Esse
estoque irá abastecer as linhas de integração do produto ELT 18.

Figura 24. Mapeamento do Processo Teste/ Gravação - variáveis X;y;Y.
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Figura 25. Mapeamento do processo Teste/ Gravação - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

7.1.4 – Mapeamento do Processo de Integração (Produção Final)
Observa-se nesse mapeamento, ilustrados pelas figuras 26 e 27, um processo em linha onde o
trabalho do próximo posto inicia-se quando o do posto anterior é finalizado. Nas primeiras
etapas do processo é realizado a inserção da placa montada e do Transformador, na caixa
plástica base do produto ELT 18, na sequência é realizado o teste de compatibilidade da placa
com o controle remoto, inserindo logo em seguida a caixa plástica superior (tampa). O processo
é finalizado com a colocação do manual mais o adesivo de alerta, dentro da embalagem
individual, e por fim é alocado na caixa de papelão coletiva.

O processo de integração do produto ELT 18 possui uma particularidade, quando comparada
aos demais processos de integração dos demais produtos. Em todos os produtos a linha é
composta por 5 (cinco) operadores, porém, no caso do ELT 18, a linha possui 6 (seis)
operadores. Essa diferença é justificada pela gerência de produção, por se tratar de um produto
mais complexo em relação às operações envolvidas, pois possui uma demanda alta e precisa
ter o seu processo produtivo otimizado, dessa forma o torna mais ágil e eficiente.
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Figura 26. Mapeamento do Processo Integração - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 27. Mapeamento do Processo Integração - variáveis R;C;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

7.2 – MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR

Nota-se no mapeamento realizado, ilustrado pela figura 28, uma discrepância nos tempos das
etapas de processos do ELT 18, bem como no lead time, que excede o prazo de 30 dias. Isso
explica as movimentações observadas no processo no decorrer da necessidade do fechamento
da ordem de produção, pois, devido ao tempo de ciclo de alguns processos é gerado gargalos
que atrasam a produção como um todo e para suprir essa necessidade é realizada diversas
alterações nos processos como aumento de operadores por linha por exemplo. O setor de PTH
é o que mais sai das médias de tempos encontradas, no mapeamento realizado, a linha tinha
etapas que não possuíam tempos de processos, o que dificultaria uma análise realista do
processo atual. Foram medidos os tempos dos setores de preparação, bobinadeira e pós –
máquina, facilitando a elaboração do Mapa de Fluxo de Valor.
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Figura 28. VSM estado atual
Fonte: elaboração própria, 2018.
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7.3 – DIAGRAMA DE ESPAGUETE
Para demonstrar o quanto é intensa a movimentação atual, foi desenhado o chão de fábrica da
empresa considerando as linhas produtivas e os setores existentes, e esse diagrama é ilustrado
pela figura 29, abaixo. Nele observa-se as linhas dispostas conforme apresenta-se o layout atual
e a quantidade de operadores existentes.

Figura 29. Diagrama de espaguete (estado atual)
Fonte: elaboração própria, 2018.

8 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Foram encontrados pontos estratégicos que podem ser melhorados com a implementação da
filosofia Lean Manufacturing. O Mapeamento do Estado Atual juntamente com os Mapas de
Processos e o Diagrama de Espaguete trazem um cenário de atividades e postos de trabalhos
que seguem rotinas sem parâmetros definidos e setores misturados pelo chão de fábricas, no
qual, evidencia-se um layout pouco funcional no que se refere a movimentação.
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Observa-se que o cenário pode ser melhorado de imediato em três situações (Movimentação;
Ergonomia; Produtividade). A movimentação é intensa em toda a empresa mais o setor de PTH
é o mais prejudicado devido ao layout hoje estabelecido (Funcional), no qual, mesmo tendo
características positivas como flexibilidade, porém, mediante ao cenário encontrado, esse
trabalho é realizado em lotes em uma linha que possui esteira. Além de não favorecer a própria
produção em lotes, se configura em uma subutilização dos insumos da empresa, pois a esteira
é feita para o processo em linha e este é o recomendado para na filosofia Lean Manufacturing.
Isso impacta diretamente na ergonomia dos operadores para a realização das atividades
mediante a composição dessa linha com bancadas menores e espaços reduzidos. O outro
cenário que terá resultados imediatos é quanto à questão das etapas de processo, onde um
rearranjo das linhas de produção proporcionará a implementação de sistema puxado entre eles.

Realizou-se um novo Diagrama de Espaguete considerando a mesma movimentação entre os
setores, porém, com percursos diferentes devido ao realojamento das linhas e a divisão delas
por família de produto. Foi transferido o setor de Gravação para perto dos setores de PTH e
Teste no local antes ocupado pela Inspeção, no qual, a mesma passaria a ser realizada na linha
nova estabelecida de forma direta e otimizada, corroborando com o serviço de pós-máquina
que se realiza logo após a wave solder. Um setor de Depanalização, cuja atividade é a separação
de PCI’s do painel, foi criado unificando todo o setor em um quadrante da empresa.

Sugere-se mudanças também nos setores de SMD e nas linhas de integração. O layout novo
deixa o supermercado do SMD dentro do próprio setor pois se trata de um ambiente
climatizado, protegendo as PCIs prontas de umidades e diferenças de temperaturas que possam
danificar os componentes já inseridos.

As linhas de integração começariam a funcionar por família de produto, melhorando questões
como setup por exemplo. Nota-se também que houve uma redução significativa no que diz
respeito a movimentação da área, visto que, seguindo o mesmo procedimento adotado para o
PTH, houve a centralização das atividades envolvidas em um único local da empresa
melhorando o fluxo de materiais e, consequentemente, reduzindo a movimentação.

Observa-se a divisão dos setores considerando o quadrante estabelecido, não existindo mais
setores envolvidos em outras áreas. Foram estabelecidas as divisões por tipo de serviço
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prestado, facilitando na separação dos insumos e reduzindo significativamente a movimentação
e melhorando questões de setup e organização das linhas.

O layout abaixo, representado pela figura 30, demonstra as descrições anteriores já com as
mudanças sugeridas. Nela observa-se um ambiente mais enxuto, porém, atendendo da mesma
forma que o antigo layout é proposto.

Figura 30. Diagrama de espaguete (estado futuro)
Fonte: elaboração própria, 2018.

O layout proposto, conforme apresentado pela figura 31, permite a aplicação das melhorias
observadas através do Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual (figura 28), no qual
beneficiará a implementação da filosofia estudada com ganhos significativos de processo.
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Nota-se uma discrepância dos tempos de ciclos praticados atualmente no setor de PTH em
relação aos demais setores, no qual, em relação ao processo estudado fica estipulado ele como
o gargalo a ser trabalhado.

Analisando as atividades dos postos de trabalho do setor de PTH, foi percebido a não utilização
de uma jiga de teste e gravação, o que uma vez ela em utilização é possível otimizar essa etapa.
Outra transformação já com o novo layout foi a unificação das etapas do PTH (Preparação e
Bobina), transformando no PTH Linha, no qual, correspondem as mesmas atividades, porém,
sendo elaborada por fluxo contínuo agregando significativamente no ganho de produtividade
da ELT 18.

O Mapeamento de Fluxo de Valor do estado futuro (figura 31), foi elaborado através de
simulações realizadas na empresa estudada, levando em consideração experiência adquiridas
em processos similares de outras empresas. Ele é reforçado pelos pontos destacados na análise
realizada do Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual e através da descrição das
atividades mapeadas pelos mapas de processos, onde foi possível a percepção que as atividades
realizadas na etapa de preparação e bobinadeira podem ser aplicadas em uma linha com fluxo
contínuo.

Nota-se que, a inspeção antes isolada, agora participa diretamente na linha com postos fixos no
final da mesma, permitindo a observação e solução rápida de problemas encontrados. Foi
possível agregar o Pós-Máquina junto as atividades da Wave Solder, pois os espaços existentes
entre as PCI´s permite atribuir a área essa atividade sem aumento de tempo de processo,
utilizando um tempo ocioso existente na área.

Na sequência temos o Mapeamento de Fluxo de Valor do Estado Futuro (figura 31),
demonstrando a alteração realizada e os ganhos de tempo de processo já calculado.

Comparativamente com o Mapa de Fluxo de Valor do estado atual, nota-se um ganho
significativo do lead time com as alterações simuladas, ganhando praticamente 10 dias em
relação ao processo atual.
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Figura 31. VSM estado futuro
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Para uma análise mais objetiva é preciso entender o que significa a demanda praticada
atualmente pela empresa. Para isso foi calculado o Takt Time do processo do produto ELT 18.
A empresa não faz uso desse tempo e os cálculos encontrados servirão para elucidar melhor os
números envolvidos.

A seguir mostra-se como foi realizado o cálculo do Takt Time, cujo é medido em segundos por
peça.

=

Onde:
Tt = tempo de trabalho efetivamente disponível no período
Dc = quantidade solicitada pelo cliente no período

=

(8ℎ

=

60

(480

=

=

) − (2 15
8.000 ç
20
) − (30
400 ç
1

450 min 60
400 ç
1

27.000
400 ç

= 67,5

)

)

.

/ ç

Com o tempo de 67,5 seg. por peça, temos um cenário totalmente diferente do que é praticado
como demonstrado no Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual, onde temos uma
duração de praticamente 40 dias para o término da produção mensal.

Tendo posse do takt time, consegue-se calcular o tempo, em dias, necessário para atender à
demanda do cliente de 8.000pçs por mês. Foi utilizado uma regra de três simples.
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Segue o cálculo:
1 ç ________67,5
8.000 ç _________
= 540.000

O cálculo estabelece um lead time de 18 dias para atender a demanda do cliente. Considerando
que, em um dia de produção (8 horas) temos um total de 28.800 seg, divide-se 540.000 seg
pelo total de segundos utilizados em um dia de trabalho, chegando no total de dias descrito
acima. Percebe-se que o lead time calculado pelo Mapeamento de Fluxo de Valor do estado
atual, que é de 39,5 dias, fica muito acima do que a demanda do cliente exige, porém,
comparando com o Mapeamento de Fluxo de Valor do estado futuro nota-se que se tem um
ganho produtivo, no qual, se obteve um de lead time de 30 dias. Isso representa um ganho de
24,00% de tempo disponível para a produção conforme as simulações realizadas e um avanço
para se alcançar o lead time ideal.
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8.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho considera o seu objetivo alcançado pois consegue demonstrar através das
ferramentas utilizadas oportunidades de melhorias considerando o cenário atual da empresa.
Nesse momento não seria a necessário a compra de maquinários nem a contratação de pessoas
para atender as modificações sugeridas pois todas as alterações foram sugeridas conforme o
que estava disponível no chão de fábrica e com a realojamento dos colaboradores envolvidos.

A aplicação da filosofia Lean Manufacturing, bem como o mapeamento de processos e a
utilização do Mapeamento do Fluxo de Valor para os processos de produção do ELT 18, podem
trazer grandes benefícios.

No entanto, é necessário entender e utilizar adequadamente os conceitos Lean de valor
agregado e eficiência do ciclo de processo para identificar as oportunidades de melhorias
possíveis no decorrer desse estudo.

Sugere-se nas outras etapas de melhorias seguindo a filosofia Lean Manufacturing como a
colocação de Kanbans nos supermercados existentes e no setor de jigas, pois, foi observado
uma subutilização do espaço e a demora para a retirada dos materiais existentes.

A necessária redução contínua de custos, a partir de ações constantes de melhoria de processos
pode ser obtida a partir de um programa consistente e estruturado de aplicação da filosofia
Lean, alicerçado na utilização de VSM, não somente no processo de PTH do ELT 18, mas com
uma visão holística em toda a organização.
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1 INTRODUÇÃO
No atual cenário competitivo, muitas empresas estão alterando seus métodos
de produção com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos. As empresas
buscam melhorar o seu desempenho operacional para reduzir seus custos de
produção.
A modelagem e simulação vêm para auxiliar de forma eficiente sobre o
estudo de capacidade e possíveis alterações no processo. O projeto será análise de
produção na embalagem de medicamentos sólidos. Será utilizado o software
FlexSim de modelagem e simulação para aplicação desse projeto. O objetivo é a
diminuição de custos, mão de obra e are, demonstrando como pode ser feita uma
tomada de decisão em cima de investimentos e o quão pode ser otimizado o
processo em busca de melhores resultados. Através de um modelo de simulação
pode-se reproduzir um sistema de produção e visualizar os principais problemas
que

afetam

o

custo

e

a

produtividade,

como,

por

exemplo,

gargalos,

desbalanceamento de linha, excesso de mão de obra entre outros tipos de
desperdícios.
É esperado como resultado a demonstração real de possível aumento de
capacidade, com a intenção de investir na certeza de retorno sucesso.
Simulação é a imitação de uma operação de um processo ou de sistemas
reais”. Com um modelo de simulação, além da identificação das principais perdas
também pode ser utilizado para simular novos sistemas sem a necessidade de
gastos com a implementação. (Fonte: FERNANDO; TEODORO; 2015).
Será feito uma análise no setor de embalagem de medicamentos sólidos,
utilizando como principal metodologia a Modelagem e Simulação, para estudo de
capacidade de avaliação de possíveis investimentos.
A Simulação tornou-se uma abordagem de estudo que vem sendo cada vez
mais utilizada em aplicações diversas, dentro da Engenharia sendo a representação
do comportamento de um processo real por meio de um modelo experimental, com
o objetivo de avaliar o funcionamento deste e buscar melhorias em seu
desempenho.
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2 A ORGANIZAÇÃO
Com mais de 40 anos de história e DNA 100% nacional, a Empresa oferece
uma linha completa de medicamentos, cosméticos e suplementos para atender toda
a família brasileira com qualidade e acessibilidade. A empresa está entre as 4
maiores indústrias farmacêuticas do Brasil – a única com distribuição nacional
própria, para agilizar o atendimento a mais de 50 mil farmácias e drogarias no país.
Composto por 10 empresas, atua em uma estrutura verticalizada, garantindo
que todas as etapas do processo produtivo sejam realizadas internamente, para
reduzir custos para o ponto de venda e trazer benefícios para o consumidor.
O complexo fabril está localizado em Minas Gerais, e possui área total de 107
mil m². Além disso, a empresa conta com um escritório administrativo na cidade de
São Paulo (SP).
Para aperfeiçoar cada vez mais sua estrutura organizacional, criou-se uma
Diretoria Executiva de suporte ao corpo acionista. Essa mudança vai de encontro
com as melhores práticas do mercado e tem como intuito sustentar, ainda mais, a
base para uma boa gestão e o crescimento sustentável.
A Empresa considera o capital humano seu ativo mais importante. Por isso,
para desenvolver e reter talentos, busca criar um ambiente de trabalho estimulante,
que valoriza o alto desempenho de seus colaboradores, respeitando valores como
ética, transparência e meritocracia.
A busca por excelência perpassa pelo domínio de toda a cadeia produtiva, o
que promove agilidade nos lançamentos, assertividade na distribuição e produtos de
alto nível.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
A simulação é largamente utilizada nas áreas da Engenharia de Produção.
Os modelos e projetos de simulação apresentam excelentes resultados para
solução de problemas e melhoria de desempenho nas áreas de logística,
engenharia de processos, racionalização de layout, PCP, gestão industrial e de
serviços. As ferramentas de simulação permitem a visualização gráfica da dinâmica
resultante do processo de fabricação, promovendo um melhor entendimento das
atividades relacionadas à ela e auxilia na tomada de decisão. (Fonte: FERNANDO;
TEODORO; 2015).
Aplicação da programação linear como ferramenta para o planejamento de
produção em uma empresa de autopeças com sistema de produção por lotes.
Formas de analisar a capacidade instalada pela empresa com a leitura dos
resultados de sensibilidade do problema. Com objetivo de identificar se a demanda
seria totalmente atendida e quantos dos recursos seriam utilizados. Os resultados
demonstraram que o planejamento de produção baseado na programação linear
permite otimizar linhas de produção com o racionamento dos recursos. Com base
nos resultados, foi possível identificar: a necessidade de criação de uma linha de
produção para satisfazer a demanda de todas as famílias de produto; e
possibilidade de realocação de 6 colaboradores sem que haja alteração da solução
ótima (volume de produção). (Fonte: MELO; LEITE; SILVA; SILVA; MONTEVECHI;
2017).
O objetivo é compreender e avaliar a operação do sistema produtivo de uma
empresa utilizando-se como ferramenta central a modelagem e simulação da
produção. Os resultados mostraram que o processo de produção no setor de
costura encontra-se desbalanceado, com capacidades muito ociosas. Sugere-se o
nivelamento da produção, adequação do layout e capacitação polivalente dos
operadores como forma de equilibrar a relação produção/capacidade/demanda.
(Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014)
3.1 Modelagem e Simulação
A técnica de modelagem e simulação de sistemas permite criar, em
computadores,

ambientes

virtuais

os

quais

imitam

o

comportamento

de

praticamente qualquer tipo de sistema.
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Nos últimos anos, a oferta de programas e linguagens voltada à simulação de
sistemas, tem sido crescentemente adotada tanto no meio acadêmico quanto no
meio empresarial. (Fonte: FREITAS; 2008).
3.2 Conceitos
A Simulação é definida com a imitação de um sistema real (produtivo,
sistema de gestão, etc.), geralmente modelado em computador para avaliação e
melhoria do seu desempenho.
Envolve a criação de uma história artificial da realidade e com base nela são
realizadas observações e inferências nas características de operação do sistema
real representado.
Antes da implantação de qualquer mudança, com a simulação computacional
se pode reduzir riscos de ineficácia de um projeto no mundo real. (Fonte: FREITAS;
2008).
3.3 Características da Modelagem e Simulação de eventos discretos
A Modelagem e Simulação possuem uma evolução significativa desde o
primeiro uso em 1950, representação de um sistema real através da visualização, e
permite introduzir mudanças com resposta com tempo relativamente curto.
Facilita a identificação de “gargalos” aplicados quando o sistema real não
pode ser perturbado, conduz experimentos para compreender diferentes cenários e
avaliar estratégias para sua operação, apresentam o mesmo comportamento
dinâmico e estocástico do sistema real que representa. (Fonte: FREITAS; 2008).
3.4 Ferramenta para aplicação da Modelagem
O software para aplicação da simulação para análise deste trabalho foi o
FlexSim, o software apresentado aos alunos do Curso de Engenharia de Produção
da FAI.
3.5 Artigos
Modelagem e simulação computacional em uma empresa de confecção de
roupas: um estudo sobre o desempenho de um processo produtivo
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Foi feito uma análise em uma empresa de confecção de roupas sobre o
desempenho de seu processo produtivo, utilizando como ferramenta principal a
Modelagem e Simulação.
O processo de modelagem e simulação da produção se constitui em
excelente alternativa para possibilitar possíveis intervenções no sistema real, já que
se pode para evitar custos oriundos de experimentação e/ou interrupção do fluxo
produtivo, além de proporcionar aos analistas uma visualização de todo o sistema.
Isso permite avaliar os resultados esperados antes mesmo de sua implantação.
Conhecer o sistema real é uma condição vital para o sucesso da modelagem.
Possíveis erros de má interpretação do comportamento do sistema poderiam ser
evitados, visando aproximar o modelo o máximo possível do sistema real.
A ferramenta de simulação permite inúmeros benefícios que foram
identificados quando da reprodução computacional do processo de produção, uma
vez que ela possibilita: estudar as variáveis que afetam o ambiente do problema;
levantar informações relativas aos processos; verificar o comportamento que as
alterações produzem durante a produção, reportando ao gestor a identificação das
variáveis que influenciam no sistema; permitir a análise de longos períodos em curto
espaço de tempo; avaliar várias perspectivas e comparar os seus efeitos e sendo o
caso, corrigir os problemas com maior rapidez. Divisão da modelagem e simulação
em seis etapas. (Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014)

Tabela 1 – Divisão de Etapas

Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
Em uma empresa toda diminuição de custo e mão de obra e aproveitamento
de área é de grande ganho, dessa forma toda alteração que se pretende fazer deve
ser analisada, buscando melhorias reais.
O problema a ser estudo é uma produção sem controle, onde se é investido
sem qualquer certeza de resultado.
O setor de embalagem é o setor onde existe maior gargalo, considerando
esse gargalo e o possível aumento de capacidade será analisado com o auxílio do
FlexSim possíveis melhorias, e onde exatamente deve investir.
Hoje a empresa funciona sem qualquer tipo de estudo, tanto de capacidade,
ou investimento, área, setor, e acredita-se que essa é a melhor forma de manter a
empresa. Esse projeto foi feito para se obter resultados próximo ao real antes que
fosse investido qualquer valor e demonstrar o impacto de qualquer alteração,
podendo assim verificar a viabilidade de toda alteração.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Figura 1 - Objetivo Geral

Fonte: Desenho do Autor

Tem-se como objetivo a diminuição de custos, melhoria da área e
aproveitamento de mão de obra, visando a melhoria da capacidade das linhas de
embalagem.

5.1 Layout
De acordo com o layout atual no Anexo A, a intenção é aproveitar a área para
a compra de mais uma Máquina, uma emblistadeira, porém é necessário analisar
para ver a viabilidade desse novo equipamento.
Esse layout está a representação da área utilizada na empresa, devido o
tamanho das linhas não foi possível fazer um estudo real de alteração de layout,
apenas de aproveitamento. As linhas de embalagem são tão grande que a
instalação de cada deve ser feita pelo telhado da empresa com um guindaste, dessa
forma manteve-se as linhas como atualmente e acrescentou uma linha.
5.2 Capacidade Instalada
Conforme tabela em Anexo B - Capacidade Atual de Produção e Anexo C Capacidade Atual de Embalagem, representa toda capacidade instalada na
empresa atualmente, desde a granulação da matéria prima até a embalagem final.
Todas as linhas da empresa funcionam em três turnos considerando que
todas possuem 479 horas disponíveis para produção, na tabela acima possui o
tempo de setup de cada linha e a capacidade total de produção.
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6 JUSTIFICATIVA
A empresa está entre as 4 primeiras do Brasil e possui um planejamento para
crescimento muito elevado, acredita-se que seja importante essa análise para
investir onde realmente é necessário.
Como principal ferramenta será utilizado a Modelagem e Simulação, por nos
dar a opção de uma simulação próxima a do real e através dela poder fazer um
estudo de possíveis investimento na fábrica.
A empresa já possui em estudo a compra de uma nova linha de embalagem
totalmente automatizada, será acrescentada na simulação para então acompanhar
os resultados finais, analisando se será uma boa proposta essa nova linha ou se a
capacidade deve permanecer como atualmente.
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7 COLETA DE DADOS
7.1 Metodologia
Definição da metodologia - Quantitativo
O método de pesquisa utilizado é o quantitativo, apoiando-se em técnicas de
coleta de dados. Uma metodologia quantitativa ou pesquisa quantitativa de
mercado, é um método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas, para a
recolha e análise de dados. (Fonte: Enciclopédia Temática Knoow).
De acordo com Esclarece Fonseca (2002), como as amostras geralmente
são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na
análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e
neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as
causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da
pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se
poderia conseguir isoladamente.
7.2 Fluxo de representação geral de processo
Figura 2 - Fluxo Geral de Processo

Entrada de Comprimidos ou
Cápsulas

Integração dos
Comprimidos ou Cápsulas
nos Blisters

Integração dos Blisters nas
Caixas Individuais
Fonte: Desenho do Autor
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Esse é o fluxo de representação geral de cada linha de embalagem do setor
de embalagem geral.
7.3 Simulação FlexSim antes da análise
Figura 3 - Modelagem Base Atual

Fonte: Desenho do Autor

A modelagem acima foi desenvolvida como o setor esta atualmente.
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7.4 Capacidade Área de Embalagem

Tabela 2 - Capacidade Embalagem Final Atual

Linha

Tur Disponibilidade Tempo de

Disponibilidade

Velocidade Capacidade
Ponderada

Disponível

(UN/HS)

(UN.)

no

(Horas Totais)

Setup

(Horas)

BP5 – 1

3

479

50

429

3.052

1.309.308

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

MANUAL

3

479

75

404

Total (UN)

5.994.985

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

TOTAL

Capacidade

4.540.000
2.270.000

1.000

404.000

404.000
25.933.994

Fonte: Tabela do Autor

A partir do modelo da fábrica desenvolvido no Flexsim, foi feito toda coleta de
tempos o que resultou na tabela acima, que mostra em detalhes a Embalagem Final
da Empresa atualmente, com tempo de disponibilidade, tempo de setup, e
capacidade de produção.
Atualmente o maior gargalo da empresa é o setor de embalagem, dessa
forma será investido uma nova linha de embalagem.
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7.5 Análise de Produtos por linha de embalagem
Gráfico 1 - Representação de Produtos por Linha

Fonte: Gráfico do Autor

O gráfico acima representa o produto por linha, ou seja, a empresa produz
cerca de 680 produtos diferentes, considerando, soluções, formulações e tamanhos
diferentes, cada linha no gráfico acima apresenta a porcentagem de medicamentos
que é embalado por ela, o restante de 12% são medicamentos de baixa produção e
que podem ser intercalado na linha em que possuir maior disponibilidade.
A CP400 - 3 é a linha em que roda o carro chefe da empresa, sendo
considerada uma das mais importantes, porém esse mesmo produto pode ser
embalado nas outras CP400, caso a máquina principal possua alguma interferência.
Não foi considerado as Vertopac’s e a linha manual devido ser embalagem
coletivas, sendo responsável pelo final da produção.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O objetivo é investir em máquina com automação de 90%, e com capacidade
de embalagem de 83% de todos os medicamentos da empresa. A CAM é a linha
que alcança esse objetivo, e mesmo sendo um investimento alto traz certeza de
produção ampliada.

8.1 Análises de Resultados – Opção/Proposta 1
8.1.1 Simulação FlexSim - Opção 1
Figura 4 - Modelagem Opção/Proposta 1

Fonte: Desenho do Autor
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A partir do modelo base desenvolvido, e com todos os tempos de processos
coletados, foi possível acrescentar a nova linha no layout, e simular a nova
capacidade do setor de embalagem final.
8.1.2 Capacidade Área de Embalagem - Opção 1
Tabela 3 - Análise de Capacidade Opção/Proposta 1

Linha

Turno

Disponibilidade
(Horas Totais)

Tempo Disponibilida Velocidade Capacidade
de

de

Ponderada

Disponível

Setup

(Horas)

(UN/HS)

(UN.)

BP5 – 1

3

479

50

429

3.052

1.309.308

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

Capacidade
Total (UN)

5.994.985

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

4.540.000

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

MANUAL

3

479

75

404

1.000

404.000

404.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

TOTAL

2.270.000

33.117.994

Fonte: Tabela do Autor

Após o modelo com a nova linha simulado no Flexsim, foi possível montar
uma nova tabela acrescentando a capacidade da nova linha de embalagem,
chegando em resultados do setor de embalagem final.
8.1.3 Layout Atualizado - Opção 1
Conforme Anexo D – Análise de Layout opção 1, foi aproveitado a área que
já possuía para acrescentar uma nova linha.
Como dito anteriormente, não é possível fazer alterações no layout devido o
engessamento das linhas, elas são muito grandes e precisam estar ligadas
diretamente em uma sala limpa, de onde sai o produto pronto para ser embalado.
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8.2 Análises de Resultados - Opção/Proposta 2
8.2.1 Simulação FlexSim - Opção 2
Figura 5 - Modelagem Opção/Proposta 2

Fonte: Desenho do Autor

A partir do modelo base desenvolvido e a proposta 1, foi possível
desenvolver uma nova proposta com a integração de uma nova linha e a
substituição de uma BP5.
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8.2.2 Capacidade Área de Embalagem - Opção 2
Tabela 4 - Análise de Capacidade Opção/Proposta 2

Linha

Turno

Disponibilidade
(Horas Totais)

Tempo Disponibilidad
de

e

Setup

(Horas)

Velocidad
e
Ponderada
(UN/HS)

Capacidade
Disponível
(UN.)

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

Capacidade
Total (UN)

4.685.677

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

4.540.000

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

2.270.000

MANUAL

3

479

75

404

1.000

404.000

404.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

TOTAL

38.992.686

Fonte: Tabela do Autor

Após a simulação da proposta 1, foi possível simular uma nova proposta
considerando um novo resultado. Acima esta a nova tabela de análise de
capacidade, porém essa nova análise consiste não só em uma nova linha, como a
substituição de uma linha.

8.2.3 Layout Atualizado - Opção 2
O Anexo E – Análise de Layout Opção 2 é a representação da proposta 2,
com o acréscimo de uma linha e a substituição de uma outra linha.
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9 CONCLUSÃO
9.1 Conforme objetivo geral - Escolha Opção/Proposta 2:
Capacidade de Produção – Setor Embalagem:
Antes da análise feita apresentava a seguinte situação.
•

Capacidade total: 25.9M unid/mês.

Após análise feita, apresenta a seguinte situação:
•

Capacidade total: 38,6M unid/mês.

9.2 Evolução de acordo com estudo - Opção 2

Gráfico 2 - Evolução Capacidade de Embalagem - Opção / Proposta 2

Evolução Capacidade de Embalagem
38,6

Evol: 49%
25,9

Antes da Análise

Após da Análise

Fonte: Gráfico do Autor

O gráfico acima representa a capacidade que a empresa pretende obter com
o investimento feito com a compra da nova Linha CAM, como pode-se observar a
Opção 2 será mais viável devido o ganho que se consegue com apenas duas linhas.

Alteração de Área:
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Foi alterada uma máquina e acrescentado uma nova, conforme análise de
venda que apresentou ser o mais viável, não tendo a necessidade de alteração de
layout apenas aproveitamento de espaço já utilizado.

Mão de Obra:
Não é necessário alteração de mão de obra, levando em consideração que
com a substituição de uma linha Blisterflex que utilizava 4 pessoas para ajustes da
máquina passou a utilizar 2 pessoas e a nova linha instalada passou a utilizar as
outras duas pessoas, isso sendo considerada por turno.

9.3 Justificativa da escolha:
O maior objetivo da empresa é aumento de capacidade, a escolha de uma
troca de máquina e uma nova máquina foi de acordo com esse objetivo levando em
consideração o investimento possível para ser feito.
A máquina que fará a substituição de uma e a nova são exatamente iguais,
90% automáticas, diminuindo a quantidade de mão de obra e aumentando a
capacidade.
Substituindo uma Blierflex que embala uma representação de 11% de
variedade de medicamentos e com uma linha nova idêntica a capacidade é
aumentada em mais de 10 milhões, passando de 25,9 Milhões de Unidades para
38,6 Milhões de Unidades.
Não foi feito nada complexo, apenas a defendendo a ferramenta que nos
permite a simulação da produção real.
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11 ANEXOS
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Anexo A - Layout Atual

Fonte: Desenho do Autor
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SUBTOTAL

REVESTIMENTO

SUBTOTAL

MG

SUBTOTAL

KILLIAN

FELLC

FETTE

SUBTOTAL

MISTURA

SUBTOTAL

GANULAÇÃO

Grupo

3
3

REVESTIMENTO - 2

REVESTIMENTO - 3

3

3

MG2 - 3

REVESTIMENTO - 1

3

MG2 - 2

3

3

KILLIAN - 3

MG2 - 1

3

3

KILLIAN - 1

KILLIAN - 2

3

FELLC

3

FETTE - 2

2

MANIPULAÇÃO 2000 - 2
3

2

MANIPULAÇÃO 2000 - 1

FETTE - 1

3

MANIPULAÇÃO 1000 VIA SECA

3

3

ESTUFA

MANIPULAÇÃO 1000 CIMED - 2

3

LEITO - 3

3

3

MANIPULAÇÃO 1000 CIMED - 1

1

LEITO - 2

Turno

LEITO - 1

Linha

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

359

359

479

479

479

479

479

479

180

Disponibilidade
(Horas Totais)

40

50

40

50

50

10

40

90

90

50

100

100

56

56

87

87

87

100

50

50

15

Tempo de
SetUp

439

429

439

429

429

469

439

389

389

429

379

379

303

303

392

392

392

379

429

429

165

Disponibilidade
(Horas)

85.000

121.934

76.488

90.000

100.000

32.000

85.000

130.000

130.000

25.000

430.000

430.000

473.718

346.000

105.408

89.392

158.587

100.000

Velocidade
Ponderada
(UN/HS)

37.315.000

52.309.686

33.578.232

38.610.000

42.900.000

15.008.000

37.315.000

50.570.000

50.570.000

10.725.000

162.970.000

162.970.000

143.536.554

143.536.554

135.632.000

135.632.000

135.632.000

39.949.632

38.349.168

68.033.823

16.500.000

Capacidade
disponivel
(UN.)

123.202.918

89.624.686

33.578.232

96.518.000

81.510.000

15.008.000

475.120.000

138.455.000

10.725.000

325.940.000

693.969.108

287.073.108

406.896.000

162.832.623

39.949.632

106.382.991

16.500.000

Capacidade
Total (UN)

Anexo B - Capacidade Atual de Produção

Fonte: Tabela do Autor

26

SUBTOTAL

EMBALAGEM FINAL

SUBTOTAL

EMBALAGEM
PRIMARIA

Grupo

3.100.600
2.754.000
449.000
232.000

3.100.600
2.754.000
449.000
232.000

7.400
6.000
1.000
500

419
459
449
464

60
20
30
15

479
479
479
479

3
3
3
3

HIPRO

GET

TUBETE

POTE

2.568.470
4.080.184
5.045.427
5.328.000
541.398

6.130
9.976
11.493
12.000
1.262

419
409
439
444
429
454
454
404

60
70
40
35
50
25
25
75

479
479
479
479
479
479
479
479

3
3
3
3
3
3
3
3

BP5 - 3

CP400 - 1

CP400 - 2

CP400 - 3

CP600

VERTOPAC - 1

VERTOPAC - 2

MANUAL

1.000

5.000

2.117.207
5.053

419

60

479

3

BP5 - 2

404.000

2.270.000

2.270.000

1.309.308
3.052

429

50

479

3

BP5 - 1

25.933.994

404.000

4.540.000

541.398

14.453.611

5.994.985

7.912.600

1.377.000

1.377.000

3.000

459

20

479

3

BLISTERFLEX

Capacidade
Total (UN)

Capacidade
disponivel
(UN.)

Velocidade
Ponderada
(UN/HS)

Disponibilidade
(Horas)

Tempo de
SetUp

Disponibilidade
(Horas Totais)

Turno

Linha

Anexo C - Capacidade Atual de Embalagem

Fonte: Tabela do Autor
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Anexo D - Análise de Layout Opção 1

Fonte: Desenho do Autor
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Anexo E - Análise de Layout Opção 2

Fonte: Desenho do Autor
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RESUMO

As indústrias do setor automobilístico almejam que suas diversas áreas de fabricação
interajam entre si reduzindo custo, melhorando continuamente seus processos e os
controlando para que seja possível garantir a qualidade de seus produtos, a fim de atender a
expectativa de seus clientes. Os processos de fabricação dos variados itens que compõem um
veículo devem ser monitorados com ferramentas que garantam a robustez do processo,
quantifiquem e qualifiquem toda variação, a fim de alimentar indicadores de desempenho,
tanto para fornecedores, quanto para o cliente. Desse modo, esse trabalho apresenta um estudo
de caso realizado no processo de montagem de espelhos retrovisores automotivos de uma
indústria de autopeças nacional, localizada no sul de Minas Gerais. Visitas in loco para coleta
de dados foram realizadas e, bem como, a utilização do software Minitab 17 e brainstorming
para análise dos mesmos. Uma sequência de ferramentas aplicadas para analisar o processo
produtivo foram utilizadas. Utilizou-se ferramentas de controle estatístico e mapeamento de
processo, com a finalidade de identificar as variáveis que agem sob o processo e colocá-las
sob controle. Por fim, o objetivo deste estudo foi identificar como a engenharia da qualidade
pode ser aplicada para ajudar a empresa a atender aos requisitos do cliente além de reduzir os
custos com retrabalho presentes no processo.
Palavras-chave: Controle estatístico de processo. Gráficos de controle. Controle
estatístico da qualidade. Mapeamento de processo. Engenharia da qualidade.

ABSTRACT

The automobile industries seek interaction between their diverse areas of fabrication
reducing costs, continuously improving their process and controlling them to be possible to
ensure the quality of their products, aiming comply with the expectative of their clients. The
fabrication process of the varied items that compose a vehicle must be monitored with tools
that guarantee the robustness of the process, quantify and qualify all variety, with the intend
of nurture performance indicators, both for suppliers and costumers. In this way, this work
presents a case study realized in the process of mounting automotive rear view mirrors of a
national auto parts industry, located in the South of Minas Gerais. Visits in loco to collect data
were realized and, as well, the use of the software Minitab 17 and brainstorming to annalise
them. A sequence of tools applied to annalise the productive process were used. Was used
tools of statistical controls and process mapping, with the purpose of identify the variety that
act under the process and put them under control. Lastly, the objective of this study were to
identify how the quality engineering can be applied to help the enterprise to attend the client's
require besides reduce the costs with rework present in the process.
Key words: Statistical controls of process. Graphic of controls. Statistical controls of
quality. Process mapping. Quality engineering.
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1. INTRODUÇÃO
No mercado global e competitivo, as organizações se veem obrigadas a se adaptar ao
mercado, que cada vez mais, exige qualidade, preço competitivo, e entrega no tempo certo,
tudo isto de forma que o cliente seja surpreendido com o produto ou serviço. Para isso, a
redução nos custos e a obtenção de melhores índices de produtividade e qualidade tornaramse indispensáveis para a sobrevivência das organizações.
Para que tais objetivo sejam atingidos, é necessário a estruturação da organização em
todos os seus processos visando um bem comum a todos como, por exemplo, lucro aos sócios
e emprego e renda aos trabalhadores.
Nesse cenário, um dos setores que se destaca por ter revolucionado a forma de se
trabalhar na fabricação de produtos é o setor automotivo. Historicamente, este setor foi o
responsável pelo desenvolvimento de métodos e processos que mudaram a forma de enxergar
a área produtiva no mundo, sempre buscando fazer mais com menos e da melhor maneira
possível. (PAGANOTTI, 2014)
Movimentos como o Fordismo e Toyotismo, responsáveis pelo desenvolvimento de
processos de manufatura foram aprimorados ao longo do tempo - e ainda continuam em
constante evolução - à medida que a demanda por qualidade e agilidade na entrega dos
produtos aumentam com poder de compra da população. Dessa forma, os critérios de
aceitação do mercado mudaram, os gostos foram se apurando e o cliente passou a ser seletivo
quanto ao que espera de determinado produto, forçando as organizações a criarem meios de
atingir a produtividade esperada. Especificamente ao setor automotivo, destaca-se o sistema
Lean Manufacturing, que busca a melhoria contínua dos processos através da utilização de
ferramentas, dentre elas, o controle estatístico de processo.
Em se tratando de fornecedores da indústria automotiva, onde se cobra constantemente
o fornecimento de produtos de qualidade, o controle dos dados obtidos no processo produtivo
torna-se fundamental para garantir a satisfação do cliente.
Frente a este cenário, da necessidade de controle da qualidade e redução nos custos do
processo, o presente estudo teve por objetivo identificar como a engenharia da qualidade pode
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ser aplicada para ajudar a empresa a atender aos requisitos do cliente e concomitantemente
reduzir os custos com retrabalho presentes no processo.
Dessa forma, a presente pesquisa apresenta o estudo do controle estatístico da
qualidade de um processo em uma empresa fornecedora de espelhos retrovisores para
montadoras automobilísticas, situada em Santa Rita do Sapucaí – MG. Tendo como base para
o estudo a análise de gráficos de controle e capacidade do processo da referida empresa, como
forma de averiguar o atendimento dos requisitos de qualidade. Nas etapas onde o processo
não é considerado capaz, fez-se uso do diagrama de Ishikawa para identificação da causa raiz
do problema.
O presente trabalho se inicia descrevendo a empresa objeto de estudo. Após a
apresentação da estrutura da organização, é feita uma breve apresentação dos conceitos
teóricos utilizados como, por exemplo, controle estatístico da qualidade e as ferramentas do
controle estatístico de processo. Conhecendo a fundamentação teórica desta pesquisa, é
apresentado o problema de estudo, os objetivos da pesquisa e a justificativa da mesma. Na
sequência é mostrado a forma como foi realizado a coleta dos dados para análise, e os
resultados obtidos.
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2. A EMPRESA
Fundada em 1961 na cidade de Diadema, a empresa objeto deste estudo tinha
inicialmente o objetivo de oferecer acessórios para a indústria automotiva do ABC paulista. O
empresário fundador soube acompanhar o avanço tecnológico exigido pelo setor e a empresa
consolidou-se como líder brasileira no desenvolvimento de espelhos retrovisores para
veículos.
O pioneirismo e o espírito de inovação de seu fundador garantiram que a empresa
buscasse aperfeiçoar constantemente seus processos, por meio de investimento contínuo em
equipamentos de última geração e na formação de colaboradores altamente qualificados.
Dessa forma, a empresa é a 4ª maior fabricante de espelhos retrovisores internos e
externos do mundo, produzindo para todos os segmentos de veículos automotores, inclusive
caminhões, ônibus e motocicletas. Com suas plantas industriais instaladas no Brasil e na
Argentina, também equipa com seus produtos os veículos que circulam na América do Norte,
Europa, Oceania e mais de 50 países.
Atualmente, seus clientes são: Toyota, Hyundai, Nissan, FCA Group, Ford, General
Motors, Peugeot, Citroën, MAN, Mercedes, Honda, Mitsubish e Iveco, e seus processos de
montagem são divididos por plataforma de cliente em layouts celulares.
A empresa está estruturada conforme apresentado no organograma da Figura 1.

Figura 1 - Organograma da empresa objeto de estudo
Fonte: Próprios autores
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3. REVISÃO DE LITERATURA
A qualidade evoluiu conforme os métodos de se produzir foram aprimorados. Junto
dos métodos, as necessidades de fazer mais com menos demandou análises focadas nos
processos para que pudessem ser melhorados continuamente. Os conceitos defendidos por
alguns autores definem bem a qualidade de forma a representar a realidade.
“Os conceitos da qualidade mudaram consideravelmente ao longo do tempo. De
simples operações em processos de manufatura, direcionadas para produzir
pequenas melhorias localizadas, a qualidade passou a ser considerada um dos
elementos fundamentais da gestão das organizações, tornando-se fator crítico para a
sobrevivência de organizações produtivas, pela consolidação de bens tangíveis,
serviços e processos nos mercados.” (CARVALHO et al. 2012).

Segundo Costa, Epprecht e Carpinetti (2016), a qualidade é “o valor do bem ou do
serviço, que quantifica o grau de satisfação do consumidor com respeito a vários quesitos, tais
como preço, confiabilidade, durabilidade, estética, pontualidade, sabor, conforto, entre
outros”.
Segundo as definições de Deming, a qualidade é a satisfação das necessidades do
cliente em primeiro lugar. Já para Ishikawa, a qualidade é vista como uma forma de satisfazer
radicalmente ao cliente, para ser agressivamente competitivo (CARVALHO et al. 2012).
Segundo Carvalho et al. (2012), Taguchi defende que uma qualidade robusta, ou seja,
livre de perdas, é a única forma de satisfazer o cliente. Não basta o processo se comportar
dentro dos limites especificados, é necessário que ele apresente a menor variabilidade
possível. Ele entende que a qualidade se define a partir das relações da organização com a
sociedade.
Esta pesquisa aborda o conceito de qualidade defendido por Taguchi, onde ela é vista
como a redução das perdas geradas por um produto, desde a produção até seu uso pelos
clientes.
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3.1. CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE
No início do século XX, a estatística começou a ser utilizada para mensurar a
qualidade do processo produtivo. Esse avanço se deve, principalmente, ao desenvolvimento
dos gráficos de controle por Shewhart, que é considerado o pai do controle estatístico da
qualidade. (CARVALHO et al., 2012).
O controle da qualidade trabalha com a comparação entre padrões ou objetivos
prefixados e os resultados obtidos. Conhecem-se as características do processo e, com o
auxílio dos índices e ações de melhoria, molda-o para comportar-se da forma desejada.
O controle estatístico da qualidade é um dos ramos do controle da qualidade, que
abrange também o controle estatístico de processo. Seu conceito é que quanto menor a
variabilidade do processo, melhor a qualidade nos resultados da produção, o que não significa
apenas qualidade melhor, mas também custos menores.
Shewhart percebeu que a qualidade e a variabilidade são conceitos antagônicos no
sentido de que onde tem muito de um terá pouco do outro. Isso fez com que ele entendesse
que para gerar produtos com qualidade era necessário medir, analisar e monitorar a
variabilidade do processo. (Carvalho et al., 2012)

3.2. CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
O Controle Estatístico de Processos é uma abordagem muito utilizada na melhoria dos
processos. Essa ferramenta possibilita a prevenção de defeitos, o aumento da produtividade, e
identifica a necessidade de ajustes em um processo.
Segundo Maiczuk e Andrade Jr. (2013), em um contexto geral, para que um
determinado produto atenda às exigências do consumidor, é preciso que o processo ocorra em
condições conhecidas e controladas, a fim de reduzir a variabilidade das características
críticas dos produtos, obtendo maior segurança e uniformidade nos mesmos, promovendo
garantia de qualidade e menor custo.
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Desta forma, o CEP - Controle Estatístico de Processo apresenta um conjunto de
ferramentas que buscam a redução da variabilidade de processos, fazendo com que a detecção
de defeitos ou não conformidades ocorra de forma mais ágil (MONTGOMERY, 2016).
As ferramentas do controle de processos são estratégias adotadas para avaliar, manter
e melhorar padrões de qualidade nos diversos estágios de fabricação. Este controle é feito para
garantir a qualidade, de forma econômica. As ferramentas de controle que definem esses
procedimentos estudam o comportamento dos processos, ajudam a quantificar e qualificar os
retrabalhos presentes em cada etapa do processo e, com isso, ajudam a manter padrões sempre
de acordo com o exigido pelo cliente. Caso os valores encontrados mostrem que o processo
não se encontra dentro do especificado, faz-se a ação corretiva para retornar o processo ao
padrão desejado, ajudando a embutir a qualidade no produto. Exerce-se então o controle sobre
o processo.
Após a aplicação dos gráficos de controle, utiliza-se ferramentas estatísticas úteis,
principalmente, para a resolução de problemas.

As sete ferramentas da qualidade são

histograma, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de Causa-e-Efeito, fluxograma,
diagrama de dispersão e o gráfico de controle.

3.3. FERRAMENTAS DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
3.3.1. Gráficos de controle
Segundo Carvalho et al. (2012), as cartas de controle são utilizadas para identificar
variações presentes em uma ou mais características de um processo ou produto. É uma
ferramenta estatística que alerta para a presença de causas especiais na linha de produção.
Idealizados por Shewhart, os gráficos de controle podem ser de tipos diferentes, em
função do controle a ser executado e do tamanho da amostra utilizada. A Tabela 1 apresenta
os tipos de gráficos de controle disponíveis e para quais casos eles são indicados.
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Tabela 1 - Tipos de Gráficos de Controle e Usos

Valor Característico

Nome

Gráfico
amplitude)

Valor contínuo (variáveis)

-R

Usos

(média

e

É usado para controlar e analisar valores, tais
como comprimento, peso, etc., para amostras com
subgrupos de tamanho menor ou igual a dez.

É usado quando os dados de um processo são
Gráfico I-AM (valor individual) obtidos em intervalos muito grandes e não podem
ser divididos em subgrupos.

Gráfico
padrão)

-S (média e desvio

É usado para controlar e analisar valores, tais
como comprimento, peso, etc., para amostras com
subgrupos de tamanho maior que dez.

É usado quando a característica da qualidade é
Gráfico pn (número de itens
representada pelo número de itens defeituosos e
defeituosos)
amostras de tamanho constante.

Gráfico p (fração defeituosa)

É usado quando a característica da qualidade é
representada pela fração defeituosa com amostras
de tamanho variável.

Gráfico c (número de defeitos)

É usado para analisar um processo a partir dos
defeitos em uma amostra de tamanho constante.

Valor discreto (atributos)

Gráfico u (número de defeitos É usado para analisar um processo a partir dos
por unidade)
defeitos em uma amostra de tamanho variável.

Fonte: Adaptado de Seleme e Stadler (2008)

No gráfico de controle o eixo vertical indica as amostras e o horizontal representa os
valores médios (LM), os limites superiores de controle (LSC) e os limites inferiores de
controle (LIC), conforme pode ser visto na Figura 2.
Segundo Seleme e Standler (2008), a representação dos gráficos de controle é, em
geral, muito simples e de fácil compreensão, entretanto, as análises resultantes são complexas
e demandam estudos acessórios.
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Figura 2 - Modelo representativo - Gráfico de Controle
Fonte: Próprios autores

É importante ressaltar que realizar somente o controle não resultará em mais qualidade
no processo ou produto. É necessário analisar os resultados obtidos através do controle, para
identificar os pontos passíveis de melhorias.

3.3.2. Histogramas
O histograma permite a identificação, de maneira visual e clara, da frequência de
determinado valor dentro de uma amostra. O mesmo conduz a um reconhecimento dos
padrões presentes na distribuição dos dados.

Figura 3 - Representação gráfica - Histograma
Fonte: Adaptado de Seleme e Standler (2008)

17

Como pode ser identificado na Figura 3, as classes e as frequências presentes no
histograma permitem uma análise por subgrupos dentro da amostra e mostra o padrão de
comportamento da mesma.

3.3.3. Diagrama de causa e efeito
Segundo Marshal Jr. et al. (2010), o diagrama de causa e efeito, também conhecido
como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe, é uma ferramenta de
representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito.
Nele, as causas são divididas em categorias permitindo uma atuação mais específica
no detalhamento das mesmas. Para obtê-lo é necessário descrever o problema e fazer um
levantamento das possíveis causas, agrupando-as em suas respectivas categorias, como se vê
na Figura 4.

Figura 4 - Modelo representativo do Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: Próprios autores
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3.3.4. Diagrama de dispersão
O diagrama de dispersão mostra a intensidade da relação entre duas variáveis. Como
pode ser visto na Figura 5, este diagrama permite visualizar a variação de uma variável em
função das alterações da outra.

Diagrama de Dispersão
25

Variável Y

20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

Variável X

Figura 5 - Modelo Representativo do Diagrama de Dispersão
Fonte: Próprios autores

3.3.5. Gráfico de Pareto
O Gráfico de Pareto é constituído por um gráfico de barras, ordenado da maior para a
menor frequência, e pela representação da porcentagem acumulada em cada nível. A ideia
básica desse gráfico consiste no princípio 80/20, que afirma que 80% das consequências
advêm de 20% das causas.
Segundo Marshal Jr. et al. (2010), o gráfico de Pareto é utilizado quando se pretende
priorizar os problemas ou causas de um determinado assunto.
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Figura 6 - Modelo Representativo do Gráfico de Pareto
Fonte: Adaptado de Marshal Jr. et al. (2010)

3.3.6. Folha de verificação
A folha de verificação é uma ferramenta que quantifica a ocorrência de eventos que
precisam ser controlados. Eventos estes que são pré-definidos pelos gestores do processo.
Como pode ser visto na Tabela 2, nela fica registrada a frequência com que cada
evento acontece ao longo do tempo.
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Tabela 2 - Modelo representativo da Folha de verificação

Categoria das reclamações

Mês: Abril

Total

1.

Check in e Check out

||||| ||||| ||||| ||

17

2.

Limpeza não realizada

|||||

5

3.

Demora na entrega de

||||| ||||| |||||

15

|||

3

||||| |

6

||||| ||||

9

||||| |||||

10

||||| ||||| ||||| |||||

20

refeições

4.

Defeitos na TV ou no

ar condicionado

5.

Problemas

com

o

chuveiro

6.

Defeitos no sistema

telefônico

7.

Falta de toalhas ou

cobertas

8.

Outras categorias

Total

78

Fonte: Marshal Jr. et al. (2010)

3.3.7. Fluxograma
Marshal Jr. et al. (2010) diz que o fluxograma é uma ferramenta que permite a
visualização das etapas de um processo, apresentando o encadeamento de atividades e
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decisões, provendo uma visão integrada do fluxo do processo. Ele é obtido a partir da
utilização de símbolos padronizados que representam cada fase do processo.
Alguns destes símbolos estão representados na Tabela 3 seguidos de seus respectivos
significados.
Tabela 3 - Símbolos padronizados do fluxograma

Alguns Símbolos

Significado

Início ou fim do processo

Inspeção

Ponto de tomada de decisão

Direção do fluxo

Documentos

Espera

Operação

Fonte: Adaptado de Pavani Jr. e Scucuglia (2011)

3.4. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Pavani Jr. e Scucuglia (2011) defendem que o mapeamento de processo trata-se da
representação gráfica do sequenciamento de atividades que representará, de maneira clara e
objetiva, a estrutura e o funcionamento básico do que chamaremos de processo. Este
mapeamento é feito por meio de algumas ferramentas, dentre elas fluxograma – conforme
visto no item 3.3.7 –, SIPOC e mapa de processo.
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3.4.1. Ferramentas de mapeamento de processo
3.4.1.1.

SIPOC

O SIPOC, do inglês supliers, inputs, process, outputs e customers, é uma ferramenta
que possibilita uma visão geral do processo, definindo algumas fronteiras como, por exemplo,
entradas necessárias, fornecedores, saídas e clientes.
De acordo com Pavani Jr. e Scucuglia (2011), dentre os benefícios desta
documentação, pode-se destacar a identificação das fronteiras do processo estudado, controle
sobre o processo, identificação dos requisitos básicos.

3.4.1.2.

Mapa de processo

O mapa de processo é uma representação gráfica e detalhada do fluxo de atividades do
processo. Ele apresenta informações relacionadas a cada atividade, mostrando as entradas,
processamento e saídas. Nele podem ser destacadas as variáveis que atuam sobre cada etapa e
aquelas que precisam ser controladas a cada liberação.
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4. ESTUDO DE CASO
4.1. PROCESSO ESTUDADO
O processo analisado é a montagem dos espelhos retrovisores externos de um veículo
automotivo. Por se tratar de um fornecedor da indústria automobilística, o produto final do
processo precisa atender aos requisitos específicos do cliente, acordados durante as tratativas
comerciais. Para os processos de fabricação os requisitos determinam quais características são
críticas, quais são de segurança e comuns.
Uma característica será considerada como crítica quando, em presença de falha na
operação, houver perda da função principal do produto.
A partir da definição das características críticas do produto, a organização elabora um
PFMEA – Análise do modo de falha e efeito no processo, identificando o índice de severidade
e a interação com as características críticas do produto em cada etapa do processo. Aquelas
etapas que obtêm índice de severidade maior ou igual a 7, são consideradas processo crítico.
A partir das definições dos processos críticos é analisado quais variáveis fazem com
que este processo seja considerado dessa forma. Estas são consideradas variáveis críticas.
Em função da gravidade da ocorrência de defeitos em uma característica considerada
crítica, o presente estudo busca analisar as oscilações das variáveis do processo que podem
afetar estas características. Para isso, foram analisadas quais etapas do processo possuem
variáveis críticas e, a partir dessa definição, as variações presentes nestes processos.
O processo de produção estudado é organizado em layout celular. A sequência de
atividades é representada abaixo, na Figura 7.
A fim de identificar, de forma mais clara, a sequência de atividades e o fluxo das
informações, optou-se pelo uso de um fluxograma, conforme pode ser visto nas Figuras 8 e 9.
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LEGENDA
OP 10 – Cravamento;
OP 20 – Montagem chicote e seta
indicadora;
OP 30 – Montagem guarnição e
tampa inferior;
OP 40 – Parafusamento do atuador
OP 50 – Montagem da lente e
clipagem do conector ;
OP 60 – Teste final;
OP 70 - Inspeção visual.

Figura 7 - Layout esquemático da célula de montagem
Fonte: Próprios autores
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2
1
3
Figura 8 - Fluxograma do processo de montagem do espelho retrovisor
Fonte: Próprios autores

26

2
1
3
Figura 9 - Continuação do Fluxograma de Processo
Fonte: Próprios autores

Para um melhor entendimento do processo e das variáveis que atuam sobre o mesmo,
montou-se um SIPOC e um mapa de processo, buscando identificar as entradas e saídas
necessárias em cada etapa, conforme pode ser visto na Tabela 4 e no APÊNDICE,
respectivamente.
A partir das análises das ferramentas, pôde-se identificar as variáveis presentes no
processo estudado que afetam as características críticas do produto. São elas:
•

Torque da Parafusadeira: é a força que a parafusadeira utiliza para fixar o parafuso em
um determinado material. Esta variável deve ser mantida dentro dos limites
especificados, pois impacta na função primária do espelho retrovisor, podendo gerar
ruídos, vibrações dos componentes, travamento do conjunto e queda do componente
corpo.

•

Arrancamento: uma ventosa exerce uma força na lente na tentativa de retirá-la do
conjunto montado. É necessário o controle da pressão da rede de ar para que o
dispositivo que realiza o teste final não aprove um produto com uma lente mal clipada,
que pode se soltar durante a movimentação do veículo.

•

Ângulo: é realizado pelo dispositivo de teste final, que mede o posicionamento da
lente em ângulos de movimentação do atuador. Faz-se necessário o controle, pois
impacta na função primária da lente – reflexão e campo de visão.

•

Força de escamoteamento / basculamento: É a força necessária para movimentação do
corpo na base. Esta variável deve ser mantida dentro dos limites especificados, pois
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controla o posicionamento do espelho retrovisor. Se fora de controle, influencia na
função primária do produto.
Tabela 4 - SIPOC do processo de montagem de espelhos retrovisores
FORNECEDOR
·Engenharia de Processo
·Próprio operador

ENTRADA
·I.T. de liberação
·Folha de registro de liberação
·Posto Liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedores
·Próprio operador

·OP 10: Cravamento

·Posto liberado

CLIENTE
·Todas as operações

·Registro de Liberação

·Supervisor de Manufatura

·Conjunto montado
(corpo e base)

·OP 20

·OP 20: Montagem do ·Conjunto montado com
·OP 30
chicote e da seta
seta e chicote

·Componentes

·Próprio operador
·Posto liberado
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedores

·Liberação do posto

SAÍDA

·Componentes
·Posto liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·OP 10
·Conjunto montado
·Abastecedores

PROCESSO

·Componentes

·OP 30: Montagem da ·Conjunto montado com
guarnição e da tampa tampa inferior clipada e ·OP 40
inferior
guarnições da base

·OP 20

·Conjunto montado com seta e chicote
·Próprio operador
·Posto liberado
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Manutenção

·Parafusadeira

·Abastecedor
·OP 30

·Componentes
·Conjunto montado com tampa inferior
clipada e guarnições da base
·Posto liberado

·Próprio operador
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Componentes

·OP 40

·Conjunto montado com atuador
·Posto liberado

·Próprio operador

·OP 40: Parafusamento ·Conjunto montado com
·OP 50
do atuador
atuador

·Conjunto montado com
·OP 50: Montagem da
lente cravada e chicote ·OP 60
lente e enfitamento
enfitado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor
·OP 50

·OP 60: Clipagem dos
terminais
·Componentes
·Conjunto montado com lente cravada
e chicote enfitado
·Posto liberado

·Conjunto montado com
·Teste final
conector no chicote

·Próprio operador
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Etiqueta

·Abastecedor

·Ribon

·OP 60

·Conjunto
·Posto liberado

·Próprio operador

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Teste final
·Próprio operador

·Teste final

·Conjunto aprovado

·OP 70

·OP 70: Inspeção
visual

·Conjunto inspecionado ·Embalagem

·Embalagem

·Produto Embalado

·Conjunto aprovado
·Posto liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Etiqueta

·Abastecedor
·Abastecedor

·Ribon
·Kit de embalagem

·OP 70

·Conjunto inspecionado

·Auditor de Processo

Fonte: Próprios autores
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem por objetivo apresentar como a engenharia da qualidade pode
ser aplicada para ajudar uma indústria de espelhos retrovisores a atender aos requisitos do
cliente.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar as variáveis que afetam as características críticas do produto;
● Aplicar a carta de controle adequada para cada variável analisada;
● Aplicar as ferramentas da qualidade para identificar a causa-raiz das
inconformidades encontradas.
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6. JUSTIFICATIVA
A globalização rompeu diversas barreiras, dentre elas a econômica permitindo que o
mercado tivesse contato com uma gama maior de produtos e fornecedores, o que o tornou
mais seletivo.
Atualmente, as organizações precisam se adaptar a um mercado cada vez mais
competitivo, no qual satisfazer as expectativas do cliente não é mais suficiente, é necessário
superá-las e na busca por essa superação, as empresas precisam fornecer produtos de
qualidade a um preço competitivo.
O controle estatístico da qualidade verifica, de forma estatística, o controle de
qualidade do processo produtivo e apresentando pontos onde o processo pode ser aprimorado,
a fim de se evitar custos com refugos e retrabalhos. Dentre as ferramentas está o controle
estatístico de processo, que permite uma análise de todo o processo, incluindo seu fluxo e
atividades realizadas, e permite identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria dento
do processo.
Tendo em vista a importância do controle da qualidade do produto para que a empresa
se mantenha competitiva no mercado, o presente tema foi escolhido para esse trabalho com o
intuito de auxiliar a organização a identificar as variações presentes no processo e identificar a
causa destas, buscando trata-las de forma sistêmica a fim de melhorar a capacidade do
mesmo.
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7. COLETA DE DADOS
7.1. METODOLOGIA
Segundo Prodanov e Freitas (2013) nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente. Na
prática, os tipos de pesquisa são mesclados, acentuando-se em um modelo.
As pesquisas podem ser classificadas de várias formas, conforme mostrado na Figura
10.

Figura 10 - Tipos de pesquisa científica.
Fonte: Prodanov e Freitas (2013)

O presente trabalho classifica-se quanto à sua natureza como uma pesquisa aplicada,
com uma abordagem predominantemente quantitativa. Quanto a seus objetivos, caracteriza-se
como uma pesquisa exploratória e no que tange a seus procedimentos técnicos, tem-se uma
revisão bibliográfica e estudo de caso, tendo em vista que a utilização de cartas de controle
nos processos estudados trará uma nova visão sobre os problemas neles existentes.
Os dados obtidos através desta metodologia de pesquisa são resultantes da análise do
controle e medição das variáveis críticas do processo produtivo de uma indústria do setor
automotivo. Esses dados são encontrados nos registros diários feitos pelos colaboradores que
atuam no processo estudado, nos primeiros quinze dias úteis do mês de outubro de 2018.

31

A análise dos dados tem início na aplicação de cartas de controle para identificação da
influência de variáveis nos processos estudados. Os resultados obtidos são a base para a
aplicação das demais ferramentas da qualidade, com o objetivo de detectar a causa raiz dessas
variações.

7.2. DADOS COLETADOS
Os dados foram coletados em uma célula de montagem de espelhos retrovisores da
empresa objeto de estudo. Esta célula de montagem produz em dois turnos, dois produtos
distintos para o mesmo cliente.
Observou-se que os colaboradores do primeiro turno possuem maior tempo médio de
trabalho na empresa, já os colaboradores do segundo turno possuem, em sua maioria, menos
de um ano de trabalho.
Levando em consideração a variabilidade que pode ocorrer na medição dos dados dos
diferentes turnos, optou-se por realizar a medição nos dois turnos, de forma a abranger a
variação de medição por operador.
Para a variável torque da parafusadeira, as coletas foram realizadas durante os
primeiros quinze dias úteis do mês de outubro de 2018. Foram coletadas cinco amostras
sequenciais por dia em cada turno, totalizando 150 amostras que foram divididas em 30
subgrupos, sendo quinze destes referentes à produção do produto tipo 1, e as demais do
produto tipo 2.
Esta variável é controlada em duas operações do processo, a 10 e a 40. Na operação 10
ela possui o mesmo limite de especificação para ambos os produtos, na 40 as especificações
são diferentes para cada um deles. Nas tabelas abaixo estão representados os dados coletados.
Os dados das variáveis ângulo, arrancamento e força de escamoteamento são
registrados pela empresa em forma de atributo – Produto aprovado, produto reprovado – e, no
período Janeiro a Outubro de 2018, não houve ocorrência de peças imperfeitas, por isso, elas
não serão analisadas neste trabalho.
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Tabela 5 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 10 (Coleta realizada de
01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Amostra 1
3,08
3,10
3,11
3,11
2,98
3,00
3,11
3,04
3,10
2,99
3,11
3,16
3,03
3,01
2,97
2,98
2,98
3,15
3,13
3,08
3,00
2,98
2,99
3,10
3,10
3,08
3,15
3,11
3,10
2,98

Amostra 2
3,09
3,07
3,14
3,05
3,00
2,97
3,15
3,10
3,07
3,01
3,16
3,14
3,06
3,03
2,99
3,03
3,04
3,17
3,16
3,10
2,98
2,99
3,04
3,13
3,14
3,06
3,18
3,15
3,13
3,04

Amostra 3
3,13
3,06
3,17
3,07
3,06
3,05
3,20
3,12
3,04
2,97
3,21
3,19
3,10
3,07
3,03
3,06
3,07
3,19
3,17
3,07
3,05
3,03
3,11
3,10
3,10
3,11
3,21
3,08
3,21
3,01

Amostra 4
3,10
3,10
3,11
3,03
2,99
3,02
3,22
3,17
3,00
3,07
3,14
3,10
3,12
3,12
3,09
3,11
3,11
3,21
3,13
3,03
3,07
3,07
3,00
3,16
3,17
3,13
3,14
3,12
3,25
3,07

Amostra 5
3,07
3,08
3,19
3,08
3,05
3,09
3,13
3,15
3,08
3,10
3,10
3,13
3,15
3,04
3,00
3,05
3,04
3,15
3,19
3,12
3,11
3,01
3,02
3,20
3,19
3,09
3,19
3,11
3,13
3,00

Fonte: Próprios autores
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Tabela 6 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 40 - Produto 1 (Coleta
realizada de 01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amostra 1
1,5
1,39
1,27
1,29
1,4
1,33
1,29
1,49
1,35
1,29
1,31
1,44
1,29
1,39
1,1

Amostra 2
1,53
1,36
1,3
1,25
1,44
1,39
1,33
1,5
1,39
1,36
1,27
1,47
1,37
1,44
1,14

Amostra 3
1,49
1,39
1,25
1,32
1,49
1,35
1,38
1,44
1,41
1,4
1,33
1,4
1,39
1,46
1,17

Amostra 4
1,44
1,41
1,33
1,36
1,43
1,44
1,41
1,41
1,33
1,36
1,4
1,37
1,41
1,4
1,12

Amostra 5
1,4
1,47
1,37
1,27
1,38
1,47
1,35
1,47
1,3
1,4
1,37
1,39
1,33
1,37
1,18

Fonte: Próprios autores
Tabela 7 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 40 - Produto 2 (Coleta
realizada de 01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo Amostra 1
1
1,09
2
1,02
3
1,14
4
0,99
5
1,09
6
1,01
7
1,05
8
0,98
9
1,09
10
1,02
11
1,07
12
1,00
13
1,11
14
1,00
15
1,03

Amostra 2
1,05
1,06
1,11
1,01
1,12
0,99
1,03
1,00
1,12
1,05
1,12
1,06
1,14
1,04
1,00

Amostra 3
1,03
0,99
1,16
1,04
1,07
1,06
1,09
1,04
1,15
1,09
1,15
1,10
1,08
1,07
0,98

Amostra 4
1,09
0,97
1,10
1,06
1,04
1,10
1,11
1,06
1,09
1,04
1,18
1,03
1,07
1,04
1,05

Amostra 5
1,11
1,03
1,09
1,00
1,09
1,12
1,07
0,99
1,06
1,01
1,11
1,08
1,03
1,09
1,98

Fonte: Próprios autores
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8. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados da variável torque da parafusadeira na operação 10 levou em
consideração que esta possui os mesmos limites de especificação para os produtos 1 e 2. Por
este motivo optou-se por analisar os dados conjuntamente. Para iniciar a análise fez-se um
gráfico boxplot para identificar se, dentre os dados coletados, havia algum valor discrepante
dos demais. Como pode ser visto no Gráfico 1, os dados desta operação não apresentam
nenhum valor atípico.
3,25

Dados coletados

3,20

3,15

3,10

3,05

3,00

Gráfico 1 - Boxplot - OP 10
Fonte: Próprios autores

Para ser considerada uma distribuição normal é necessário que a variação dos dados
apresente um p-value maior que 0,05. A fim de identificar a distribuição desta variável, foi
realizado um teste de normalidade, representado no Gráfico 2, que indicou um p-value de
0,078, o que demonstra que, na operação 10, a variável torque da parafusadeira segue uma
distribuição normal.
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Gráfico 2 - Teste de normalidade - OP 10
Fonte: Próprios autores
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Tendo definido o tipo de distribuição e que a variação os dados observados não
possuem nenhum valor atípico, gerou-se a carta de controle da operação a fim de analisar as
interferências externas no processo. Para a análise da variável, foi utilizada a carta de controle
do tipo Xbarra-R, pois esta carta analisa dados do tipo variável, com subgrupos de tamanho
menor que dez. A carta de controle deste processo está representada no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 10
Fonte: Próprios autores

Nesta operação a variável torque da parafusadeira tem especificação 3,40±0,50 Nm.
Analisando as cartas, observou-se uma grande variação entre os valores obtidos. Estes, muitas
vezes, ultrapassam os limites de controle, o que indica que o processo está fora de controle,
mas encontra-se dentro dos limites de especificação, o que pode ser visualizado no Gráfico 4.
Ainda é possível perceber que os dados desta operação tendem ao limite inferior de
especificação, apresentando uma grande margem até o limite superior, o que indica que a
especificação do produto pode ser reduzida, pois o processo é capaz de atendê-la.
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Gráfico 4 - Histograma - Torque da Parafusadeira - OP 10
Fonte: Próprios autores

A operação 40 possui limites de especificação diferentes para os produtos 1 e 2. Sendo
assim, optou-se por realizar uma análise para cada produto. Na análise dos dados do produto
1, observou-se no gráfico boxplot que há cinco pontos com um grande afastamento dos
demais, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5. Identificou-se também que todos os
cinco pontos referem-se à medições realizadas no décimo quinto dia útil, o que indica um
possível erro na medição.
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Gráfico 5 - Boxplot - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Para análise do teste de normalidade da variável na fabricação do produto 1 na
operação 40 optou-se pela retirada destes pontos, por se tratar de acontecimentos atípicos no
processo. O teste, apresentado no Gráfico 6, indicou que os dados seguem uma distribuição
normal, com um p-value de 0,361.
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Gráfico 6 - Teste de normalidade - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

A partir da análise da normalidade e da retirada dos outliers, gerou-se a carta de
controle do tipo Xbarra-R para análise das variações do processo, conforme gráfico 7.
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Gráfico 7 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Nesta operação, o produto 1 possui limite de especificação de 1,25±0,35 Nm. Pôde-se
observar que há diversos pontos em que o processo excede os limites de controle tanto
superiores quanto inferiores, o que pode ser visto nos pontos 1,3,4 e 8, o que caracteriza que o
processo está fora de controle. No entanto, como pode ser observado no Gráfico 8, o mesmo
atende aos limites de especificação, mas não aos limites de controle conforme Gráfico 7.
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Gráfico 8 - Histograma - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Verificou-se também que os dados da variável na produção do produto 1 tendem ao
limite superior de controle, com uma grande folga até o limite inferior, o que indica que a
especificação pode ser ajustada.
Na análise da fabricação do produto 2, o boxplot mostrou um ponto atípico, com valor
discrepante dos demais dados, conforme representado no Gráfico 9. Observou-se também
que, assim como na análise do produto 1, este ponto encontra-se no subgrupo do décimo
quinto dia útil.
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Gráfico 9 - Boxplot - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Por se tratar de um acontecimento incomum, optou-se pela retirada deste ponto nas
demais etapas da análise. A partir daí, realizou-se um teste de normalidade que indicou que os
dados seguem uma distribuição normal, com p-value de 0,303, conforme o gráfico a seguir.
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Gráfico 10 - Teste de normalidade - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Para o produto 2 a variável torque da parafusadeira tem especificação 1,05±0,15 Nm.
Através da análise da carta apresentada do gráfico 11, pôde-se observar que há três pontos
seguidos com variação maior que dois desvios padrão, são eles 2, 3 e 4. Observou-se também
que o processo possui dois pontos fora de controle, o que pode representar ação de um agente
externo.
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Gráfico 11 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Sendo assim, optou-se pela retirada dos pontos que excedem o limite de controle para
criação de uma nova carta, apresentada no gráfico 12, a fim de confirmar se estes são casos
pontuais ou se o processo realmente está fora de controle.
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Gráfico 12 - Nova Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

A partir da nova carta pôde-se observar que mesmo com a retirada dos pontos
anteriores, o processo continua fora de controle, o que indica que é necessário analisar as
causas que agem sobre o processo, para que tratando-as o processo fique sob controle.
O histograma da variável torque da parafusadeira na operação 40, durante a fabricação
do produto 2, indicou que o processo obedece aos limites de especificação. Sendo assim, o
processo está fora de controle, mas produz peças que atendem aos desejos dos clientes.
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Gráfico 13 - Histograma - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores
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É importante ressaltar que os produtos 1 e 2 da operação 40 apresentaram valores
discrepantes no subgrupo 15. É necessário que se faça uma investigação da causa para que o
mesmo não volte a ocorrer.
A fim de identificar as causas que atuam nas operações, fazendo com que estas
excedam os limites de controle gerou-se um diagrama de Ishikawa. Por se tratar da mesma
variável em ambas as operações, verificou-se que as causas de interferência eram as mesmas.
Por este motivo optou-se pela geração de um único diagrama, conforme apresentado na figura
11.

Figura 11 - Diagrama de Ishikawa - Torque da Parafusadeira
Fonte: Próprios autores

Conforme mostrado na figura 11, há várias causas que podem contribuir para o estado
atual do processo, dentre elas operadores sem treinamento, matéria prima com defeito, falta
de calibração do dispositivo, entre outras.
Como a empresa não armazena dados referentes aos problemas que ocorreram na linha
de produção, não foi possível analisar a frequência com que cada causa atua sobre o processo.
Sugeriu-se à empresa que passasse a utilizar uma folha de verificação para que
permanecessem documentadas as causas que interferem na produtividade do processo e a
frequência com que elas ocorrem.
Para a variável ângulo, observou-se que o equipamento de teste registra o valor da
angulação que o produto se movimenta. O mesmo acontece para arrancamento e força de
escamoteamento, onde aparece no visor do aparelho de teste a força exercida por este, no
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entanto a documentação do teste é preenchida com produto aprovado ou reprovado para todos
os três testes.
Sugeriu-se que a empresa passasse a fazer o controle pelo valor da variável, de forma
que fosse possível mensurar as variações que ocorrem nestes testes e identificar se há casos
em que a força exercida no teste é menor ou maior que o limite especificado. A fim de evitar
que sejam aprovados produtos que, caso fosse testado dentro dos limites de especificação,
estariam reprovados.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de conclusão de curso apresentou ferramentas de controle
estatístico da qualidade e de mapeamento de processo que podem ser aplicadas de forma
rotineira nas indústrias automotivas.
É importante a aplicação das ferramentas apresentadas pois elas permitem um melhor
conhecimento do processo e das suas variações ocorridas, possibilitando o embasamento para
a tomada de decisão da equipe de engenharia de processos. Essas ferramentas também
aumentam a satisfação do cliente pois oferece um produto com mais qualidade e aumentam a
competitividade da empresa com a redução de custos e aumentos de lucro.
O presente estudo mostrou, por meio de mapeamento e análise gráfica das variáveis
críticas do processo, o estado atual de uma célula de montagem de espelhos retrovisores de
uma indústria de autopeças nacional. Os dados analisados referem-se à produção realizada
nesta célula entre os dias 1 de outubro de 2018 e 23 de outubro do mesmo ano. Para análise
gráfica levou-se em consideração os limites de especificação utilizados em cada etapa do
processo.
Atualmente a empresa realiza a coleta dos dados diariamente, mas não faz nenhum
tipo de análise nos mesmos, eles são apenas armazenados. A análise é realizada somente se
houver algum tipo de reclamação por parte do cliente.
Para melhorar o controle da qualidade durante as etapas do processo, seria interessante
realizar a coleta das amostras no decorrer do dia, e não sequencialmente, de forma que ao
gerar as cartas de controle o resultado seria mais condizente com o estado real do processo.
Além disso, sugeriu-se a utilização da folha de verificação para controle da frequência
de ocorrência das causas que atuam sobre o processo, a fim de possibilitar a identificação
daquelas onde é importante atuar e definir um plano de ação.
Sugeriu-se também que o controle das variáveis ângulo, arrancamento e força de
escamoteamento fossem feito pelo valor da variável, e não por atributo como é feito
atualmente. Esta nova forma de controle possibilitaria visualizar a oscilação destas variáveis
dentro dos limites especificados e identificar se os mesmos encontram-se sob controle.
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Conclui-se que, a variável torque da parafusadeira gerou resultados estatísticos
insatisfatórios, apresentando que o processo está fora de controle estatístico em todas as
etapas dele, mas atende aos limites de especificação.
Desse modo, este trabalho atendeu aos objetivos específicos do trabalho uma vez que
foram apresentadas as cartas de controle do processo objeto de estudo e, bem como, a relação
das potenciais causas-raiz para as inconformidades.
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APÊNDICE – MAPA DE PROCESSO DA FABRICAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES

Figura 12 - Mapa do processo de fabricação de espelhos retrovisores
Fonte: Próprios autores
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo de estudo a
implantação de um sistema para Gerenciamento da
Produção, em uma empresa de automação de processo
e manufatura, uma indústria de médio porte, situada em
Santa Rita do Sapucaí – MG. Para tanto, a metodologia
definida para este trabalho foi pesquisa exploratória, já
que o estudo está sendo constantemente aprimorado. A
pesquisa é fundamentada no sistema implantado que
realiza o acompanhamento da produção, e é
responsável pela coleta, distribuição e apresentação das
informações da produção diária do chão de fábrica. É
identificada também, através de uma plataforma
Business Intelligence chamada QlikSense, as melhorias
que a implantação trouxe para tomar decisão mediante
dos indicadores de produção - OEE (Overall
Equipment Effectiveness).
Abstract: The objective of this study is of a Production
Management implantation system in a process and
manufacturing automation company. It is a mediumsized industry that is located in Santa Rita do Sapucaí MG. The methodology defined for this study was
exploratory research, since the study is constantly
being improved. The implanted system monitors the
production and is responsible for collecting,
distributing, and presenting information on the daily
production of the factory floor. The analysis of this
data is done through a free Business Intelligence
platform called Qlik Sense. This platform is able to
organize production indicator data - OEE (Overall
Equipment Effectiveness) to help managers make
decisions.
Palavras-chave: Apontamento da Produção, Gestão da
Produção, OEE - Overall Equipment Effectiveness e BI
- Business Intelligence.

Keywords:
Production
Notes,
Production
Management, OEE - Overall Equipment Effectiveness
and BI - Business Intelligence.

1 Introdução
O atual cenário mundial força as indústrias
possuírem boa competitividade para se manter
no mercado. As empresas têm buscado
implementar procedimentos estratégicos que
podem resultar na diminuição de custos,
diminuição dos prazos de entrega, aumento da
capacidade de produção, melhores produtos e
agilidade na tomada de decisões. De modo
geral, estas alternativas permitem que a
empresa se mantenha no mercado ou ganhe
competitividade. (FAVARETTO, 2001)
Em um ambiente produtivo, a falta de
informações confiáveis de chão de fábrica cria
uma perspectiva que não retrata a realidade
(Favaretto, 2001). Diante disto, as empresas
estão utilizando sistemas de informação para
gerenciar
a
produção,
melhorar
a
produtividade, ajudar os gestores a analisarem
os problemas e visualizarem as informações
(LAUDON E LAUDON, 2001).
A proposta deste artigo trata-se da
implantação de um sistema informatizado
capaz de coletar dados da produção,
quantidades
produzidas,
quantidades
refugadas e retrabalhadas, horários de início e
fim de produção. Contudo, o tema central é o
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estudo dos impactos da implantação de um
sistema de execução da manufatura para
gerenciamento de uma empresa no setor de
sensoriamento e conectividade.
O artigo está estruturado da seguinte forma: a
seção 2 apresenta uma revisão teórica, a seção
3 relata o problema do estudo; a seção 4 traça
o objetivo da pesquisa; a seção 5 justifica o
motivo da análise; a seção 6 tem-se os
métodos utilizados no estudo; a seção 7 relata
o objeto de estudo e suas dimensões; a seção
8 descreve os resultados obtidos e a seção 9
conclui o texto.
2 Fundamentação Teórica
2.1 - Gestão da Produção
De acordo com Chiavenato (2014), a gestão
da produção é a área da administração que
utiliza recursos físicos e materiais da empresa,
e realizam processo produtivo por meio de
competências essenciais. Sendo assim,
executa a produção ou as operações da
empresa, transformando matérias-primas em
produto acabado.
A gestão da produção abrange todos os
processos relacionados à uma indústria. O
ambiente competitivo dessas empresas está se
tornando cada vez mais disputado (CORREA
et al. 1997, YU 1997), fazendo com que a
busca por melhorias no processo se dê em
várias iniciativas. A busca por uma alta
eficiência dos recursos produtivos, como
forma de maximizar o rendimento
operacional, se dá em maiores ganhos
econômicos (SOUZA, 1999). Uma alternativa
para conquistar uma boa posição competitiva
é a utilização de um processo estruturado de
gestão da produção (VOLLMANN ET. AL.,
1993).
As principais atividades do processo de
gestão da produção são o planejamento, a
programação e o controle da produção
(CORRÊA, 1997). A integração das funções
de planejamento e programação da produção
pode introduzir melhorias significativas para a
eficiência das condições de produção, através

da redução do tempo de fluxo de materiais em
processo, aumento da utilização dos recursos
de produção e adaptação a eventos irregulares
do chão de fábrica (KIM et al., 1997). Embora
a estratégia para alcançar os objetivos e metas
de produção da organização seja baseada em
melhorias contínuas de longo prazo, no curto
prazo, gerentes têm que tomar decisões de
como reagir aos problemas diários (BRAGG
et al., 1999).
2.2 - Gestão Fabril
O controle de chão de fábrica em uma
indústria é primordial para qualquer empresa
que busca obter análise de produtividade, de
performance,
qualidade,
ocupação
e
disponibilidade de seus recursos. Outra forma
encontrada por algumas empresas para obter
melhores respostas quanto às informações de
chão de fábrica e consequentemente posições
no mercado, é possuir um elemento de
suporte à decisão que trabalhe em tempo
quase real, fornecendo informações de
produtividade em relação a produção e os
fatores
de
produção
utilizados
(SIEMIATKOWSKY e PRZYBYLSKI,
1997). Neste sentido, HERBON (1998),
também afirma que é uma vantagem a
possibilidade de reação quase automática a
eventos imprevistos. Para que tais indicadores
sejam calculados, uma ferramenta se mostra
essencial em todas as análises: Apontamentos.
Esses apontamentos são realizados por
conjuntos de dados para o controle de quais
atividades de produção foram realizadas, as
datas, os horários de término e as quantidades
produzidas, segundo Favaretto (2002). Este
consiste em anotações sobre o início e o
término das atividades, as operações
realizadas, e as quantidades que são feitas no
ambiente produtivo, durante a realização das
mesmas, que são posteriormente repassadas
aos responsáveis, para executar o controle da
produção.
Com apontamentos bem feitos e uma equipe
motivada para efetuar seus lançamentos
corretamente, a fábrica ganha informações
valiosas para qualquer decisão.
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Existem três tipos de processos de
apontamentos: manual, com o uso de
coletores de dados e coleta automática. Na
figura 1, segue um comparativo das vantagens
e desvantagens dos três apontamentos. A
empresa assegura suas peças com um controle
rígido de qualidade, tanto pelo controle
realizado em máquinas de suporte quanto pelo
controle manual de pessoas.

OEE mede a habilidade do equipamento
em produzir consistentemente peças que
atendam aos padrões da qualidade dentro
de um tempo de ciclo designado e sem
interrupções, a Disponibilidade, a
desempenho e a taxa de qualidade de
uma máquina. Fornece um método para
análise das perdas e medição dos
resultados das ações tomadas (2006,
p.90).

APONTAMENTO

Vantagens

Desvantagens

MANUAL

COLETORES DE DADOS

AUTOMÁTICO

✔ Processo simples de ser
implantado

✔ Alta confiabilidade dos dados

✔ Alta confiabilidade
dos dados

✔ Fácil entendimento

✔ Fácil entendimento

✔ Sem necessidade de
digitação

✔ Baixo investimento

✔ Baixo investimento

✔ Análise feita
instantaneamente

✔ Baixa confiabilidade dos
dados

✔ Alto volume de dados para
controle

✔ Alto investimento

✔ Análise não é feita
instantaneamente

✔ Análise não é feita
instantaneamente

✔ Qualificações
específicas

✔ Desvio de atenção quanto a
digitação dos dados

✔ Desvio de atenção quanto a
digitação dos dados

✔ Grau de
complexidade maior

FIGURA 1 - Fluxograma da metodologia estudada
FONTE: Elaboração própria

2.3 - OEE – OVERALL EQUIPMENT
EFFECTIVENESS – Eficiência Geral dos
Equipamentos
Segundo Montgomery (2008), O OEE teve
origem no TPM (Total Productive
Maintenance) por integrante do TPS (Toyota
Production System) e o seu criador, Seiichi
Nakajima, desenvolveu como meio de avaliar
não apenas a eficiência dos equipamentos, em
busca do equilíbrio entre produção, qualidade
e produtividade, mas também como medidor
da melhoria contínua dos equipamentos e
processos produtivos.
Através do OEE, é possível identificar a
máxima eficácia que um sistema pode atingir
em um período pré-estabelecido, o que facilita
na decisão de metas coerentes com a realidade
do processo. (ANTUNES, 2008). De acordo
com Bariani e Del’Arco Júnior, a ferramenta:

Nakajima (1989), definiu seis grandes perdas
existentes nos equipamentos, que interferem
no desempenho dos equipamentos, segue na
figura 2:

FIGURA 2 - Índice da OEE e Respectivas Perdas
FONTE: Adaptado de Chiaradia, 2004.

De acordo com Bariani e Del’arco Junior
(2006), para calcular a Eficiência Operacional
OEE, sua composição é obtida pela
multiplicação de três fatores presentes nos
processos aos quais se refere. São eles
9

relacionados com a disponibilidade,
produtividade e a qualidade.

a

OEE = Disponibilidade x Produtividade x
Qualidade

analises das informações em forma de
indicadores para suporte à tomada de
decisões.
(1)

1) Disponibilidade – Corresponde ao
tempo em que o equipamento está
disponível para produzir, ou seja, é o
tempo real de operação dividido pelo
tempo programado.
Disponibilidade = Tempo real de operação
/Tempo programado x 100

No chão de fábrica, o processo de coleta de
dados era feito por meio de um formulário
manual que apontavam tudo o que produziam,
com isso apresentava uma série de limitações,
dentre elas a disponibilização destes dados em
forma de informação para tomada de
decisões.
(2)

1) Produtividade - corresponde ao tempo
durante o qual o equipamento está
realmente produzindo, ou seja, o
tempo efetivo de produção.
Produtividade = Produção Real / Capacidade
(3)
Nominal x 100
2) Qualidade - Fator que indica a relação

entre a produção de produtos bons e
as perdas por defeito de qualidade.
Qualidade = Quantidade de produtos bons/
Quantidade de produtos produzidos x 100

2.4 - Importância
Intelligence (BI)

de

um

3 Problema Estudado

(4)

Business

O Business Intelligence é um conceito que
envolve um imenso conjunto de aplicações,
técnicas, tecnologias e software, que apoiam à
tomada de decisão de uma empresa,
possibilitando um acesso rápido, partilhado e
interativo das informações, permitindo sua
análise e manipulação. Através desta
ferramenta, os gestores podem transformar
grandes quantidades de informações em
conhecimentos uteis (SEZÕES, 2006, p. 10).
A empresa de estudo, utiliza uma metodologia
inovadora
Business
Intelligence
para
demonstração dos seus resultados, a
plataforma “QLIK”, software de inteligência
de negócios e visualização, permitindo
conexões de modo instantâneo a partir da
nuvem. Gera exibições de dados em um curto
período de tempo que permite ser explorado
profundamente. Através deste, são realizadas

O problema deste trabalho é como otimizar
esse processo com a utilização da tecnologia
de informação da empresa juntamente com os
autores de processos para implantar um
sistema de gestão da produção.
4 Objetivo da Pesquisa
Este trabalho tem como objetivo principal a
Gestão da Produção no chão de fábrica,
através de um Sistema de Informação, a fim
de melhorar a tomada de decisão baseados
nos Indicadores de OEE. Para tanto, os
seguintes objetivos secundários terão de ser
alcançados:
1) Identificar
a
evolução
das
metodologias para apontamento de
produção utilizadas pela empresa;
2) Identificar na literatura os pontos
fortes e limitações das metodologias
para o apontamento de produção
utilizados pela empresa;
3) Comparar indicadores de produção
gerados por metodologias distintas na
empresa.
5 Justificativa
Justifica-se a implantação do sistema de
informação no chão de fábrica, para ter uma
melhor gestão com base na precisão das
informações, sistematizando os volumes que
são gerados a cada momento, coletando essas
informações a cada término de uma operação
no processo, guardando-as em um banco de
dados que se conecte com a base corporativa
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ERP. Essas informações são disponibilizadas
na forma de um sistema de Business
Intelligence,
que
contribui
para
o
gerenciamento visual do chão de fábrica.
6 Metodologia
Este presente trabalho precede de um
referencial teórico, sendo eles, artigos e livros
dos principais autores para desenvolvimento
da literatura. Em segundo momento este
estudo é baseado na pesquisa exploratória,
que segundo Gil (1996; DENCKER, 2000),
promove uma maior proximidade com o
problema, a fim de torná-lo explícito e
facilitando a definir hipóteses. É necessário
considerar que o método proposto é dinâmico,
ou seja, está constantemente sendo
aprimorado.
No que se refere à forma de abordagem do
problema, este trabalho possui características
quantitativas e qualitativas, pois traduzem em
números as informações passíveis de
quantificação realizadas, a partir das coletas
de dados do chão de fábrica. De acordo com
Cristiano (2013, p. 69), essa forma de
abordagem é aplicada a pesquisas que buscam
relação causa-efeito, e também pela facilidade
de poder descrever a complexidade de
determinada hipótese ou de um problema e

analisar a interação de certas variáveis. A
partir desta, são extraídos diariamente
conteúdo dos informes de produção, que são
preenchidos pelos colaboradores para
alimentar a planilha de dados, para junto a
isso, poder realizar o plano de ação facilitando
na identificação das melhorias que devem ser
executadas.
Com intuito de elucidar a pesquisa
quantitativa, foram utilizadas ferramentas
como, OEE e Business Intelligence para
realizar análises dos resultados obtidos e
identificação de possíveis problemas.
A elaboração da metodologia utilizada no
estudo de caso aplicou-se em uma média
empresa, que uniu conhecimentos do curso de
Engenharia da Produção e a área de
tecnologia da informação, com objetivo de
implantar um sistema de gestão da produção
de baixo custo, fácil interação e que trouxesse
resultados imediatos. Considera-se que é
necessário realizar análises sistemáticas dos
dados em contato permanente com o chão de
fábrica, procurando constantemente o
feedback entre Engenharia de Processos e
chefias de postos de trabalho, visando
melhorar continuamente os processos. Na
figura 3 evidencia a metodologia de pesquisa.

Referencial Teórico

Revisão de Literatura

Pesquisa Exploratória

Artigos
Estudo de Caso
Livros
Coleta de Dados

Aplicação do OEE
Análise dos Resultados
Elaboração Diagrama de
Ishikawa e 5 PORQUÊS

Identificação do Problema

Elaboração de plano de
ação.

Avaliação da real Produtividade da
linha de Produção.

Proposta de Melhoria com
base no plano de ação.

FIGURA 3 - Fluxograma da metodologia estudada
FONTE: Elaboração própria
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7 Estudo de Caso
7.1 - Caracterização da Empresa
A indústria na qual se realizou esse estudo
sobre o impacto da gestão da produção com a
implantação de um sistema de informação, foi
empresa Sense Eletrônica LTDA. Uma
empresa genuinamente brasileira, de médio
porte, fundada em 1976, e está no mercado de
automação industrial, oferecendo soluções em
sensoriamento e conectividade, atuando nos
segmentos de Automação de Processos e
Manufatura. Os produtos da Sense são
utilizados nas mais diversas indústrias, com
destaque para: automobilística, alimentícia,
farmacêutica, indústria de máquinas, indústria
química e, principalmente, a indústria de
petróleo e gás.
O chão de fábrica da empresa é constituído
por uma sequência de máquinas totalmente
automatizadas, operadas por um ou mais
funcionários, onde a matéria prima vai sendo
trabalhada, depois parte destes materiais se
direciona para almoxarifado e outra para o
estoque intermediário. O colaborador separa a
matéria prima correspondente ao produto e
leva até a linha de produção, estes processos
finais são compostos por postos de trabalhos
manuais.
7.2 - Avaliação do sistema
Durante a primeira fase de implantação do

sistema chão de fábrica dentro da empresa
Sense Eletrônica, foi-se aplicado o
apontamento manual. Os apontamentos, tanto
manual quanto com uso de coletores de
dados, são sujeitos a erros ocasionados pela
falta de atenção dos funcionários. Para isso,
deve-se adotar treinamento para que os
funcionários alimentem o sistema de forma
correta.
A seguir serão apresentados quatro
comparativos entre o apontamento manual sistema antigo já realizado pela empresa, e o
apontamento com o uso de coletores de dados
- que atualmente é utilizado. Esses
comparativos estão divididos nos quesitos:
coleta de dados, acompanhamento da
produção, geração de relatórios e pesquisa
com funcionários.
1) Coleta de Dados:
No processo manual, os dados são
primeiramente registrados em formulários que
são preenchidos durante a realização de cada
atividade. Estes formulários estão sujeitos a
vários erros, como o de escrever dados
incorretos ou imprecisos, até mesmo esquecer
de preencher um determinado campo. Após
isso, os dados são digitalizados em uma
planilha eletrônica, no qual pelo grande
volume, pode também ocorrer erro de
digitação. Segue na figura 4 o formulário de
apontamento já utilizado pela empresa.

FIGURA 4 - Formulário para apontamento
FONTE: Sense, 2018.
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De outro modo, o apontamento com uso de
coletores de dados, são digitados pelo próprio
operador na interface do sistema que ficam
armazenados no banco de dados da TOTV’S.
Dessa maneira, diminuem-se as chances de
erros e aumentam-se a precisão dos dados
coletados. O apontamento deve ser feito logo
após o término da operação, registrando-se a
hora de início e término, número da ordem de
produção e quantidade de peças produzidas,
para que não impeça de outro operador entrar
com os dados na interface do sistema em sua
operação subsequente. Para demonstração,
segue a figura 5.

funcionários, dos lotes processados e que
ainda se encontram em processamento. A
localização e o rastreamento das ordens de
produção dentro do chão de fábrica também
são um obstáculo do acompanhamento,
considerando que as informações para
localizá-las ficam dispersas.
Em contrapartida o apontamento de uso de
coletores de dados, fornece uma visão
detalhada do sistema produtivo, identificando
a localização do produto na produção, o
estado da ordem de produção, quantidade
produzida e refugada, a data em que foi
realizada a operação e se está de acordo com

FIGURA 5 - Terminal de apontamento
FONTE: Sense, 2018.

2) Acompanhamento de produção
No apontamento manual não é possível ter
uma visão geral do chão de fábrica, pois essas
informações geradas não se encontram
integradas com o sistema. Por essa razão não
consegue informar a capacidade de produção
de cada linha, o que dificulta analisar a
produção diária das linhas, máquinas,

o lead time planejado. Todas as pessoas
autorizadas a utilizar o sistema de controle de
dados, podem acompanhar a produção através
do sistema TOTVS. A figura 6 retrata um
exemplo prático de uma Ordem de Produção
sendo rodada na linha de produção.
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FIGURA 6 - Acompanhamento de produção
FONTE: Sense, 2018.

3) Geração de relatórios
No apontamento manual, os dados gerados no
chão de fábrica são digitalizados no dia
posterior da realização. Esse procedimento
tem a durabilidade mínima de dois dias,
considerando seu grande volume. Podendo
também serem dados não confiáveis, uma vez
que, são fáceis de serem articulados,
apresentando operações erradas, incoerência
nas horas apontadas e até mesmo na
quantidade produzida. A geração de relatórios
é uma atividade muito demorada por serem
feitas manualmente, após a digitação os
indicadores são calculados automaticamente
para análise. Segue um exemplo na figura 8.
No apontamento de produção com uso de
coletores de dados, os dados são lançados
diretamente no sistema TOTV’s pelos
operadores. São dados precisos comparado ao
método manual, considerando que estão
sendo lançados na mesma hora quando
realizados e difíceis de serem manipulados.
Os relatórios são gerados em intervalos e
períodos
flexíveis
que
atendam
às
necessidades dos gestores. Outra vantagem
deste método são os desempenhos mostrados
simultaneamente após o apontamento da
operação realizada. Atualmente, a empresa
utiliza um sistema BI, que é a plataforma
QlikSense. Não contém custo para

visualização das informações em forma de
indicadores, e através dele, consegue ter uma
melhor visão do chão de fábrica, para
identificar o problema e realizar plano de ação
para melhorar a produtividade. Segue a
demonstração na figura 9.
4) Pesquisa com funcionários
Com a implantação do novo método de
apontamento de chão de fábrica, realizou-se
uma pesquisa de opinião com uma amostra de
onze colaboradores. Sendo a maioria,
mulheres acima de 30 anos.
A pesquisa mostra, conforme o gráfico 7, a
satisfação positiva dos colaboradores quanto
ao novo método de apontamento, onde
relatam que este facilita na demonstração de
resultados individuais, tendo um feedback
sobre o seu trabalho; também pela velocidade
de lançamento e veracidade dos dados.
Apesar da maioria dos funcionários
entrevistados terem se posicionado a favor da
implantação do sistema, a pesquisa mostrou
também que uma pequena parte dos sujeitos
se nega a prestar apoio, pois temem não se
adaptar as mudanças tecnológicas e a nova
forma de trabalho ou consideram o sistema
um modo de monitorá-los.
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7.3 - Impactos da Implantação

FIGURA 7 - Pesquisa Satisfação
FONTE: Sense, 2018.

FIGURA 8 - Relatório Operacional Método Antigo
FONTE: Sense, 2018.
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Descrição Centro de Trabalho Nome do Operador Ordem Prod
Item
Descrição Item
Operação
Descrição Operação
-FRESA
Cristiano Roberto
408.855 7600000470
CAIXA + TAMPA USINADO PAL30/Z71
10 USINAR TAMPA = 5,40mm (4-414260)
-FURADEIRA DE BANCADA Cristiano Roberto
0
0
-FURADEIRA DE BANCADA Cristiano Roberto
0
0
-GUILHOTINA
Cristiano Roberto
0
0
-GUILHOTINA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
10 CORTAR BORR LARG.68,0mm (4-135163)
-PRENSA
Cristiano Roberto
0
0
-PRENSA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
20 ESTAMPAR BORRACHA (4-135163)
-PRENSA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
20 ESTAMPAR BORRACHA (4-135163)
-TORNO CONVENCIONAL Cristiano Roberto
0
0
Qtd Aprovada Qtd Refugada Tempo de Operação
Tempo Padrão Operação
Eficiência
Parada
0
0
0
0
0
04
100
0
0,58
0,22
37,93
0
0
0
0
0
04
50
0
1,75
0,33
18,86
50
0
0,25
0,33
132
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
40
21
1
0,2
2,02
1.010,00

Data Início Hora Início Data Término Hora Fim
05/11/2018 14:37:00 05/11/2018 14:37:00
05/11/2018 10:00:00 05/11/2018 11:50:00
05/11/2018 13:22:00 05/11/2018 14:25:00
05/11/2018 06:45:00 05/11/2018 07:00:00
05/11/2018 07:00:00 05/11/2018 07:35:00
05/11/2018 07:35:00 05/11/2018 07:45:00
05/11/2018 07:45:00 05/11/2018 09:30:00
05/11/2018 09:45:00 05/11/2018 10:00:00
05/11/2018 14:25:00 05/11/2018 17:05:00
Descrição Parada
Setup Máquina
Setup Máquina

Item Sem Processo
Item Sem Processo
Item Sem Processo

FIGURA 9 - Relatório Operacional do Sistema TOTV'S
FONTE: Sense, 2018.

A implantação do sistema para gestão da
produção teve início em agosto de 2017. A
princípio, foi ministrado um treinamento para
todos os colaboradores sobre o funcionamento
do sistema, porém, houve uma certa
resistência quanto ao método novo de
apontamento. Um dos motivos que podem ter
gerado isso, é a dificuldade de aderir a
mudança tecnológica, pois temem não se
adaptar a essas modificações, a nova forma de
trabalho e/ou consideram o sistema um modo
de monitorá-los. As estratégias para reduzir as
resistências do usuário incluem a participação
deles no projeto, podendo aumentar o
comprometimento com o trabalho ou até
mesmo sugestão de melhorias consideráveis;
reciclagem de treinamento sobre o
funcionamento no novo método de
apontamento e incentivos aos usuários,
mostrando como o uso de sistemas de
informações poderá melhorar suas atividades.
A atividade de coleta, antes feita em um
formulário
impresso,
levava
aproximadamente cerca de dois dias para ser
atualizada, agora é feita em apenas em cinco
minutos. Os dados são mais precisos,
possuindo uma maior complexidade, e a partir
dessas informações o sistema faz os cálculos
referentes aos principais indicadores da
produção como o OEE, facilitando aos
gestores nas tomadas de decisões.

8 Análise de Resultados
O indicador de OEE serve para analisar e
localizar oportunidades de melhorias e/ou
ameaças no equipamento e processo, como:
disponibilidade, performance e qualidade,
características que foram apresentadas nesse
trabalho.
Na empresa em estudo, para execução dos
indicadores OEE na plataforma QlikSense e
gerenciamento do chão de fábrica, as
graduandas de engenharia de produção mais
os engenheiros de processos e área de TI,
foram os envolvidos da transformação do
novo sistema de apontamento. Com essa
implantação do sistema chão de fábrica, teve
uma melhora significativa na precisão dos
dados coletados, retratando a realidade
comparada ao método antigo, no qual seus
dados poderiam ser manipulados ou até
mesmo incoerentes com que os operadores
produziam em horas gastas, quantidade
produtiva e/ou refugos dentro de um
determinado tempo disponível.
Para geração dos resultados em relação ao
método antigo, a coleta de dados é feita de
acordo com que os operadores produzem,
depois são transcritos por um responsável na
planilha eletrônica e assim calculados os
indicadores
de
utilização
(horas
16

FIGURA 10 - Indicadores de OEE dos Colaboradores
FONTE: Sense, 2018.

trabalhadas/horas disponíveis), de eficiência
(horas produtivas/horas trabalhadas) e de
produtividade
(horas
produtivas/horas
disponíveis). A figura 10 representa um
exemplo prático.
Em contrapartida no método atual, os
indicadores de OEE como disponibilidade,
eficiência, qualidade e ocupação, retratam a
real produtividade da fábrica. As coletas de
dados são feitas após cada termino de uma
operação e repassadas pelos próprios
colaboradores da produção no sistema
integrado TOTV’s. Seguindo assim, os dados
são gerados em uma planilha do Excel e
importados para a plataforma QlikSense, que
tem como intuito melhorar a demonstração
dos resultados. As informações ilustradas nos
indicadores
apresentam
melhor
precisão/difícil de haver falsificação, em
relação ao método antigo, facilitando na
análise dos relatórios para tomada de decisão.
Na figura 10, segue o relatório atual que são
demonstradas as informações dos indicadores
de desempenho da produção.

No método antigo não havia controle de peças
aprovadas e reprovadas (retrabalhadas ou
refugadas). Os motivos e quantidade de peças
retrabalhadas ficavam responsável pela
manutenção ao entrar com os dados no
sistema da qualidade, e o refugo era registrado
em um formulário manual no padrão da
empresa, para depois serem repassados a
qualidade. Hoje, o sistema chão de fábrica
permite que os próprios colaboradores fazem
os registros do motivo e a quantidade de
retrabalho e refugo.
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FIGURA 11 - Plano de Ação
FONTE: Sense, 2018.

O que diferencia os apontamentos de
produção, são os métodos utilizados por meio
de um formulário manual e o sistema chão de
fábrica integrado a TOTV’S. Em função
disso, há várias consequências, sendo elas: a
facilidade no manuseio das informações nos
indicadores, deixando explicito o que ocorreu
na produção; se capacidade produtiva da
fábrica condiz com o planejado; e também
melhorou na tomada de decisão ao aplicar o
indicador de OEE, no qual é feita a análise
dos resultados para a identificação do
problema. Desta forma, utilizam ferramentas
como o diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês
para encontrar a causa raiz do problema. Em
seguida serão elaborados planos de ações para
planejamento das atividades necessárias afim
de eliminar os problemas. Segue na figura 11
o exemplo aplicado na empresa.

9 Conclusão
Conclui-se que os apontamentos de produção
como usam de sistema de coletores de dados é
de suma importância na tomada de decisão,
pois proporciona um acompanhamento eficaz
da produção, reduz os esforços da gerência e
possibilita a tomada de decisão rápida,
evitando desperdícios de tempo, o que
consequentemente gera um maior retorno
financeiro e facilita o aumento da
competitividade.
Fica cada vez mais evidente, que gestão da
produção juntamente com a tecnologia de
informação no chão de fábrica ou em
qualquer área da empresa, hoje é um dos
fatores indispensáveis para o sucesso
empresarial. Assim sendo, estão se tornando
componentes fundamentais na obtenção da
vantagem competitiva. Contudo, ao adotar um
18

novo método de gestão como um sistema de
informação, é comum encontrar obstáculos e
facilitadores que influenciam a eficiência do
sistema como um todo. Esses obstáculos são
vistos principalmente no processo de
implantação. Por isso é sempre importante
lembrar que um sistema é composto por
pessoas, ambiente, softwares e hardwares.

da produção
Bookman, 2008.

A
implantação
deste
sistema
de
gerenciamento da produção beneficia um dos
principais indicadores do chão de fábrica,
representado pelo índice OEE. Esse indicador
permite o gerenciamento da disponibilidade,
que envolve a administração efetiva do
equipamento e sua manutenção preventiva
total; a performance, que envolve a eficiência
do produto, conforme as especificações de
engenharia; e a qualidade, que permite
identificar o quanto a produção está adequada
às especificações dos clientes.

BRAGG, D. J.; DUPLAGA, E. A.; WATTS,
C. A. (1999). The effects of partial order
release and component reservation on
inventory
and
costumer
service
performance in an MRP environment.
International Journal of Production Research,
Vol. 37, No. 3, pp. 523-538.

Como oportunidade de melhorias deste
sistema, podemos indicar mudanças que
podem ser agregadas no processo de coleta de
dados, no qual podemos implantar um sistema
de Código de Barra identificando cada
produto, posto de trabalho, informações
contidas na Ordem de produção e sua entrada
e término de processo. Sendo assim, o
colaborador não precisaria identificar como
faz hoje todas as informações do produto e da
ordem de produção.
Para gerenciamento dos indicadores de
desempenho, é de extrema importância que
todos envolvidos saibam as ações estratégicas
da empresa, desta forma irão fortalecer o
mesmo. A partir deles é possível buscar a
realidade, analisar a produtividade do
equipamento ou processo e promover
melhorias no sistema produtivo estudado.
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RESUMO
Este trabalho tem por escopo realizar uma comparação entre dois diferentes métodos para o
Gerenciamento de Projetos, a abordagem tradicional em Cascata (waterfall) e o Scrum,
pertencente à metodologia Ágil. Tal comparação justifica-se pelo fato de o primeiro modelo
mencionado sofrer diversas críticas devido a sua estrutura rígida, o excesso de documentação e
o distanciamento com o cliente, que participa ativamente somente no início e no final do
projeto. Em contrapartida, a metodologia Ágil traz processos mais flexíveis, com maior rapidez,
interação entre o time e envolvimento do cliente em todos os estágios do projeto. Espera-se, ao
final deste trabalho, comprovar a melhor eficácia do Scrum em comparação com metodologia
em Cascata, na entrega do produto dentro do cronograma, orçamento e especificações
requeridas pelo cliente, requisitos indispensáveis no cenário competitivo em que as empresas
estão inseridas.
Palavras-chave:
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Metodologia Ágil; Scrum.
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ABSTRACT
This work aims to compare two different methods for Project Management, the traditiona l
waterfall approach and Scrum, which belongs to the Agile methodology. Such a comparison is
justified by the fact that the first model mentioned undergoes several criticisms due to its rigid
structure, excess documentation and distancing with the client, who participates actively only
at the beginning and at the end of the project. In contrast, the Agile methodology brings more
flexible processes, with greater speed, interaction among the team and client involvement at all
stages of the project. At the end of this work, it is expected to prove the best effectiveness of
Scrum in comparison to waterfall methodology, the delivery of the product within the schedule,
budget and specifications required by the client, indispensable requirements in the competitive
scenario in which companies are inserted.
Keywords: Project Management; Traditional Methodology; Waterfall; Agile Methodology;
Scrum.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novos produtos e serviços é para muitas empresas um aspecto
estratégico e fundamental para aumentarem sua participação de mercado e melhorarem sua
lucratividade e rentabilidade (KOTLER, 2000). Dessa forma, o gerenciamento de projetos de
uma empresa que quer sobreviver no mercado deve ser o mais eficiente possível, garantindo
que o projeto seja entregue dentro dos requisitos, do orçamento e do cronograma acordado.
O presente estudo tem como objetivo compreender duas das metodologias existentes
para a gestão de projetos, mas especificamente, a metodologia Tradicional e a metodologia
Ágil, de forma a conhecer suas características e verificar se a metodologia ágil é mesmo a que
melhor se encaixa no novo cenário consumidor, que espera inovação tecnológica com custos
minimizados e em alta velocidade de lançamento para o mercado.
Entre as metodologias ágeis existentes, abordar-se-á o framework Scrum, criado por Jeff
Sutherland, em comparação com o método em Cascata, criado por Winston Royce, modelos de
gerenciamento

de projetos, necessários no planejamento, rastreamento, comunicação e

coordenação de projetos.
Utilizou-se a metodologia descritiva, que busca pormenorizar, analisar e verificar as
relações dos fatos e suas variáveis. A pesquisa será de abordagem quantitativa, com base em
um estudo de caso e das percepções da empresa e também da comparação dos custos e prazos
dos cenários apresentados.
O estudo foi desenvolvido em parceria com a empresa Leucotron, instalada em Santa
Rita do Sapucaí, que durante vários anos estruturava seus projetos com base na metodologia
em cascata, todavia, devido aos atrasos para entrega de seus projetos e compreendendo a
necessidade de desenvolver produtos a frente de seus concorrentes, a empresa agregou ao setor
de desenvolvimento a utilização da metodologia Ágil e a implementação do software JIRA para
melhor gerenciar as etapas e os envolvidos do projeto.
O presente trabalho está organizado em nove capítulos, sendo eles: a introdução; a
descrição da empresa em que o estudo foi desenvolvido; a revisão bibliográfica das
metodologias de gerenciamento escolhidas para análise; o problema encontrado; os objetivos
gerais e específicos; a justificativa da pesquisa; a coleta de dados e a análise; a avaliação dos
resultados encontrados e as considerações finais sobre o estudo realizado.
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2. A ORGANIZAÇÃO
A Leucotron é uma empresa brasileira, localizada no Vale da Eletrônica, polo
tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado de Minas Gerais. Iniciou suas atividades
em 1983, sendo uma das primeiras empresas e uma das propulsoras do polo, que atualmente
conta com cerca de 150 empresas.
No início, a produção era de equipamentos para laboratórios de análises clínic as,
todavia, em 1988, o mercado de telecomunicações passou a ser o foco da Leucotron, com o
lançamento de um PABX (Private Automatic Branch Exchange, ou, Troca automática de
ramais privados) eletrônico, totalmente desenvolvido pela empresa, especialmente feito para
resolver as necessidades das pequenas e médias empresas brasileiras, dentro de uma realidade
bem específica do país.
Essa transição de Core Business colocou a Leucotron no patamar de empresa inovadora
e mudou totalmente o foco de negócios e a maneira de se posicionar no mercado. Atualme nte
é reconhecida como uma das mais importantes empresas brasileiras de telefonia IP e
convencional, tendo presença marcante em todas as regiões do Brasil, com mais de 300
concessionárias parceiras.
Hoje, a empresa conta com cerca de 160 colaboradores, organizados entre áreas
administrativas e produtivas, como pode ser observado no organograma (FIGURA 1) a seguir :

FIGURA 1- Organograma Leucotron
FONTE: Leucotron

A Leucotron, oferece soluções sob medida, aplicativos para celular, comunic ação
unificada, ferramentas de produtividade, gestão do atendimento, interligação entre matriz e
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filiais e produtos de telefonia e serviços gerenciados. A linha de produtos consiste em
plataformas de comunicação PABX, interface celular, gravadores telefônicos, termina is
telefônicos, acessórios IPs, Softwares, ramal móvel e aplicativos.
A empresa tem como missão prover soluções inovadoras que contribuam para o sucesso
de seus clientes e para o desenvolvimento tecnológico do país, com ética, responsabilidade
social e ambiental; e, como visão, ser referência nos mercados em que atua no país, com atuação
internacional e ser reconhecida por sua credibilidade, inovação e excelência empresarial. A fim
de atingir seus objetivos e guiar seus negócios a empresa adota como valores: ética, disciplina,
coerência, flexibilidade, comprometimento, respeito ao ser humano, integridade e honestidade
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO
Desde a década de 1970 o cenário empresarial passa por diversas transformações, isto
porque, a partir deste marco temporal, o mercado deixou de ser vendedor para ser comprador,
ou seja, a demanda deixou de ser maior que a oferta e, desde então, o poder de decisão transitou
das mãos de quem produz para as mãos de quem consome.
O processo de globalização acirrou a competitividade entre as empresas dentro e fora
das fronteiras do país, e o consumidor, que antes aceitava tudo o que lhe era oferecido, tornouse mais exigente e deixou de vislumbrar somente o mercado interno, abrindo espaço para a
entrada de novos players internacionais.
Diante da nova conjuntura econômica e mercadológica, as empresas, para sobrevirem
às novas mudanças, tiveram que iniciar um processo de reestruturação organizacional que lhes
permitisse melhorar seus processos produtivos e operações, suas atividades administrativas,
seus custos operacionais e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
A vantagem competitiva de uma organização está pontualmente associada à sua
competência de inserir novos produtos e serviços no mercado com características inovadoras e
tecnológicas, que atendam os padrões de qualidade, custo, desempenho e prazo exigidos pelos
consumidores ou que antecipem suas reais necessidades. À vista disso, faz-se necessário a
aplicação

de um eficiente

planejamento

das atividades

constituintes

do projeto de

desenvolvimento de novos produtos, capaz de sustentar as decisões e a gestão de projetos,
diminuir seus riscos e aumentar as oportunidades de mercado (COOPER et al. apud LAMBIN,
2000).
Projetos consomem recursos e operam sob pressões de prazos, custos e qualidade.
Tomando como base o desenvolvimento de softwares, segundo o relatório CHAOS Manifesto,
publicado pela empresa The Standish Group1 no ano de 2015, apenas 29% dos projetos
acompanhados em todo mundo foram concluídos com sucesso (dentro do prazo, orçamento e
com resultado satisfatório); 52% dos projetos sofreram alterações (fora do prazo e do
orçamento, sem atender alguns requisitos) e 19% foram cancelados antes da conclusão.

1

Empresa internacional independente de consultoria em pesquisa de TI fundada em 1985, conhecida por seus
relatórios sobre projetos de implementação de sistemas de informação nos setores público e privado.
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Devido ao alto índice de projetos que não são entregues dento das exigências básicas
(prazo, custo e qualidade), no final da década de 1990, um grupo de estudiosos uniram-se na
busca de uma nova estrutura de gerenciamento de projetos, a qual denominaram Gerenciame nto
Ágil de Projetos, voltada inicialmente para área de softwares, publicando o Manifesto Ágil.
O Manifesto Ágil agrupou os principais pontos em comum de diversos projetos
considerados de sucesso, criando assim valores a serem seguidos por empresas que gerencia m
projetos com alto grau de instabilidade e sujeitos a várias mudanças. O gerenciamento ágil faz
uma crítica aos modelos de desenvolvimento tradicionais existentes devido ao alto nível de
documentação e o distanciamento do cliente, sendo considerados enrijecidos, isto é, não são
passíveis de grande flexibilidade, o que sugere uma contradição: projetos "congelados" em um
ambiente mercadológico dinâmico.
De acordo com Highsmith (2002), a principal diferença entre a abordagem tradicional e
o movimento ágil é a maneira de encarar as incertezas inerentes aos projetos. E segundo
Murugaiyan & Balaji (2012), os métodos tradicionais buscam prever e os ágeis buscam se
adaptar aos novos cenários que surgem no decorrer do projeto.
Ao longo deste capítulo, as duas abordagens de gerenciamento de projetos analisadas
serão detalhadas e comparadas, a fim de melhor conhece-las e também ser capaz de distinguir
qual se encaixa melhor no cenário atual.
3.1 PROJETO
Para compreender o que é o gerenciamento de projetos e sua importância, faz-se
necessário entender a definição de projeto. Para Boutinet (2002), projetos são propostas de
mudança

e de transformação,

seja para solucionar

problemas,

seja para aproveitar

oportunidades presentes ou por antevisão de situações futuras. Segundo Kerzner (2006), projeto
é um empreendimento com um objetivo identificável e bem definido, e que possui início e fim
determinados.
De acordo com a sexta edição do Guia PMBOK 2 , (PMI, 2017),

2

Project Management Body of Knowledge (Guia para o Conjunto de Conhecime ntos de Gerenciamento de
Projetos) de autoria do Project Management Institute (PMI), sendo um conjunto de práticas para o
gerenciamento de projetos.
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Projetos são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. Um
objetivo é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma posição
estratégica a ser alcançada ou um propósito a ser atingido, um produto a ser produzido
ou um serviço a ser realizado. Uma entrega é definida como qualquer produto,
resultado ou capacidade único e verificável que deve ser produzido para concluir um
processo, fase ou projeto. As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis .
(PMBOK,2017, grifo nosso)

Para Vargas (2009), cada projeto possui uma iniciativa única, cujas ações são
executadas em etapas, de forma coordenada e obedecendo as determinações de tempo, custo e
qualidade. E Heldman (2006), por sua vez, define projeto como um empreendime nto
temporário, com início e fim determinados, tendo como objetivo a criação de um produto ou
serviço que será concluído quando seus objetivos forem alcançados e validados pelos
stakeholders.
3.2 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Compreendido o conceito de projetos, pode-se definir Gestão de Projetos, sob a visão
de Kerzner (2006), como o planejamento, programação e controle de uma série de tarefas
integradas de forma a atingir seus objetivos com sucesso, para benefício dos membros do
projeto.
Segundo PMBOK, (PMI, 2017),
Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas
e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. O
gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas
dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O
gerenciamento de projetos permite que as organizações executem projetos de forma
eficaz e eficiente. (PMBOK,2017)

Kerzner (2006) sustenta que uma gestão de projetos considerada satisfatória necessita
de planejamento e coordenação amplos, e, para isso, o fluxo de trabalho e a coordenação do
projeto devem ser administrados horizontalmente, e não mais verticalmente como ocorria
tradicionalmente. Esse autor ainda defende que não basta a simples adoção de um método de
gerenciamento, pois o sucesso dos projetos está intimamente relacionado com a cultura
organizacional e com os profissionais, que determinarão sua aceitação e utilização como uma
ferramenta de excelência. (Kerzner, 2006, grifo nosso)
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Analisando as diversas definições de gerenciamento de projetos, pode-se perceber que
é uma área estratégica para o crescimento das organizações, uma vez que, para atender às
rápidas mudanças do mercado e o crescente grau de exigência dos consumidores, as empresas
devem ter uma metodologia definida que lhes garanta entregar inovações em produtos e
serviços de maneira rápida, com custos controlados e dentro do cronograma definido, com
resultados satisfatórios.
Dessa maneira, escolher qual metodologia a ser aplicada no gerenciamento de projetos
é, certamente, um grande diferencial entre as organizações, uma vez que poderá ser
determinante para o resultado esperado ser entregue dentro do acordado com o cliente; para o
bom desenvolvimento e execução do planejamento das atividades; para a tomada de decisões e
a agilidade frente aos riscos inerentes aos projetos; além de contemplar um bom canal de
comunicação entre os envolvidos, de maneira a facilitar a compreensão e o diálogo entre todos
da equipe.
3.3 PMBOK - PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
O gerenciamento de Projetos é, atualmente, regido pelo PMI - Project Management
Institute, em português, Instituto de Gerenciamento de Projetos, consolidada no documento
PMBOK - Guide to the Project Management Body of Knowledge, ou "Guia do conhecime nto
em gerenciamento de projetos".
O PMI foi criado em 1969 na Philadelphia, Pennsylvania, EUA, sendo hoje a maior
associação profissional de gerência de projetos do mundo, com mais de setecentos mil membros
em mais de 185 países. O seu documento normativo PMBOK não é considerado uma
metodologia, uma vez que não fornece uma abordagem diferente para cada tipo de projeto
existente, mas é sim um padrão em conhecimentos e práticas da área de gerenciamento de
projeto.
Segundo o PMBOK, (PMI,2017),
Um padrão é um documento estabelecido por uma autoridade, costume ou
consentimento geral como um modelo ou exemplo. Este padrão foi desenvolvido
usando um processo baseado nos conceitos de consenso, receptividade, processo
adequado e equilíbrio. Este padrão descreve os processos considerados boas práticas
na maioria dos projetos e na maior parte das vezes. (PMBOK, 2017)
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O PMBOK constitui um repositório modificável de conhecimentos, que é sustentado
pelo conhecimento experimental dos profissionais de projeto que o aplicam. A cada cinco anos
o PMI revisa o conteúdo de seu guia, incorporando novas ferramentas e métodos.
Na sexta edição do Guia PMBOK, lançado em 2017, quarenta e nove grupos de
processos definidos foram divididos em dez áreas de conhecimento sendo estas organizadas
dentro do ciclo de vida do projeto composto por cinco fases: início, planejamento, execução,
monitoramento e controle e o encerramento. As áreas de conhecimento e seus respectivos
grupos de processos podem ser observados no APÊNDICE A.
Segundo o PMBOK (2017), os processos de inicialização são realizados para definir um
novo projeto ou fase de um projeto existente, através da autorização dos stakeholders para
iniciá-lo. Por sua vez, os processos de planejamento são realizados para definir a abordagem e
as especificações do projeto e, em seguida, os processos de execução são para concluir o
trabalho definido no planejamento a fim de satisfazer seus requisitos.
Os processos de monitoramento e controle são necessários para acompanhar, analisar e
controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar possíveis mudanças no plano e
iniciar as mudanças correspondentes. E os processos de encerramento são realizados para
concluir ou fechar formalmente o projeto. (PMBOK, 2017)
O PMBOK propõe o controle sistêmico de todo o ciclo de vida de um projeto,
defendendo que deve existir papéis e responsabilidades bem claros e transparência nas
comunicações de toda a evolução do projeto. Cada fase do ciclo de vida do projeto requer um
nível de esforço realizado dentro de uma faixa de tempo, sendo que cada fase não é
desempenhada isoladamente, mas sim de forma integrada entre elas, como pode ser
exemplificado na FIGURA 2:
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FIGURA 2 - Interações de Grupo de Processos dentro de um projeto
FONTE: PMBOK, 2017

De maneira geral, as dez áreas de conhecimento podem ser entendidas a partir do
PMBOK como:
o Gerenciamento da integração do projeto: inclui os processos e as tarefas fundamenta is
para identificar, definir, combinar e coordenar os vários processos e atividades de
gerenciamento de projetos.
o Gerenciamento do escopo do projeto: inclui os processos indispensáveis para garantir que
o projeto atenda todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para que seja concluído
com sucesso.
o Gerenciamento do cronograma do projeto: inclui os processos fundamentais para
gerenciar o cumprimento dos prazos definidos.
o Gerenciamento dos custos do projeto: inclui os processos envolvidos em planejame nto,
estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, a fim de que
o projeto cumpra o orçamento aprovado.
o Gerenciamento da qualidade do projeto: inclui os processos para inclusão da política de
qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos
requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender as expectativas dos
stakeholders.

21

o Gerenciamento dos recursos do projeto: inclui os processos para identificar, adquirir e
gerenciar os recursos necessários para a execução do projeto.
o Gerenciamento das comunicações do projeto: inclui os processos necessários para
certificar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, distribuídas,
armazenadas, gerenciadas e organizadas de maneira adequada e efetiva.
o Gerenciamento dos riscos do projeto: inclui os processos de planejamento, identificação
e análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e
monitoramento de risco em um projeto.
o Gerenciamento das aquisições do projeto: inclui os processos necessários para comprar
ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.
o Gerenciamento das partes interessadas do projeto: inclui os processos exigidos para
identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impacta dos
pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto.

3.4 MODELO DE GERENCIAMENTO EM CASCATA
A metodologia de gerenciamento Waterfall, palavra em inglês que significa cascata, é
considerada a forma mais tradicional de gerenciar projetos. Surgiu no ano 1970 quando o Dr.
Winston Royce3 publicou o artigo original que deu origem ao framework mais popular de
desenvolvimento de software e também adotado por empresas de outros segmentos.
O gerenciamento em Cascata deriva do modelo cartesiano, este modelo estabelece uma
relação entre os eixos x e y (FIGURA 3), em que o primeiro eixo mencionado refere-se ao
tempo necessário em cada fase de desenvolvimento e o segundo eixo, por sua vez, organiza as
etapas na sequência de execução. O cruzamento entre os dois eixos representa o fluxo iterativo
entre as atividades.
Nesta tratativa, todas as etapas são seguidas de forma sequencial, ou seja, o modelo em
cascata só permite que o projeto avance quando uma fase está inteiramente completa, além

3

Cientista da computação americano, pioneiro no campo de desenvolvimento de software.
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disso, os requisitos são totalmente definidos no início do projeto e geralmente sofrem pouca ou
nenhuma alteração durante sua execução.

FIGURA 3 - Diagrama de Fases - Projeto em Cascata
FONTE: Sommerville, 2011(adaptado).

A FIGURA 3, ilustra as cinco grandes fases que compõe a metodologia em cascata e
que serão melhor compreendidas nos parágrafos a seguir.
o Requisitos: nesta fase, o objetivo é entender e estabelecer os requisitos do produto e
produzir a documentação do projeto que guiará todas as demais etapas, além disso, é
realizado o estudo de viabilidade do projeto. O conjunto de requisitos definidos nesta
etapa, geralmente, não sofrem mais modificações.
o Análise: Após a produção e aprovação do documento de requisitos, a equipe técnica traduz
os requisitos do produto em atributos do sistema, identifica os pontos de integração,
desenha esboços e o que mais for necessário para implementar exatamente o que foi pedido
no documento de requisitos. Da mesma maneira que a análise dos requisitos, tudo o que foi
produzido nessa fase é documentado
o Construção: a partir do que foi definido na etapa anterior, a equipe do projeto inicia a
implementação do produto, de forma a entregar um produto funcional para a fase seguinte.
o Testes: nesta etapa são realizados todos os testes necessários para verificar se as
funcionalidades do produto coincidem com o documento de requisitos definido na fase

23

inicial. Os problemas ou defeitos são identificados nesta fase e encaminhados para
correção.
o Liberação: o produto é implantado e a equipe técnica torna-se suporte caso o sistema
precise de alguma manutenção posterior identificada pelo cliente.
Como pode ser observado na descrição das principais fases da metodologia em Cascata,
uma etapa fornece outputs que serão utilizados como inputs para a etapa seguinte. Outra
característica deste método é a constante documentação e verificação a fim de que sejam
fornecidos dados confiáveis para as etapas posteriores.
Segundo Beck (1999, grifo nosso), o Modelo em cascata foi o primeiro a desenvolve r
softwares direcionados para as necessidades dos usuários, tendo por conceito a elaboração de
uma volumosa documentação dos requisitos e funcionalidades do produto. Este autor ainda
afirma que tal modelo apresenta vários problemas, sendo que o principal deles é que os
desejos dos clientes mudam constantemente e, nesta metodologia em questão, todos os
requisitos são determinados logo na fase inicial.
Segundo Thomsett (2002), o modelo Waterfall pressupõe o congelamento do escopo do
produto e do projeto. Tal citação do autor mencionado, reafirma, como apresentado nos tópicos
anteriores, que o modelo em cascata defende que os requisitos dos projetos, depois de definidos,
não podem sofrer alterações, o que pode ser considerado inviável para projetos com alto grau
de inovação, isto é, que sofrem constantes modificações durante seu desenvolvimento, como,
por exemplo, processos de criação de softwares que envolvem várias variáveis que nem sempre
estão previstas no projeto inicial, já que o mercado está em constante movimentação e
transformação.
A metodologia Waterfall não é indicada para projetos com alto grau de inovação e de
longa duração, justamente por apresentar uma estrutura mais rígida e previamente determinada
na abertura do projeto. Entretanto, em projetos em que o escopo é estável como, por exemplo,
projetos civis ou mecânicos, em que as etapas de desenvolvimento são bem definidas e
conhecidas e sofrem poucas alterações, ou projetos governamentais em que o escopo é fechado
por questões regulatórias, o método tradicional é aconselhado.
A FIGURA 4 faz uma comparação entre o custo das mudanças ao longo do ciclo de
vida do projeto, onde, claramente, o custo é maior nas fases finais.
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FIGURA 4 - Impacto das mudanças ao longo do tempo
FONTE: PMBOK, 2017

3.5 METODOLOGIAS ÁGEIS
Devido aos diversos projetos voltados para a área de softwares que não apresentaram o
resultado esperado, diversos estudos surgiram com o objetivo de encontrar meios mais
eficientes para gerir os projetos. Esses estudos deram origem a algumas metodologias com
maior foco no time de trabalho e na satisfação do cliente em comparação com a burocracia dos
processos nos modelos tradicionais (SILVA, 2013).
O termo Metodologia Ágil foi criado em 2001, quando dezessete especialistas 4 e m
processos de desenvolvimento de software, criaram a Aliança Ágil e a denominaram Manifesto
Ágil, onde uniram suas experiências com o objetivo de criar processos simples, flexíveis e
ágeis, baseando-se em valores como:
i.

Indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas;

ii.

Softwares em funcionamento são mais importantes do que documentação abrangente,
que por muitas vezes consome muito tempo;

iii.

Foco no cliente, pois considera que a colaboração com o mesmo é mais importante do
que a negociação de contratos;

iv.

Adaptação a mudanças é mais importante do que seguir o plano inicial, tendo em vista
as mudanças que ocorrem durante o processo de desenvolvimento.

4

Kent Beck; Mike Beedle; Arie van Bennekum, Alistair Cockburn; Ward Cunningham; Martin Fowler; James
Grenning; Jim Highsmith; Andrew Hunt; Ron Jeffries; Jon Kern; Brian Marick; Robert C. Martin; Steve Mellor;
Ken Schwaber; Jeff Sutherland e Dave Thomas
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Tais valores não defendem que processos, documentação, contratos e planos sejam
descartados pelas Metodologias Ágeis, mas sim que eles têm uma importância secundária no
processo de desenvolvimento, pois na verdade o foco principal está nas pessoas, software,
clientes e na resposta rápida.
A respeito da documentação, que não é, como visto anteriormente, o foco das
metodologias Ágeis, um fator importante a ser mencionado é a questão jurídica do Brasil, já
que em outros países esta metodologia já está melhor difundida e as questões burocráticas
melhores estruturadas.
A pouca documentação defendida pelos métodos Ágeis pode caracterizar aberturas para
questionamentos sobre as atualizações do escopo realizadas a pedido do cliente, isto é, ao não
se documentar todas as modificações solicitadas pelo cliente ao longo do projeto, este pode
reclamar judicialmente caso não se sinta satisfeito com o produto/serviço entregue, mesmo que
as alterações tenham sido requeridas por ele.
A situação anteriormente exposta pode afetar, principalmente, o sistema de trabalho de
consultoria, em que, ao realizar a prestação de serviço a uma determinada empresa, deve ter
todas as especificações, alterações e acréscimos ao escopo do projeto bem documentados a fim
de construir um respaldo jurídico/legal caso seja requerido em ações futuras.
Segundo Beck (1999), o Manifesto da Aliança Ágil, é um conjunto de princípios e
valores que definem como um projeto de software deve ser planejado, encarado, e desenvolvido
a fim de ser considerado ágil. O manifesto ágil criou 12 princípios que regem tal metodologia
e a diferencia das metodologias tradicionais, sendo elas:
I.

A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software
com valor agregado;

II.
III.

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento;
Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o
cliente;

IV.

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com
preferência à menor escala de tempo;

V.

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por
todo o projeto;
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VI.

Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte
necessário e confie neles para fazer o trabalho;

VII.

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de
desenvolvimento é através de conversa face a face;

VIII.
IX.

Software funcionando é a medida primária de progresso;
Os processos ágeis promovem desenvolvimento

sustentável.

Os patrocinadores,

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante
indefinidamente;
X.
XI.
XII.

Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade;
Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é essencial;
As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto organizáve is;
em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina
e ajusta seu comportamento de acordo.
A fim de introduzir no mercado produtos em intervalos menores de tempo, muitas

empresas buscam criar equipes mais ágeis e interativas, a fim de garantir a satisfação dos
clientes com os requisitos estabelecidos. (Cohn, 2011)
Se comparados aos métodos preditivos de gerenciamento de projetos, a principa l
diferença das metodologias ágeis é a adaptabilidade, ou seja, a capacidade de se adequar às
mudanças e incertezas ao longo do projeto, isto devido ao conceito de feedbacks constantes,
que permite o melhor acompanhamento das etapas. Já nas metodologias tradicionais, devido a
sua rigidez, mudanças significam altos custos, tornando-se inviável sua utilização, já que
alterações são necessárias durante o processo de desenvolvimento.
3.6 SCRUM
O Scrum, framework ágil mais utilizada atualmente, foi criado em 1993 por Jeff
Sutherland, John Scumiotales e Jeff Mckenna, e defende que projetos devem ser gerenciados
de maneira iterativa, adaptativa e incremental. Segundo Schwaber (2004), este framework tem
como meta elaborar um processo para projeto e desenvolvimento de software com foco nas
pessoas e em ambiente mutáveis, em que os requisitos surgem e mudam frequentemente.
No Scrum, as equipes são enxutas e auto gerenciáveis e possuem três papéis principa is
desempenhados no projeto: o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvime nto
(SCRUM GUIDE, 2013):
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Product Owner: chamado de “dono do produto”, é o responsável por maximizar o valor

i.

do produto e do trabalho do time e por representar os interesses dos stakeholders no projeto.
É também o único responsável por gerenciar os itens do backlog do produto. (SCRUM
GUIDE, 2013)
ii.

Scrum Master (mestre Scrum): é responsável pelo processo Scrum, a fim de que seja
entendido e aplicado, por implementá- lo e ainda por garantir que toda a equipe siga as regras
e as práticas do Scrum. (SCRUM GUIDE, 2013)

iii.

Team (time): é composto pelo Product Owner, Scrum Master e o time de
desenvolvimento e são auto organizáveis e multifuncionais. Os times entregam produtos de
forma iterativa e incremental. (SCRUM GUIDE, 2013)
O Scrum estabelece um conjunto de regras e práticas gerenciais que devem ser adotadas

para o sucesso de um projeto. As práticas gerenciais do Scrum, segundo o Scrum Guide, são:
a.

Product Backlog: lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto, e é uma

origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O backlog do
Produto é dinâmico, mudando constantemente para identificar o que o produto necessita para
ser mais apropriado, competitivo e útil. (SCRUM GUIDE, 2013)
b.

Sprint: são as interações que ocorrem no Scrum, ou seja, o período de trabalho para

cada fase incremental. Cada sprints tem duração em média de 30 dias e tem seu objetivo
claro e definido, conhecido por toda a equipe. Sprints tem durações coerentes em todo
esforço de desenvolvimento. Uma nova Sprint inicia imediatamente após a conclusão da
Sprint anterior. (SCRUM GUIDE, 2013)
c.

Daily Scrum: é um evento diário de aproximadamente 15 minutos, para que o time

sincronize as atividades e crie um plano para as próximas 24 horas. Normalmente são
realizadas no mesmo lugar, na mesma hora do dia, preferencialmente na parte da manhã,
para ajudar a estabelecer as prioridades do novo dia de trabalho. (SCRUM GUIDE, 2013)
d.

Sprint Planning Meeting: é uma reunião na qual o trabalho a ser realizado na Sprint é

planejado, de maneira colaborativa com todos do Time Scrum. São reuniões de no máximo
8 horas para planejar uma Sprint de no máximo 30 dias. (SCRUM GUIDE, 2013)
e.

Sprint Backlog: é o conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para a Sprint,

isto é, a previsão do Time sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre
o trabalho necessário para entregar estas funcionalidades. (SCRUM GUIDE, 2013)
f.

Sprint Review Meeting: é realizada no final da Sprint para inspecionar o incremento e

adaptar o Backlog do produto. Nesta reunião o time discute o que foi feito e as próximas
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ações necessárias para otimizar o valor do produto. É uma reunião de motivação e também
para obter comentários e promover a colaboração. (SCRUM GUIDE, 2013)

FIGURA 5 - Ciclo Scrum
FONTE: Scrum.org

A FIGURA 5 ilustra de maneira clara o funcionamento da metodologia Scrum que inic ia
com a produção do Product Backlog, isto é, a lista dos principais requisitos do produto pelo
Product Owner, através de uma reunião entre o time, stakeholders, clientes e usuários. Com a
Product Backlog produzida, o time realiza a Sprint Planing Meeting, ou seja, uma reunião de
planejamento da primeira Sprint.
Com a Sprint inicial definida, o time inicia sua atividade e realiza o Daily Scrum
Meeting, ou seja, reuniões diárias para acompanhar o avanço das atividades. Depois de
realizadas a Sprint dentro do prazo definido, o grupo se reúne para o Sprint Review, a fim de
revisar tudo que foi produzido e os obstáculos encontrados. Nesta reunião abra-se a nova Sprint
e o ciclo recomeça até a finalização do projeto.
3.6.1 Pilares do Scrum
O Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, em que o
conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O
Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e
controlar e riscos. (SCRUM GUIDE, 2013)
Segundo o Scrum Guide (2013), existem três pilares que sustentam o Scrum: a
transparência, a inspeção e a adaptação:
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i.

Transparência:

aspectos significativos

do processo devem estar visíveis

aos

responsáveis pelos resultados. Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão
comum para que os observadores compartilhem um mesmo entendimento do que está sendo
visto. (SCRUM GUIDE, 2013)
ii.

Inspeção – os usuários Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e

o progresso em direção a detectar variações, porém, não tão frequentes para atrapalhar a
própria execução das tarefas. (SCRUM GUIDE, 2013)
iii. Adaptação: se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou
dos limites aceitáveis, e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou o material
sendo produzido deverá ser ajustado o mais breve possível. (SCRUM GUIDE, 2013)
O Scrum baseia-se também em 5 valores principais, como descrito na FIGURA 6:

FIGURA 6 - Valores Scrum
FONTE: Scrum.org

Pode-se concluir, portanto, que o Scrum, permite o desenvolvimento do projeto
subdivido em partes menores, em que o cliente tem a oportunidade de solicitar o que desejar e
no momento que desejar, sendo as mudanças facilitadas e bem gerenciadas no processo de
desenvolvimento ágil.
3.7 CASCATA X SCRUM
A partir dos conceitos anteriormente expostos, de maneira geral, a principal diferença
entre os modelos apresentados é que a metodologia Ágil valoriza a comunicação entre o time,
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entregas constantes, pouca documentação e alterações antes da entrega final e não após a
entrega como no modelo em Cascata.
Quanto aos processos, no modelo em Cascata, estes são bem definidos desde o iníc io,
enquanto que na metodologia ágil, são empíricos, isto é, adquiridos ao longo do projeto.
Referente ao planejamento, o primeiro é rígido, burocrático e com maior foco nos processos,
em contrapartida, o ágil defende a maior liberdade no planejamento das ações, menos
formalidade e maior ênfase no produto.
Existem também diferenças em relação a tomada de decisões, no modelo tradicional, as
decisões seguem uma abordagem top-down, isto é, do nível de maior hierarquia para os demais
níveis, ou seja, o poder de decisão está centralizado no gerente do projeto, enquanto isso, na
outra metodologia discutida, há liberdade para o time tomar decisões em conjunto para a
resolução de problemas.
No Scrum, a comunicação é fator importante para o bom andamento das etapas (Sprints)
do projeto, desta maneira, são realizadas reuniões diárias entre o time para discutir as tarefas e
rever o planejamento de curto prazo e possíveis obstáculos ou modificações necessárias. Já no
modelo tradicional, todas as atividades são definidas no início do projeto, nem sempre há
participação de todos os membros nesta análise e, posteriormente, as tarefas são executadas
individualmente por seu responsável, ou seja, há pouca interação entre a equipe de projeto.
Na metodologia ágil, os feedbacks constantes são essenciais para o avanço do projeto,
enquanto que no modelo tradicional, o foco está em uma robusta documentação e pouca
interação entre os indivíduos do time. Além disso, no modelo em cascata, as atividades são
realizadas sequencialmente e os testes são executados somente ao final do projeto, no Scrum,
por sua vez, as atividades são realizadas paralelamente e os testes são feitos durante todo o
processo de desenvolvimento. Nota-se, portanto, que o método em cascata aborda o conceito
da antecipação (questão difícil em um ambiente sempre sujeito a mudanças), enquanto que o
Scrum, enfatiza a adaptação.
Definir qual metodologia será adota é fator determinante entre ter ou não sucesso no
desenvolvimento de um projeto, ou seja, uma escolha incorreta ou a aplicação errada do método
escolhido aumenta consideravelmente os riscos do projeto não obter êxito, além disso, a escolha
da metodologia influencia no perfil profissional da equipe de projeto.
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3.8 ÁGIL E PMBOK
Um dos principais argumentos muitas vezes utilizados contra o PMBOK é o fato de
apresentar uma série de processos e ferramentas muito burocráticos para o desenvolvimento e
gerenciamento de projetos, o que entra em contradição aos princípios do Manifesto Ágil.
O avanço do cenário empresarial, que exige maior velocidade e flexibilidade das
empresas trouxe a necessidade de repensar alguns critérios para o gerenciamento de projetos,
com isso, outras metodologias vêm ganhando força visando a agilidade no desenvolvimento de
projetos, a fim de ser mais compatíveis à nova realidade.
Diante deste contexto, entendendo as mudanças do mercado, em sua última edição, o
PMBOK acrescentou um apêndice sobre práticas ágeis no gerenciamento de projetos, fazendo
considerações acerca de ambientes ágeis, iterativos e adaptáveis.
O apêndice sobre práticas ágeis acrescentado no PMBOK afirma que,
O ciclo de vida do projeto precisa ser flexível o suficiente para lidar com a variedade
de fatores incluídos no projeto. É da natureza dos projetos evoluir na medida em que
informações mais detalhadas e específicas são disponibilizadas. Esta capacidade de
evoluir e se adaptar é mais relevante em ambientes com alto grau de mudança e de
incerteza ou com ampla variação da interpretação e expectativas das partes
interessadas. (PMBOK, 2017, grifo nosso)

Neste apêndice, o PMBOK identifica as principais diferenças entre os métodos
preditivos e ágeis (FIGURA 7) e afirma que o método a ser utilizado depende da forma como
os requisitos são especificados, como são tratados os riscos e os custos e a natureza do
envolvimento das partes interessadas, além disso, os projetos podem ser híbridos. (PMBOK,
2017, grifo nosso)
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FIGURA 7- Sequência Contínua dos Ciclos de Vida do Projeto
FONTE: PMBOK,2017

Outra abordagem realizada na 6ª edição do PMBOK foi o item “Considerações para
ambientes ágeis/adaptativos” mencionado em cada área de conhecimento do guia práticas ágeis
a serem seguidas, conforme resumidos nos itens abaixo:
o

Integração: orienta que o controle do planejamento do produto e entrega são delegados

à equipe como todo e não somente ao gerente do projeto, a este cabe a função de formar um
ambiente de tomada de decisão colaborativo e assegurar que a equipe tenha capacidade para
reagir às mudanças. (PMBOK,2017)
o

Escopo: aborda a necessidade de despender menos tempo definindo o escopo completo

na fase inicial do projeto e mais tempo estabelecendo o processo para descoberta e
refinamento constantes dos requisitos (backlog). (PMBOK,2017)
o

Cronograma: considera ciclos curtos para realizar trabalhos, analisar os resultados e

adaptar, se necessário. Esses ciclos fornecem feedback rápido a fim de adequar as entregas.
Além disso, destaca a importância do gerente de projetos para o cumprimento do
cronograma. (PMBOK,2017)
o

Custos: declara que para projetos com alto grau de incerteza, o detalhamento dos custos

não é possível devido a mudanças frequentes, desta forma, os custos podem ser estimados e
ajustados quando houver necessidade. (PMBOK,2017)
o

Qualidade: salienta que nos métodos ágeis, são realizados passos frequentes de

qualidade e revisão integradas ao longo do projeto, em vez de concentradas ao final do
projeto, isto é, foco em lotes pequenos de trabalho, a fim de identificar problemas no início
do ciclo de vida, quando o custo de mudanças é menor. (PMBOK,2017)
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o

Recursos Humanos: descreve a importância

de equipes colaborativas

e auto

organizáveis, a fim de impulsionar a produtividade e facilitar soluções inovadoras.
(PMBOK,2017)
o

Comunicação: afirma a importância da comunicação em ambientes mutáveis, em que

há necessidade de dinamizar o acesso às informações por todos da equipe, de forma
transparente,

além de promover encontros frequentes

com todos os envolvidos.

(PMBOK,2017)
o

Riscos: salienta a necessidade de revisões constantes e equipes multifuncionais para

acelerar o compartilhamento de conhecimento e garantir que os riscos sejam gerenciados e
compreendidos. (PMBOK,2017)
o

Aquisições: defende o relacionamento colaborativo com os fornecedores, com riscos e

recompensas compartilhadas, o que permite mudanças no escopo sem impacto no contrato
geral. (PMBOK,2017)
o

Stakeholders: apresenta a necessidade do engajamento e participação ativa das partes

interessadas para facilitar a tomada rápida de decisões e aumentar a satisfação dos clientes
ou usuários com o resultado do projeto. (PMBOK,2017)
Além de incluir práticas ágeis em seu guia, o PMI juntamente com Agile Alliance5 ,
publicou um Guia denominado Agile Practice Guide, isto é, Guia de Práticas Ágeis, que
descreve os princípios e valores do Manifesto Ágil e faz uma análise profunda sobre o ciclo de
vida dos projetos, a fim de propiciar uma entrega ágil ao mercado. Além disso, o Guia possui
um anexo acerca do PMBOK para auxiliar aqueles que tem uma formação tradicional na
transição para uma mentalidade mais ágil.
Este reconhecimento dos benefícios da Metodologia Ágil ao gerenciamento de Projetos
realizado pelo PMI, reforça a justificativa deste trabalho, em defender a importância destes
conceitos para as empresas entregarem projetos com maior valor agregado, com custos e prazos
cumpridos e com as especificações atendidas, a fim de sobreviverem em ambientes com alto
grau de incertezas e constantes mudanças.

5

Uma das entidades referência em processos Ágeis no mundo.
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4. O PROBLEMA ESTUDADO
A empresa Leucotron por vários anos utilizou-se da metodologia em cascata para
desenvolver seus projetos de software e hardware, entretanto em seu histórico, muitas vezes
apresentou problemas referentes ao prazo de entrega de lançamento do produto, cuja principa l
justificativa é a falta de gerenciamento das atividades e de comunicação entre o time de projeto.
A inclusão de ferramentas ágeis na execução do projeto foi realizada no início de 2018,
quando houve um longo atraso para o desenvolvimento de um novo produto devido ao mal
planejamento dos tempos das atividades internas, projeto mal especificado, time inexperiente e
especificação de componente incompatível com a realidade. Além disso, a equipe de trabalho
não era dedicada exclusivamente a este projeto, realizando outras atividades paralelas,
desviando-se das funções estabelecidas para que as etapas fossem concluídas dentro dos prazos.
Para realizar a comparação entre as duas metodologias de gerenciamento de projetos
abordadas neste trabalho, foram escolhidos 2 produtos fabricados pela Leucotron, o primeiro é
um terminal inteligente da linha PABX, chamado Terminal IP, o segundo produto, por sua vez,
chamado de ChipWay IP é um equipamento desenvolvido para fazer ponte entre as tecnologias
VOIP (voz sobre IP) e GSM (telefonia móvel). O primeiro produto citado foi desenvolvido a
partir dos conceitos da metodologia em cascata, enquanto, o segundo foi realizado sob os
princípios do framework Scrum.
O Terminal IP foi escolhido para análise por ter sido o último produto a ser desenvolvido
sob os conceitos da metodologia

em Cascata pela empresa. Como foi mencionado

anteriormente, a empresa apresentava em seu histórico de desenvolvimento vários projetos
entregues fora do orçamento e do cronograma planejado, sendo que o Terminal IP foi o caso
mais recente e com os piores resultados, justificando, assim, a transição da metodologia em
Cascata para o Scrum.
O ChipWay IP foi escolhido para análise pois foi o primeiro produto a ser desenvolvido
sob a metodologia Scrum, apresentando resultados acima do esperado, mesmo sendo uma
metodologia nova para equipe e a empresa de modo geral.
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5.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Como já mencionado nos capítulos anteriores, o objetivo geral deste trabalho é
comparar dois cenários de desenvolvimento de produtos, um com o uso do tradiciona l
método em Cascata e um segundo produto com uma metodologia mais atual e interativa, o
framework Scrum, de forma a verificar o melhor desempenho da metodologia ágil no
gerenciamento de projetos em ambientes instáveis e propensos a inúmeras mudanças.
E o objetivo específico é compreender a importância do Gerenciamento de Projetos
para o bom desempenho dos projetos, isto é, atender prazos, custos e requisitos esperados,
visto que deve ser considerado um setor estratégico da empresa, uma vez que o cenário
mercadológico atual exige o constante lançamento de produtos inovadores a preço
competitivo.
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6.

JUSTIFICATIVA
Assim como apresentado na introdução deste trabalho, as empresas que utilizam as

metodologias tradicionais, segundo pesquisas da empresa Standish Group, apresentam diversos
casos de fracassos na execução de seus projetos. Tal cenário apresentando é crítico para as
organizações, uma vez que, para sobreviver no mercado atual que exige produtos inovadores,
preços competitivos, rápidos lançamentos e alta qualidade, as empresas devem ter projetos bem
gerenciados, que garantam o atendimento das expectativas dos consumidores.
A FIGURA 8, pertencente ao Relatório CHAOS 2015, apresenta os resultados dos mais
de dez mil projetos acompanhados em todo mundo entre os anos de 2011 e 2015, comparando
os métodos ágeis e em cascata para cada tamanho de projeto executado.

FIGURA 8 - Desempenho dos Projetos - Comparação entre Waterfall e Ágil
FONTE: The Standish Group International - Chaos Relatório, 2015

Com a análise do quadro anterior, pode-se perceber que os resultados de todos os
projetos mostram que os projetos ágeis têm aproximadamente quatro vezes a taxa de
sucesso se comparados aos projetos em cascata, e os projetos em cascata, por sua vez,
tem três vezes a taxa de falhas dos projetos ágeis.
Os resultados também foram divididos por tamanho de projeto: pequeno, médio e
grande e apontam que os projetos ágeis apresentaram bom desempenho quando utilizados em
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médios ou grandes projetos. Observa-se também que quanto menor o projeto, menor a diferença
é entre o processo ágil e o processo de cascata, isto porque, quanto maior o projeto, maior o
grau de incertezas.
Estes resultados apresentados justificam o aprofundamento neste assunto, de maneira a
compreender melhor algumas das metodologias

de gerenciamento

de projetos, mais

pontualmente a metodologia ágil e as práticas necessárias para executar projetos considerados
de sucesso, ou seja, que cumpram o cronograma, o orçamento e tenha resultado satisfatór io,
isto é, com requisitos aceitos e úteis para os usuários.
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7.

COLETA DE DADOS
Os dados necessários para a execução e análise deste trabalho foram retirados dos

arquivos da empresa Leucotron, registrados em seus sistemas, no setor de desenvolvimento de
produtos. As informações utilizadas são reais e são referentes a dois projetos recentemente
realizados pela empresa, tornando possível a comparação entre os resultados pretendidos e
realizados para cada cenário abordado.
Além dos dados históricos, foi aplicado no setor de desenvolvimento um questionár io
com oito perguntas referentes ao Scrum, com o objetivo de analisar as percepções do time após
a adoção de práticas ágeis.
7.1 TERMINAL IP
Este projeto teve como finalidade completar o portfólio de terminais inteligentes da
empresa, a fim de combater as ofertas de terminais IP, quando compõe uma negociação de
solução completa de comunicação, baseado no princípio de transmissão VOIP.
Este produto tem como especificação os seguintes itens:
o

Terminal VOIP;

o

Permitir registro em centrais PABX Leucotron;

o

Ativação e configuração via teclado ou telnet;

o

Transferência de chamadas;

o

Função FLASH;

o

Rediscagem;

o

10 posições de memória programáveis;

o

IP estático / Dinâmico;

o

Comutação de áudio entre monofone e headset;

o

Tecla gancho de headset;

o

Tecla de correio de voz;

o

Tecla mute;

o

LEDs de sinalização quando Mute ou correio de voz recebido.
Para o desenvolvimento deste projeto, seguindo os princípios do gerenciame nto

tradicional em cascata, foi formado um time composto por 7 envolvidos: gerente de
desenvolvimento, coordenador do projeto, líder técnico, 2 técnicos, desenvolvedor e projetista.
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A reunião de abertura do projeto foi realizada em abril de 2017, com encerramento
previsto para outubro do mesmo ano, ou seja, o tempo estimado para o lançamento do produto
foi de 6 meses e o custo estimado foi de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
As reuniões para alinhamento do progresso do projeto eram realizadas mensalmente e
as tarefas eram registradas no software REDMINE logo na fase inicial do projeto. Todo
desenvolvimento aconteceu no setor de P&D da empresa, onde todos os integrantes atuam de
acordo com a evolução do projeto, seguindo a ordem das atividades previamente definidas. O
time de projeto tinha dedicação parcial ao projeto, isto é, realizavam outras atividades no setor.
7.2 CHIPWAY IP
Este é um equipamento desenvolvido para fazer ponte entre as tecnologias VOIP e GSM
e possui as seguintes especificações:
o

Ligações VOIP para GSM;

o

Ligações GSM para VOIP;

o

2 Modos de Funcionamento (SIP Trunk e Server)

o

DTMF Relay de VOIP para GSM;

o

Console para Debug;

o

Configurador gráfico;

o

Identificação de ligações;

o

API de comunicação remota;

o

IP estático / Dinâmico;

o

Sinalização de LEDs;

o

Botão Reset/Reboot.
Para o desenvolvimento deste projeto, seguindo os princípios e valores do Scrum, foi

reunido um time formado por 7 integrantes sendo eles: 3 técnicos de Firmware/software, 1
técnico de hardware, 1 projetista, 1 responsável pelos testes, 1 responsável pelo layout.
A reunião de abertura do projeto foi realizada em abril de 2018, com encerrame nto
previsto para agosto do mesmo ano, ou seja, o tempo estimado para o lançamento do produto
foi de 4 meses e o custo estimado foi de R$115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos reais).
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Todas as informações relacionadas ao projeto, desde a abertura até o encerramento,
foram registradas no software adquirido pela empresa chamado JIRA, que é uma ferramenta
gerencial e de controle das tarefas diárias. No JIRA, todos os integrantes do time de projeto,
lançam as horas trabalhadas e atualizam as atividades que estão sendo realizadas, sendo que
todos do grupo têm acesso a esta informação.

FIGURA 9 - Tela Inicial – JIRA
FONTE: Leucotron

O JIRA (FIGURA 9) é uma ferramenta de gerenciamento ágil de projetos que oferece
suporte a qualquer metodologia ágil, como o Scrum. A partir de quadros ágeis para relatórios
que o software disponibiliza é possível planejar, rastrear e gerenciar todos os projetos de
desenvolvimento ágil. No JIRA há quatro pilares do quadro Scrum: planejamento de sprint,
Daily Scrum, Sprints e retrospectivas, estes pilares facilitam a realização destes eventos e
tornam possível o acompanhamento efetivo do progresso do projeto.
As reuniões para alinhamento do avanço do projeto do ChipWay IP eram feitas
diariamente por 15 minutos a fim de realizar o acompanhamento da evolução das atividades
definidas pela Sprint em aberto. Estas pequenas reuniões eram realizadas no próprio setor de
desenvolvimento, em um ambiente comum, todos em pé, com o objetivo de ser breve e prático.
Nestas reuniões, a troca de informações e os feedbacks tem a função de minimizar fatores que
possam ser causas de futuros atrasos no projeto ou desvios de orçamento, em que cada membro
pode contribuir com sugestões para as atividades dos outros integrantes.
Quinzenalmente, eram realizadas as reuniões de fechamento da Sprint com todo o time
do projeto, com o objetivo de analisar o quanto as etapas do projeto evoluíram. Nesta mesma
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reunião de fechamento da Sprint, o time define quais as atividades necessárias para a
continuação do projeto que farão parte de próxima Sprint, dessa maneira, as tarefas concluídas
são finalizadas no sistema, e as que por alguma razão não foram finalizadas, são transfer idas
para a próxima Sprint.
7.3 RESULTADOS OBTIDOS - TERMINAL IP
Como descrito no tópico 7.1 deste capítulo, o terminal inteligente Terminal IP foi
desenvolvido na metodologia em Cascata e em seu planejamento inicial teve 6 meses como
prazo para lançamento e um valor estimado para desenvolvimento de R$200.000,00.
Todavia, o projeto apresentou um atraso de 01 ano, sendo homologado em junho de
2018 e encerrado em outubro deste mesmo ano. Este atraso foi decorrente da falta de
interatividade entre os membros do grupo e do congelamento do escopo, não sendo revisado ao
longo do processo de desenvolvimento. A pouca comunicação entre os integrantes não permite
a troca de conhecimentos necessários para o avanço do projeto.
Outro fator determinante para o atraso foi a inexperiência do time com a tecnologia
proposta, exigindo

o aprofundamento dos conhecimentos necessários. No decorrer do

desenvolvimento, a equipe sofreu alterações no quadro de funcionários e novos membros foram
integrados ao time, nesta transição, detectou-se a existência de erros na especificação de
componentes que comprometeu o layout do produto.
Com os problemas anteriormente

mencionados,

foram necessárias mais horas

trabalhadas, novas pesquisas de mercado para substituição dos componentes incompatíve is,
restruturação do layout inicial e fabricação de novas PCIs (placa de circuito impresso), além da
necessidade de mais testes do produto. Todos estes obstáculos apresentados acarretaram em um
acréscimo de R$50.000,00 no orçamento planejado, ou seja, 25% a mais que o valor previsto,
o que justificou o cancelamento do lançamento do produto pela gerência, uma vez que o custo
final do terminal ficou alto tornando-o inviável, deixando de ser competitivo para o mercado.
7.4 RESULTADOS OBTIDOS – CHIPWAY IP
No desenvolvimento do produto ChipWay IP desenvolvido a partir da metodologia
Scrum, os resultados planejados foram satisfatórios, atendendo o cronograma, custos e
requisitos acordados. O tempo estimado para o lançamento do produto foi de 4 meses, sendo
este prazo cumprido como o planejado.
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O custo estimado, por sua vez, foi de R$ 115.800,00, todavia, o valor gasto até o
lançamento foi de R$90.800,00, o que representa uma economia significativa de 21%,
aproximadamente, R$25.000,00. Esta redução é resultado de testes que não foram necessários
devido a integração da equipe para o desenvolvimento da tecnologia utilizada e a parceria
firmada com o fornecedor que já entregava os componentes com relatório de teste.
As figuras a seguir fazem uma comparação entre os resultados obtidos ao final dos
projetos, confrontando os orçamentos e prazos planejados tanto dos projetos executados sob a
perspectiva da metodologia em Cascata quanto pelo Scrum.

Comparação de Orçamentos
R$ 300.000

Orçamento (R$)

R$ 250.000
R$ 200.000

R$ 150.000
R$ 100.000
R$ 50.000

R$ -

Cascata

Scrum

Planejado

R$ 200.000

R$ 125.800

Real

R$ 250.000

R$ 95.800

Metodologia
FIGURA 10 - Comparação de Orçamentos
FONTE: Elaborado pelos autores
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Comparação de Cronogramas

Tempo (meses)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Cascata

Scrum

Planejado

6

4

Real

18

4

Metodologia
FIGURA 11 - Comparação de Cronogramas
FONTE: Elaborado pelos autores

A partir da comparação dos resultados alcançados pelos dois projetos, verifica-se o
melhor desempenho do projeto desenvolvido baseado nos princípios da metodologia ágil de
gerenciamento, que apresentou custos (FIGURA 10) e prazos (FIGURA 11) conforme o
planejado e entrega compatível ao esperado. O produto Terminal IP, por sua vez, produzido
pelo conceito em Cascata, devido ao grande atraso para sua conclusão e o não cumprimento do
orçamento determinado, teve o lançamento cancelado.
7.5 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
Com o objetivo de conhecer as percepções dos envolvidos nos projetos após a
introdução das práticas ágeis no desenvolvimento de produtos, um questionário (APÊNDICE
B) com oito perguntas foi aplicado aos 12 funcionários do setor de P&D, em que, para cada
pergunta, os entrevistados deveriam dar uma nota de um (discordo totalmente) a cinco
(concordo totalmente). Os resultados de cada pergunta estão organizados a seguir.
A primeira afirmação realizada aos entrevistados foi: “O processo de desenvolvime nto
de produtos mudou significativamente após a adoção da Metodologi Ágil pela empresa”. Como
resposta (FIGURA 12), 83% dos entrevistados disseram estar parcialmente de acordo com este
questionamento e 17% mostraram-se imparciais.

44

FIGURA 12 - Respostas - Afirmação 1
FONTE: Elaborado pelos autores

A segunda afirmação realizada foi: “Realizar reuniões diárias para o acompanhame nto
do projeto é fator importante para o sucesso do mesmo”. Como resposta (FIGURA 13), 50%
dos entrevistados mostraram-se imparciais, 33% das pessoas concordaram parcialmente e 17%
concordaram totalmente com os benefícios do Daily Scrum.

FIGURA 13 - Respostas - Afirmação 2
FONTE: Elaborado pelos autores

A terceira afirmação foi: “Todos os envolvidos em projetos sabe quem é o Master
Scrum, ou seja, o responsável pelo projeto”. Como resposta (FIGURA 14), 75% dos
entrevistados sabem quem é o Master Scrum, 8% concordaram parcialmente e 17% mostraramse imparciais.
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FIGURA 14 - Respostas - Afirmação 3
FONTE: Elaborado pelos autores

A quarta afirmação apresentada foi: “Com a nova metodologia de gerenciamento de
projetos, o planejamento e o controle do projeto foi facilitado”. Como resposta (FIGURA 15),
83% concordaram parcialmente com os benefícios da metodologia no planejamento e
acompanhamento do projeto, enquanto que 17% concordaram totalmente.

FIGURA 15- Respostas - Afirmação 4
FONTE: Elaborado pelos autores
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A quinta afirmação realizada aos entrevistados foi: “Com o uso do Scrum, é possivel
indentificar rapidamente possíveis desvios nos projetos em relação ao cronograma inicial ou
mudanças de requisitos e adequá-lo da melhor forma”. Como respota (FIGURA 16), 83%
concordaram

parcialmente

com os benefícios

da metodologia

no planejamento

e

acompanhamento do projeto, enquanto que 17% concordaram totalmente.

FIGURA 16 - Respostas - Afirmação 5
FONTE: Elaborado pelos autores

A sexta afirmação proposta foi: “A divisão do projeto em Sprints facilitou a evolução
do projeto”. Como resposta (FIGURA 17), 16% discordaram dos benefícios dos Sprints, 84%
corcordaram parcialmente ou totalmente.

FIGURA 17 - Respostas - Afirmação 6
FONTE: Elaborado pelos autores

A sétima afirmação proposta foi: “A interação (comunicação) proposta pelo Scrum é
fator importante para entregar o porjeto dentro do prazo, orçamento e com os requisitos
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definidos”. Como resposta (FIGURA 18), 8% dos entrevistados mostraram-se imparciais, 92%
concordaram parcialmente ou totalmente.

FIGURA 18 - Respostas - Afirmação 7
FONTE: Elaborado pelos autores

A última afirmação proposta foi: “A implantação do software JIRA como ferramente de
gernciamento de projetos contribiui positivamente para o planejmaneto e execução dos
projetos”. Como resposta (FIGURA 19), 42% concordaram parcialmente e 58% corcordaram
totalmente com os benefícios do JIRA.

FIGURA 19 - Respostas - Afirmação 8
FONTE: Elaborado pelos autores
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8.

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Conforme os dados apresentados no capítulo cinco deste trabalho, o projeto que obteve

melhor êxito foi aquele desenvolvido segundo as práticas e princípios da metodologia Ágil. Ao
comparar os cenários apresentados, nota-se que a principal diferença entre os métodos
utilizados está na forma como ambos gerenciam a integração entre o time e a flexibilidade frente
às mudanças ao longo do projeto.
O produto desenvolvido baseado na metodologia em Cascata, ao final do projeto, não
foi lançado ao mercado, isso porque apresentou um orçamento acima do previsto, deixando de
ser viável financeiramente e, além disso, devido ao atraso de um ano para o seu encerramento,
deixou de ser interessante para o mercado, já que se tornou ultrapassado. Diante do exposto nos
capítulos anteriores, esse método, antes utilizado pela empresa, não tem como foco a
interatividade entre o time de trabalho, ou seja, os membros da equipe realizam suas atividades
individualmente, seguindo as definições de requisitos e responsabilidades definidos no início
do projeto.
A falta de comunicação entre a equipe e o estabelecimento de todos os requisitos na fase
inicial do projeto, realizando poucos encontros e feedbacks, torna o desenvolvime nto
enrijecido, não possibilitando a troca de percepções e experiências entre o time, fator importante
para a identificação de falhas logo quando surgem e, consequente mente, para a adequação às
modificações necessárias, de modo a garantir que o projeto seja realizado dentro do orçamento
e cronograma estabelecidos e que seja possível o lançamento de um produto compatível com a
realidade do mercado, atendendo as funcionalidades de maneira satisfatória.
Por outro lado, o produto concebido segundo o framework Scrum, foi lançado com
sucesso ao mercado, atendendo ao prazo estabelecido, apresentando um orçamento abaixo do
previsto e satisfazendo os requisitos propostos ao longo de sua criação. Estes resultados estão
diretamente relacionados a maneira com que o projeto foi gerenciado, principalmente, ao que
se refere ao contínuo acompanhamento do avanço do projeto, o que possibilitou criar parcerias
com fornecedores, corrigir imperfeições percebidas rapidamente, alterar ou agregar outros
requisitos com facilidade, além de permitir a troca de experiências entre o time Scrum.
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8.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO
A aplicação do questionário no setor de projetos da empresa Leucotron teve como
objetivo compreender as percepções da equipe em relação as mudanças após a implantação de
processos ágeis de desenvolvimento. Foram entrevistados doze funcionários que, de maneira
geral, reconheceram os benefícios do Scrum para o setor de projetos.
Em relação às alterações na forma de desenvolver o projeto a partir dos princípios do
Scrum, 83% dos entrevistados reconheceram que o processo mudou após esta transformação, o
que reafirma os diversos benefícios que o Scrum pode trazer para a gestão de projetos, quando
comparado ao método em Cascata. Em relação ao Daily Scrum, o time mostrou-se dividido,
isto porque, reunir-se diariamente é uma prática nova para o grupo, que antes reunia-se apenas
mensalmente, e exige disciplina e espírito de equipe para bem realiza- lo.
O papel do Master Scrum nesta metodologia é de grande importância, porque cabe a ele
a responsabilidade de definir os processos e orientar todo time, apresentando-se como um
mentor/líder para sua equipe, desta maneira, é necessário que todos os envolvidos saibam,
claramente, quem desempenha este papel e, segundo o questionário, 83% sabem a quem
procurar quando necessário.
Quanto ao planejamento e o controle do projeto e também quanto a adaptação frente às
mudanças, 100% dos entrevistados, seja parcial ou totalmente de acordo, reconheceram a
mudança positiva das práticas ágeis para bem planejar e executar o projeto. Este resultado, mais
uma vez, fortalece a justificativa para este estudo, mostrando o quanto os processos ágeis
contribuem para a entrega de projetos eficientes e satisfatórios.
Quanto aos Sprints, principal prática do Scrum, os entrevistados novamente mostraramse divididos quanto a sua eficiência, pois, da mesma forma que o Daily Scrum, exige disciplina
para concluir as atividades de cada Sprint dentro dos prazos acordados, o que só é possível se
houver uma interação efetiva de todo o grupo e organização do trabalho de cada membro do
time.
Em relação a comunicação, um dos fatores mais incentivado s na metodologia ágil, 92%
dos entrevistados concordaram com sua importância para o cumprimento dos prazos e
orçamentos e, é justamente a comunicação, que garante o bom cumprimento do Daily Scrum e
dos Sprints.
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E, finalmente, quanto a adoção do software JIRA para o gerenciamento dos projetos em
aberto e entre toda equipe, 100% dos entrevistados, concordaram parcialmente ou totalmente,
julgando esta ferramenta como importante para o planejamento e execução de suas atividade s,
uma vez que, o JIRA possibilita que todos do time saibam o que o cada um está realizando, de
maneira a planejar suas atividades para que coincidam com as tarefas do restante da equipe.
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9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a revisão do referencial teórico, do estudo de caso realizado na empresa Leucotron

e dos resultados obtidos com o questionário aplicado, verifica-se que o objetivo proposto por
este estudo foi alcançado, isto é, comprovar a eficácia das metodologias ágeis, mais
especificamente, do Scrum – objeto de estudo deste trabalho – no gerenciamento de projetos, a
fim de atender aos três principais requisitos de todo projeto: custo, prazo e qualidade.
Como apresentado nos capítulos anteriores, os métodos tradicionais não atendem mais
de maneira satisfatória a todos os tipos de mercado, que esperam inovações frequentes, preços
reduzidos e funcionalidades úteis às suas necessidades. Essa afirmação justifica-se pela
estrutura rígida a que os modelos tradicionais são submetidos, com excesso de burocracia,
grande volume de documentação, processos sequenciais, pouca interação entre o time de projeto
e requisitos congelados. Estas características tornam tal metodologia incapaz de oferecer
respostas rápidas às constantes mudanças do mercado, quando utilizada em projetos com alto
grau de inovação, sendo aconselhados apenas a projetos com escopos que sofrem poucas ou
nenhuma alteração.
Em contrapartida, a Metodologia Ágil defende valores compatíveis ao novo cenário
mercadológico, destacando o time de trabalho, como fator fundamental para o sucesso do
projeto; evidenciando a importância de subdividir o backlog inicial do produto em Sprints,
desenvolvendo o produto de maneira incremental e de realizar o acompanhamento diário do
avanço do projeto, como mecanismo para identificar falhas e realizar as alterações necessárias,
sem comprometer o cumprimento do cronograma e do orçamento planejados.
Os resultados obtidos com o questionário aplicado mostram que o time de projeto
reconhece os benefícios das práticas ágeis nos processos de desenvolvimento de produtos, uma
vez que facilitaram o entendimento, planejamento, execução e monitoramento de todo projeto.
Todavia, estes resultados evidenciaram ser a interação entre o grupo o maior desafio a ser
superado, uma vez que, metade dos entrevistados mostraram-se resistentes quanto ao Daily
Scrum e as Sprints, itens que necessitam de disciplina, trabalho em equipe, comunicação,
organização e assimilação na cultura organizacional para serem bem executadas.
Conclui-se,

portanto, que a implementação

do Scrum, como metodologia

de

gerenciamento de projetos, não somente de softwares, mas de outras naturezas cuja inovação é
a característica principal, é fator estratégico para as empresas se manterem ativas e a frente de
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seus concorrentes, uma vez que as práticas defendidas por este método tornam possíveis a
adaptabilidade dos processos diante das mudanças inerentes aos projetos. Todavia, não são
excluídas as contribuições da metodologia tradicional em Cascata, que apresenta bom
desempenho em projetos estáveis, mas sim a possibilidade de trabalhar com o gerenciame nto
híbrido, adaptando as melhores práticas defendidas por estes frameworks de acordo com o
projeto a ser desenvolvido, buscando atender o cronograma, o orçamento e propiciar a entrega
de produtos e serviços com valor maximizado.
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GLOSSÁRIO

Core Business: termo inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de
negócios, e que é geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado.
Firmware: classe específica de software de computador que fornece controle de baixo nível
para o hardware específico do dispositivo.
Framework: é um conjunto de conceitos utilizados para se resolver um problema.
Hardware: termo geral da língua inglesa que se refere a equipamentos físicos.
Inputs: expressão da língua inglesa, utilizada no ambiente empresarial, que significa “entrada”.
Layout: palavra inglesa que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto.
Outputs: termo em inglês, utilizado no ambiente empresarial que significa “Saídas” ou
resultados.
Players: empresas que concorrem em um determinado mercado.
Software: conjunto de componentes lógicos de um sistema de processamento de dados;
programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento do sitema.
Stakeholders: termo da língua inglesa que siginifica "grupo de interesse", pois são pessoas que
possuem algum tipo de interesse nos processos, projetos e resultados da empresa.
Top – down: termo em inglês que significa “de cima para baixo”, ou seja, quando as decisões
são tomadas do maior nível hierárquico para os demais.
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APÊNDICE A – GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

FONTE: PMBOK, 2017.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO SOBRE O SCRUM
QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DA EQUIPE
Nome:
Cargo na empresa:
**Para responder as perguntas abaixo, marque com um “x” a pontuação que
corresponde à sua percepção, sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente).
1. O processo de desenvolvimento de produtos mudou significativamente após a adoção da

Metodologi Ágil pela empresa.
1

2

3

4

5

2. Realizar reuniões diárias para o acompanhamento do projeto é fator importante para o

sucesso do mesmo.
1

2

3

4

5

3. Todos os envolvidos em projetos sabe quem é o Master Scrum, ou seja, o responsável pelo

projeto.
1

2

3

4

5

4. Com a nova metodologia de gerenciamento de projetos, o planejamento e o controle do

projeto foi facilitado.
1

2

3

4

5

5. Com o uso do Scrum, é possivel indentificar rapidamente possíveis desvios nos projetos

em relação ao cronograma inicial ou mudanças de requisitos e adequá-lo da melhor forma.
1

2

3

4

5

6. A divisão do projeto em Sprints facilitou a evolução do projeto.
1

2

3

4

5

7. A interação (comunicação) proposta pelo Scrum é fator importante para entregar o porjeto

dentro do prazo, orçamento e com os requisitos definidos.
1

2

3

4

5

8. A implantação do software JIRA como ferramente de gernciamento de projetos contribiui

positivamente para o planejmaneto e execução dos projetos.
1

2

3

4

5
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RESUMO
Esse trabalho tem por objetivo mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda
como estratégia para reter clientes no século XXI. Cita como uma empresa brasileira, focada
no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços eletromédicos utiliza
o pós-venda para estabelecer uma relação de confiança entre empresa e clientes.

Abstract: This paper shows the importance of using after-sales services as a strategy to retain
clients in the century XXI. Quote as a brazilian company, focused on the development,
production and marketing of electro medical products and services used after-sales to
establish a relationship of trust between company of clients.
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Pós-venda, Serviços, Confiança.
Keywords: After-sales,Services, Trust.
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1 INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é dirigido aos alunos do 5º ano (9º e 10º períodos)
do Curso de Engenharia de Produção da FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão,
Tecnologia e Educação de Santa Rita do Sapucaí – MG, com a finalidade de propiciar-lhes a
oportunidade de conhecer e analisar, na prática, a aplicação dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula, despertando a intuição investigativa e científica do profissional, criando
consciência crítico analítica.
Este trabalho é baseado na metodologia de resolução de problemas, por meio do qual foi
identificado uma situação em uma empresa real e apresentada possíveis soluções que podem
vir a ser implementadas.
O objetivo é mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda como estratégia para
reter clientes no século XXI. Aborda como uma empresa real utiliza o pós-venda como
estratégia de geração de valor no processo de fidelização de seus clientes. Também mostra
como funciona as atividades do setor responsável pelo pós-venda da organização, e apresentar
melhorias que esta empresa possa aplicar.
A empresa onde foi realizada a coleta de dados e análises é uma startup com sede em Santa
Rita do Sapucaí-MG, Vale da Eletrônica, focada no desenvolvimento, produção e
comercialização de produtos e serviços eletromédicos. Seu produto/serviço principal é um
eletrocardiógrafo, que permite reduzir custos e tempo na realização de exames cardiológicos e
na emissão de laudos de eletrocardiograma com transmissão dos dados pela internet.
Este estudo está estruturado em 8 capítulos, sendo o primeiro a introdução, na qual é
contextualizado o tema. No segundo capítulo existe uma breve descrição da empresa onde
foram coletadas as informações. O terceiro capítulo é dedicado ao embasamento teórico que
fornece sustentação para o estudo. No quarto capítulo será detalhado um problema sobre o
setor de pós-venda. Os capítulos seguintes serão detalhados os objetivos gerais e específicos,
a justificativa do problema abordado, a coleta de dados, uma análise dos resultados obtidos e
por fim um capítulo com as referências com todos os documentos, livros e artigos consultados
para realizar o trabalho.
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2 A ORGANIZAÇÃO

A empresa onde foi realizada a coleta de dados e análises do pós-venda é uma startup
brasileira, focada no desenvolvimento, produção e comercialização de dispositivos e sistemas
eletromédicos para o mercado mundial.
Foi criada em 2005, na cidade de Cotia (SP), e em 2010 inaugurou sua fabrica própria na Base
Tecnológica de Itajubá (MG). Em 2014 a empresa conquistou a certificação Boas Práticas de
Fabricação (Anvisa) e no ano seguinte recebeu recursos de dois fundos de investimento,
impactando fortemente no seu crescimento.
Atualmente sua sede é localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, Vale da Eletrônica,
e conta com 8 funcionários. Também possui uma Central de laudos 24 horas, localizada na
cidade de São Paulo – SP.
Abaixo segue o organograma da empresa, detalhando seus setores:

Figura 1- Organograma da Empresa
Fonte: Empresa
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A empresa possui três produtos em seu catálogo: uma babá eletrônica, um curativo a vácuo e
um eletrocardiógrafo portátil que é o seu produto/serviço principal. Este eletrocardiógrafo é
um sistema que permite a realização de exame de ECG Repouso e Teste Ergométrico de
qualquer local do mundo e com laudo em 30 minutos, por meio de uma central médica 24h.
Este aparelho permite que mesmo centros de saúde de pequenas cidades em regiões remotas
atendam os pacientes, enviem os exames pela internet e recebam em até 30 minutos os laudos
de médicos especialistas que trabalham em outras cidades.
Este eletrocardiógrafo é constituído por programas computacionais que possibilitam todo o
acompanhamento do exame, seu envio a uma central especializada de laudos e seu retorno
através da internet. Toda a utilização do módulo de programa computacional é realizada de
forma intuitiva, clara, e sequencial, como na figura 2, permitindo um rápido aprendizado por
parte do operador e uma segurança adicional durante a realização do teste, uma vez que o
operador pode dispensar uma maior atenção ao paciente.

Figura 2- Sequencial da função do Eletrocardiógrafo
Fonte: Empresa
A comercialização do eletrocardiógrafo é extremamente flexível. O sistema/equipamento
pode ser comprado ou alugado, com ou sem os laudos emitidos pela Central Médica, ou então
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contratado através do modelo de comodato. Neste modelo, o equipamento será fornecido de
graça, e a contratação depende de um pacote mínimo de laudos por mês.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO

Peter e Churchil (2000) definem que o conceito de marketing é maior que a venda e
promoção, uma filosofia de administração total, que envolve todas as pessoas da organização,
com o objetivo de compreender e assegurar a satisfação do consumidor.
Zenone (2003), explica que os clientes estão cada vez mais exigentes e, como conseqüência,
as empresas enfrentam mais dificuldades para desenvolver seus negócios, tendo que
reestruturar sua maneira de atuar no mercado. Segundo Kotler (2000) “já não basta
simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los”.
A satisfação do cliente, segundo Kotler e Armstrong (2011), dependerá da sua expectativa em
relação ao desempenho do produto. Se esse desempenho não corresponder às expectativas do
consumidor, ele ficará insatisfeito, se corresponder ficará satisfeito, se as expectativas forem
superadas, o consumidor ficará altamente satisfeito e as chances de se concretizar um novo
negócio serão muito maiores.
Para Bogmann (2002), o marketing de relacionamento é um fator essencial para o crescimento
e liderança da empresa no mercado, a rápida aceitação de novos produtos e serviços e a
consecução da fidelidade do consumidor.
Para Churchill e Peter (2011), as empresas que buscam a satisfação do cliente deverão estar
sempre atentas às reclamações, sugestões e elogios, pois clientes que ficam altamente
satisfeitos estão menos propensos a mudar, criando uma fidelidade à empresa.
Segundo Kotler (2009), para se conquistar e manter os clientes existe várias etapas a serem
seguidas, e um dos grandes desafios que a maioria das empresas tem é exatamente manter os
seus clientes. Também enfatiza que a não realização de uma venda não só representa um
prejuízo unitário, mas a perda de um futuro lucro durante o tempo de vida da empresa.
Segundo Kotler (2000), “o atendimento ao cliente envolve todas as atividades que facilitam o
acesso ás pessoas certas dentro de uma empresa para receberem serviços, respostas e soluções
de problemas de maneira rápida e satisfatória”. O atendimento ao cliente é o ponto chave para
a fidelização.
É no relacionamento que o funcionário vai atrair o cliente, fazendo com que volte mais vezes.
As empresas precisam criar um relacionamento duradouro de intimidade com seus clientes,
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utilizar habilidades para entender as suas necessidades e hábitos de compras para que possa
ser desenvolvido um atendimento adequado para cada tipo de cliente.
Para Kotler (2000), as empresas de prestação de serviços podem tomar três providências em
relação à qualidade. A primeira é investir em seleção e treinamento do pessoal, a segunda é
padronizar o processo de prestação de serviço por toda a organização e a terceira providência,
é monitorar a satisfação do consumidor através de sistemas de sugestões, reclamações e
comparação de compras.
No século XXI, além das empresas necessitarem oferecer um produto de qualidade, é
essencial preocupar com os seus serviços prestados, principalmente no que se refere ao
atendimento, capaz ou não de conquistar um novo cliente ou de retê-lo.
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4 PROBLEMA

A Empresa estudada cresceu exponencialmente nos últimos três anos (2015 a 2018),
aumentando expressivamente, em cerca de 300 clientes, o número de contratos de comodato
assinados do produto eletrocardiógrafo. Como consequência, atualmente, recebe grande
quantidade de reclamações, muitas resultando em cancelamentos e inadimplência dos
contratos.
O setor responsável pelos atendimentos recebe as reclamações e as registra em uma planilha,
entretanto, não analisa as informações coletadas que poderiam possibilitar uma melhor
reflexão sobre os pontos fracos constatados.
O setor de pós-venda da startup não prospecta os clientes atuais, a fim de retê-los. Apenas
instala o produto e aguarda que o cliente o contate para retirar dúvidas. Isto causa muitos
cancelamentos de contratos de forma repentina. Em uma semana o equipamento foi instalado
e no mês seguinte o cliente relata que não conseguiu utilizar o aparelho e irá devolvê-lo.
Em entrevista com o funcionário do setor, verificou-se que o excesso de atendimentos com
mesma espécie acaba gerando estresse.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

5.1 OBJETIVOS GERAIS
Mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda como estratégia chave para reter
clientes no século XXI. Estudar os processos do setor responsável pelo pós-venda da
organização e propor melhorias que possam ser aplicadas.
5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Estabelecer um padrão no atendimento;

•

Reduzir a insatisfação dos clientes externos e internos;

•

Reduzir o número de contratos cancelados;

•

Reduzir o número de reclamações;
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6 JUSTIFICATIVAS
Conforme a revista Exame (ed. 991 de maio de 2011), algumas empresas não estão
preparadas para o crescimento e não conseguem administrar suas vendas, muito menos suas
reclamações, gerando uma imagem ruim frente aos consumidores e arruinando a sua boa
fama.
Outra forma encontrada pelos consumidores para promover suas reclamações é pelo uso da
internet, cujos estragos são ainda maiores e com longo alcance, esta modalidade está sendo
muito usada pelos clientes insatisfeitos, tornando fácil o acesso para os clientes.
Sendo assim, a qualidade na prestação de serviço é essencial ao perfeito funcionamento de
qualquer empresa. Se a organização procura a qualidade em seus serviços, consequentemente
está buscando a satisfação do cliente. E esse é o segredo para o sucesso, concentrar-se nas
necessidades e desejos do cliente e superar suas expectativas.
Na prestação de serviço, o atendimento é fundamental, uma vez que é nesse momento em que
se realiza a interação organização-cliente. Pode-se dizer que as pessoas conhecem a
organização não somente através de suas instalações físicas, mas também por meio de seu
contato com os funcionários dessa organização.
O estudo se justificou na importância e na necessidade de analisar a forma como a empresa se
comporta para fazer com que os clientes fiquem satisfeitos e consequentemente sejam retidos.
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7 COLETA DE DADOS

Atualmente, o Pós Venda da empresa segue as seguintes etapas:

Figura 3 - Sequenciamento das atividades do Pós Venda
Fonte: Autores
Para gerenciar as atividades previstas no pós-venda o setor utiliza uma plataforma online onde
existem cartões, com todas as informações dos clientes, subdivididos em colunas de expedido,
entregue, instalado e treinado.
Na primeira etapa, expedido, o técnico de Pós-Venda expede o produto pela transportadora e
envia o código de rastreio para o cliente.
Após a confirmação da entrega do produto, inicia-se a segunda etapa, entregue, onde será
agendado um treinamento online ou presencial com o cliente.
Após o equipamento ser instalado e treinado, o cartão da plataforma online será colocado na
terceira etapa, instalado e treinado. Caso o cliente tenha dúvidas ele deverá entrar em contato
com a equipe de Suporte Técnico, por meio do Whatsapp, Skype, E-mail ou Telefone.
Todos os atendimentos do setor de Pós-Venda são registrados em uma planilha de Excel,
conforme ilustração abaixo:
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Figura 4- Planilha de registros de atendimento
Fonte: Empresa

7.1 ENTREVISTA
Durante as visitas à empresa foi realizada uma entrevista com os responsáveis do setor de pósvenda para poder identificar o real motivo de o setor ter influenciado de forma significativa no
crescimento exponencial da empresa. Esta entrevista é uma alternativa simples para coleta de
informações para compreensão do que aconteceu (a causa-raiz). Também permite aos
entrevistadores identificar oportunidades de melhoria na organização.
Perguntas:
1. Por que o Pós-Venda é o diferencial da empresa?
“Acreditamos que a Venda de um Produto ou Serviço não seja finalizada na
entrega do produto. Devemos ter um atendimento duradouro com nossos
clientes. Pensamos em superar suas expectativas para fidelizarmos e poder
concretizar novos negócios.”
2. Por que a empresa acredita que foram os esforços de Pós-Venda que
influenciaram no crescimento?
“Não só acreditamos nessa hipótese, temos certeza. Quando começamos a
treinar a equipe do setor para prestar um melhor atendimento, observamos que
o número de cancelamentos de contrato de comodato reduziu em média 80%.”
3. Por que a empresa não investe em atendimentos via Facebook, Linkedin e
demais redes sociais?
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“Antes prestávamos atendimentos via Facebook, site da empresa, Instagram,
Skype, Telefone, Whatsapp, E-mail. Entretanto precisávamos de um esforço
maior para gerenciar todas essas redes sociais. Fizemos um estudo e
detectamos que a maioria dos atendimentos eram recebidos via Telefone e
Whatsapp, portanto reduzimos as redes sociais com o objetivo de melhorar o
tempo de resposta para o cliente.”
4. Por que os atendimentos voltados ao Suporte não são padronizados?
“ Os atendimentos são padronizados. Quando um cliente entra em contato com
um problema, lhe enviamos uma resposta. Caso outro cliente faça a mesma
pergunta, lhe daremos a mesma resposta. Entretanto nossos clientes ( médicos
e enfermeiros) preferem atendimentos mais humanizados ao invés dos
robóticos. Portanto existe vários modelos de respostas, orais, escritas,
desenhadas, e até por vídeo para uma mesma pergunta.”
5. A empresa possui um procedimento para tratar as reclamações?
“Sim, temos o Procedimento Gerenciamento Comunicação Clientes onde é
descrito como deve ser desempenhada as atividades do setor.”
6. O setor de Pós-Venda possui um indicador?
“Não.”
7. A Empresa realiza pesquisa de satisfação com o cliente? Qual a periodicidade?
Como é realizada essa pesquisa?
“Sim, esta pesquisa é realizada a cada seis meses. Enviamos um formulário via
e-mail para os clientes e aguardamos a resposta, a qual mostra a opinião do
cliente para eventuais melhorias dos produtos e serviços da empresa.

19

7.2 DEFINIÇÕES DE MELHORIAS
Existe a necessidade de gerenciar os atendimentos. Para isso é viável a criação de um
indicador de desempenho do setor. A empresa estudada já registra em uma planilha (Figura 6)
toda e qualquer comunicação proveniente dos clientes, desta planilha já se consegue compilar
informações como:
•

Tempo de resolução das reclamações;

•

Especificidade das reclamações;

•

Quantidade de reclamações;

Com base nas medidas mencionadas acima, o responsável pelo setor saberá dizer quais as
reclamações mais recorrentes para poder resolvê-las. Também conseguirá saber qual a
quantidade de funcionários necessária para ter um bom atendimento.
Para facilitar as Pesquisas de Satisfação dos Clientes pode-se utilizar a ferramenta gratuita
Formulário Google para que fique fácil e atrativo para o cliente preencher a pesquisa. A
imagem 5 ilustra um exemplo de formulário:

Figura 5- Exemplo de Pesquisa de Satisfação
Fonte: Autor.
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A empresa deve criar um cronograma para contatos e visitas a clientes ativos em caráter
proativo a fim de conhecer os problemas dos clientes antes de receber a solicitação de
cancelamento do contrato.
Proporcione o aprendizado contínuo dos atendentes e dos clientes. Os atendentes devem
conhecer o máximo de informações sobre o produto para poder transmiti-las aos clientes. Os
clientes também devem receber dicas para facilitar o uso do aparelho, a fim de evitar contatos
com o suporte desnecessariamente. Uma sugestão seria o uso de mensagens nas redes sociais
orientando os clientes.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
8.1 ANÁLISES DOS DADOS OBTIDOS
•

Indicador:

A famosa frase de Drucker (2001) diz: “Se você não pode medir, não pode gerenciar” explica
a importância de se ter um indicador de desempenho, conhecidos também como KPI (Key
Performance Indicator).
O desenvolvimento de bons KPIs permite que a empresa meça seu desempenho e identifique
onde estão seus problemas internos, possibilitando o aperfeiçoamento de suas operações.
Quando se tem indicadores de desempenho efetivos, aumenta-se a eficiência dos setores,
auxilia na tomada de decisão, impulsionam as vendas e até reduzem custos, entre outros
benefícios.

•

Acompanhamento dos clientes:

Monitorar os clientes e não aguardá-lo reclamar é consciência no mercado mundial e tende a
propor valiosas informações que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de marketing
que, por sua vez, prometem o incremento de relacionamentos de longo prazo (HEPP, 2008).
Este é o grande diferencial que uma empresa pode ter, além de uma grande oportunidade de
crescimento, pois mantendo contato frequente com seus clientes, além de avaliar seu potencial, a
organização estará interagindo com seus consumidores e, consequentemente, cativando-os.

A empresa é uma prestadora de serviços de emissão de laudos eletrocardiográficos, portanto,
deve-se ter um estudo diário para acompanhar a quantidade e a qualidade dos exames que
estão sendo realizados. A fim de evitar surpresas em um futuro, como o cancelamento de um
contrato por motivos de não se saber utilizar o aparelho ou até contratos inadimplentes, pois o
cliente fez mais exames incorretos do que o negociado em contrato.
O comportamento do consumidor mudou drasticamente nos últimos anos. Cada vez mais os
clientes preferem usar seus smartphones para pesquisar preços, consultar amigos sobre um
produto ou para resolver seus problemas do dia a dia em geral. Por este motivo a ferramenta
Formulário Google irá facilitar no acompanhamento dos clientes.
8.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se o cliente é atendido em suas reclamações, ele se torna fiel e traz maiores vendas para a
empresa que passa a ter uma situação mais competitiva, mesmo diante de intensa
concorrência.
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Com base nos elementos estudados, pode-se supor que a atividade de pós-venda é uma
poderosa ferramenta a ser utilizada em uma organização com vistas a plena satisfação e
retenção de clientes. Neste trabalho foi notório que a empresa está crescendo, se preocupa
com o pós-venda, mas ainda não está preparada para realizar um bom atendimento e
monitorá-los para poder melhorá-los.
O embasamento teórico contribuiu para o melhor conhecimento sobre a importância de
utilizar os serviços de Pós-venda como estratégia para reter clientes no século XXI. Sempre
ofereça um atendimento de qualidade, não perca clientes em função de descuidos que podem
ser facilmente evitados. Saiba aproveitar críticas e sugestões para fidelizar seus clientes e
poder alavancar os negócios.
Os objetivos do trabalho foram alcançados, entretanto, sugere-se que seu estudo seja
retomado, ampliado e aplicado de forma real na organização, pois é necessária a implantação
de um serviço que a diferencie em relação á concorrência a fim de manter o cliente fiel.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mostrar a implantação do 5S em uma microempresa do
ramo de brindes personalizados, localizada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas
Gerais, com finalidade de aprimorar seu ambiente de trabalho, pois é uma ferramenta
estratégica e diferenciada que poderá se surpreender a cada etapa com análise dos resultados.
A metodologia utilizada é a qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas. Como
resultados destacam-se o aumento da produtividade, satisfação dos clientes e a melhoria com
o ambiente de trabalho limpo e disciplinado.
Palavras-chave: Programa 5S, Ambiente Saudável, Qualidade e Melhorias.

ABSTRACT
This work aims to show the implantation of 5S in a micro company of the branch of
personalized gifts, located in Santa Rita do Sapucaí, South of Minas Gerais, with the purpose
of improving its work environment, because it is a strategic and differentiated tool that can be
surprised at each step with analysis of the results. The methodology used is qualitative through
bibliographic research. The results include increased productivity, customer satisfaction,
product quality and improvements with a clean and disciplined work environment.
Keywords: 5S Program, Healthy Environment, Quality and Improvements.
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1.

INTRODUÇÃO

A prática do 5S, programa que se consolidou no Japão, a partir da década de 50, é um
excelente meio de conseguir resultado de mudança comportamental, tanto na revolução que faz
nos ambientes de trabalho, quanto pelo envolvimento e comprometimento que pode gerar nas
pessoas.

Esse método, tem como objetivo promover, manter a limpeza e a organização das áreas
de trabalho. Para que o 5S seja efetivo, deve haver o envolvimento direto das pessoas que
operam os processos. A convivência com os cinco sensos apresentados leva os indivíduos a
compreenderem melhor o seu papel dentro de uma organização e os torna parte da pirâmide dos
resultados alcançados, fazendo nascer a consciência de que é preciso ser disciplinado mesmo
quando não há cobranças.

Obtém-se, ainda, como objetivo, a redução de custos por desperdício de tempo e de
matéria prima, pela organização e melhor aproveitamento do espaço físico, melhorar a
qualidade e a produtividade da empresa. Prioriza-se também com a aplicação do Programa 5S,
demonstrar que, pode ser aplicado às empresas de pequeno porte e de poucos funcionários,
para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável, para o crescimento e capacitação dos
colaboradores e no desenvolvimento sustentável da organização.

O mercado atual necessita de profissionais com uma sólida formação e com a
capacidade de enxergar a empresa de forma ampla, não fragmentada, capaz de propor soluções
eficientes e acertadas. Dessa forma, o Engenheiro de Produção é o profissional mais
qualificado e procurado, atualmente, uma vez que conhece os diversos problemas industriais e
as tecnologias necessárias para resolvê-los, isso porque representa a intercessão entre as
diversas áreas da organização.

O presente trabalho tem por escopo desenvolver a habilidade de empregar, na prática,
os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, a fim de analisar o desempenho de uma
operação real, propondo medidas de melhoria no ambiente de trabalho e apresentando
propostas para a empresa.
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2.

OBJETIVO

2.1

OBJETIVO GERAL
Tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho, promover a organização, o bem-

estar dos colaboradores, aumento da qualidade do produto final, diminuição do desperdício de
tempo, materiais e mão de obra, aumento nos lucros e, finalmente, a satisfação dos clientes.
Devido a essas e outras necessidades, é que se faz necessário a implantação do Programa 5S,
reorganizando os espaços e gerando um maior aproveitamento do ambiente de trabalho.

Neste artigo, foi desenvolvido um estudo de caso utilizando conceitos do Programa 5S
com o propósito de melhoria no ambiente de trabalho.

2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO
O presente trabalho visa apresentar a implantação do Programa de qualidade 5S em

todos os departamentos, com necessidades de melhoria do padrão de qualidade e aumento da
motivação dos trabalhadores.

3.

JUSTIFICATIVA
Este trabalho apresenta a importância da “implantação” do programa 5S dentro das

empresas, cujo objetivo da organização é fazer com que todos os colaboradores participem
desta mudança, além disso estimular um crescente comprometimento dos mesmos com o
sucesso da organização. Dessa forma, o programa 5S é uma ferramenta estratégica e um
diferencial para a organização que poderá se surpreender a cada etapa com a análise de seus
resultados, percebendo assim os inúmeros benefícios que este processo irá trazer para a
organização.
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4.

ESTRUTURA

Além dos tópicos anteriores, a estrutura do trabalho compreende os seguintes capítulos
e respectivos conteúdos. As próximas etapas estão estruturadas conforme a seguinte sequência:
a seção 5 mostra a metodologia utilizada para desenvolvimento do trabalho. A seção 6
apresenta a origem e definição do Programa 5S, a seção 7 refere-se ao estudo de caso, a seção
8 apresenta o problema estudado, a seção 9 mostra os resultados, discussões e as considerações
finais e a seção 10 apresenta as bibliografias utilizadas.

5.

METODOLOGIA

O Programa 5S é uma metodologia industrial que nasceu no Japão logo após a segunda
guerra mundial, em um momento de reestruturação radical do país. Tem como objetivo
assegurar a qualidade dos processos e assim aumentar a competitividade dos produtos
japoneses. Na prática, a metodologia 5S é uma filosofia. O método é baseado na aplicação de
cinco princípios sendo eles: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.

Segundo Carvalho (2011), as características e os procedimentos de implantação do
Programa 5S dependem da característica de cada empresa e cada organização deve criar seu
próprio método de aplicação, sempre respeitando as normas internas.

O presente trabalho tem por objetivo descrever determinado local com o intuito de
apresentar a aplicação do modelo de implantação. A pesquisa teve como fonte de dados a
observação direta dos setores da empresa. Em relação aos métodos utilizados foi feito um
estudo de caso, isto é, uma pesquisa focada em análise da empresa, através da observação
direta, com análise qualitativa.

Quanto à forma de abordagem, as pesquisas podem ser classificadas em quantitativas e
qualitativas. A pesquisa quantitativa, conforme o próprio termo indica, procura quantificar
dados e opiniões, na forma de coleta de informações, assim como empregar recursos e técnicas
estatísticas, pelos quais se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, além de
investigar a relação de causa e efeito entre os fenômenos (OLIVEIRA, 2001). Já a pesquisa
qualitativa possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese
11

ou problema, analisar a interação entre certas variáveis, compreender e classificar processos
dinâmicos experimentados por grupos sociais (OLIVEIRA, 2001). Neste estudo, o problema
será abordado essencialmente sob a perspectiva qualitativa, ou seja, sua solução será alcançada
através da aplicação do Programa 5S.

6.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

6.1

PROGRAMA 5S

A denominação 5S foi desenvolvida no Japão, logo após a segunda guerra mundial com
objetivo de auxiliar na reestruturação do país e de reorganizar sua indústria. O nome 5S é
devido às cinco atividades sequências e cíclicas iniciadas pela letra “S”, quando nomeadas em
Japonês. São elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

Segundo Haroldo (1994), apesar do 5S ser reconhecido mundialmente originário do
Japão, a sua essência está presente em qualquer população, nação, sociedade, família ou pessoa
que pratique bons hábitos, que zele pela higiene, segurança, bem-estar, sensatez e respeito ao
próximo.

Werkema (2013) afirma que, a metodologia do 5S resulta nos seguintes benefícios para
a empresa:
• Aumento da produtividade;
• Melhor atendimento aos prazos;
• Redução de defeitos;
• Aumento da segurança do trabalho;
• Redução de material perdido;
• Melhor capacidade de distinção entre condições normais e anormais de trabalho;
• Otimização do espaço;
• Melhoria de qualidade;
• Redução de acidente.
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De acordo com Rebello (2005), a adoção do Programa 5S foi importante para a
recuperação das empresas japonesas e da implantação da Qualidade Total no país. O método
mostrou-se muito eficaz e até hoje é considerado o principal instrumento de gestão da
qualidade.

6.2

DEFINIÇÕES DOS SENSOS

Para um melhor entendimento do programa 5S é muito importante conhecer e
compreender o que diz cada senso.

6.2.1 SEIRI – Senso de Utilização

Separar as coisas necessárias das que são desnecessárias, dando um destino para
aquelas que deixaram de ser úteis para aquele ambiente. Manter produtos ou materiais
desnecessários eleva os custos de controle de estoques, segurança, higiene, etc. e ainda tem o
potencial de atrapalhar diretamente as operações.

Com a aplicação do seiri, alguns dos resultados são o ganho de espaço, a facilidade da
limpeza e manutenção, o melhor controle dos estoques, a redução dos custos e a preparação do
ambiente para o novo.

É importante que os funcionários compreendam o valor da contínua melhoria em
qualidade como uma questão de sobrevivência da empresa e deles mesmos. Por isso, é preciso
que haja uma internalização ética da qualidade e que se desenvolva uma cultura em que todos
se sintam responsáveis. Todos devem participar na tarefa de garantir qualidade aos bens e
serviços da organização a fim de que esta possa utilizá-la como uma eficiente arma contra a
concorrência (PALADINI, 2006).
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6.2.1.1 Dificuldades do Seiri
Algumas pessoas encontram certa resistência pelo fato de guardarem coisas que “um
dia podem servir “. Eis alguns exemplos de como vencer esta resistência:
•

Retirar todos os objetos do ambiente, classificá-los e retornar somente o
necessário;

•

Utilizar o conceito “um só dá”, ou seja, questionar o quantitativo.

6.2.2 SEITON – Senso de Organização

Organizar o necessário, definindo um lugar para cada item. O senso de organização
pode ser interpretado como a importância de se ter as coisas necessárias, de acordo com a
facilidade de acessá-las, levando em conta a frequência lógica aplicada, ou de fácil assimilação.
Quando se tenta ordenar as coisas, necessariamente o ambiente fica mais arrumado, mais
agradável para o trabalho e, consequentemente, mais produtivo. Tudo deve estar bem próximo
do local de uso e cada objeto deve ter seu local específico.

É bom refletir que a prática da organização e da ordenação fornece extraordinários
subsídios para melhorar qualquer processo.

Podemos identificar como resultados do senso de organização: economia de tempo,
facilidade na localização das ferramentas, redução de pontos inseguros.

6.2.2.1 Dificuldades do Seiton

A maior dificuldade do seiton é a obtenção do melhor layout, exigido para facilitar o
acesso ao material. É uma atividade que requer trabalho em equipe.
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6.2.3 SEISO – Senso de Limpeza

Limpar e identificar cada item. Este senso define a importância de eliminar sujeira,
inspecionando para descobrir e atacar as fontes de problemas. A limpeza deve ser encarada
como uma oportunidade de inspeção e de reconhecimento do ambiente.

O senso de limpeza pode ir além do aspecto físico. Para tanto, é fundamental a
importância de que a limpeza seja feita pelo próprio usuário do ambiente, ou pelo operador da
máquina ou equipamento.

A limpeza é o monitoramento do ambiente, dos equipamentos e das pessoas. A
aplicação do senso de limpeza traz como resultado ambiente saudável e agradável, redução da
possibilidade de acidentes, melhor conservação de ferramentas e equipamentos, melhoria no
relacionamento interpessoal, entre outros.

O mais importante neste conceito não é o ato de limpar, mas o ato de não sujar. Isso
significa que além de limpar é preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas causas, de
modo a evitar que isto ocorra (SANTOS NETO, 2006).

6.2.3.1 Dificuldades do Seiso
A dificuldade na execução do seiso é convencer os usuários do ambiente, ou operadores
de máquina ou equipamento, de que é deles a responsabilidade da limpeza.

6.2.4 SEIKETSU – Senso de Padronização
Criar e seguir um padrão resultante do desempenho adequado nos três primeiros S. O
senso de padronização é conservar a higiene, tendo o cuidado para que os estágios de
organização, ordem e limpeza já alcançados, não retrocedam. Isto é executado através da
padronização de hábitos, normas e procedimentos.

Este senso abrange também o conceito de saúde, assim, é importante que sejam
identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores.
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As principais metas deste senso são: conscientizar para utilização de equipamentos de
proteção individual, manter os 4S iniciais e introduzir a coleta seletiva (RODRIGUES, 2006).

Portanto, é preciso que haja um sólido compromisso de toda a empresa para a mudança
de hábito, a fim de que as boas condições sejam mantidas. (BERTA et al, 2008).

6.2.4.1

Dificuldades do Seiketsu
Para prática efetiva do seiketsu há necessidade de perseverança, pois um lugar que

melhora rápido também piora rápido.

6.2.5 SHITSUKE – Senso de Autodisciplina
Estabelecer a disciplina para manter os quatro primeiros S ao longo do tempo. Ser
disciplinado é cumprir rigorosamente as normas e tudo o que for estabelecido pelo grupo. Este
senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo.
Esta etapa estabelece que é preciso transformar os sensos anteriores em hábitos e se
comprometer com os padrões técnicos e com a melhoria contínua. A disciplina é um sinal de
respeito ao próximo. Sendo assim, um ambiente autodisciplinado, acerca dos príncípios 5S é
possível que tenha melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho.

Segundo Santos Neto (2006), este senso significa, desenvolver o autocontrole, aprender
sempre, ser justo e honesto, ter paciência, ser persistente na busca de seus sonhos, anseios e
aspirações, respeitar o espaço e as vontades alheias.

6.2.5.1

Dificuldades do Shitsuke
A impontualidade é um sinal mais frequente da falta de disciplina. A verdade é que o

atraso ocorre em função das prioridades que são atribuídas aos compromissos, ou a falta de
planejamento.
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7.

ESTUDO DE CASO

7.1

A EMPRESA

Este trabalho foi realizado em uma empresa de Brindes Personalizados onde a
organização tem tentado utilizar um programa de melhoria contínua, com intuito de eliminar
quaisquer desperdícios, diminuir custo e melhorar a qualidade do processo de fabricação.
Situada em Santa Rita do Sapucaí, a empresa vem procurando meios de melhorar seu processo
e melhorar a qualidade de seus produtos personalizados tentando obter mais lucro.

Foi fundada em agosto de 2014, com a missão de atuar no setor de produto
personalizado. É uma empresa que atua no segmento B2C, atingindo diversas classes sociais e
faixas etárias.

FIGURA 1: Sede B2M Brindes Personalizados
FONTE: Elaboração própria

Para a fabricação dos produtos, a empresa dispõe de uma pequena unidade de processo.
Atualmente comporta um quadro com 10 funcionários (que atuam nas áreas de recebimento de
matéria prima, seleção de corte, produção, secagem, embalagem, desenvolvimento, estoque de
produto acabado e área administrativa) e é representada por dois proprietários. A estrutura
organizacional

da

empresa

está

dividida

em:

um

gerente

geral

/

administrativo/comercial/desenvolvimento e consultoria como mostra a figura abaixo.
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FIGURA 2: Sede B2M Brindes Personalizados
FONTE: Elaboração própria

A B2M Brindes Personalizados personaliza vários segmentos de produtos como
chinelos, mouse pad, canecas de porcelana, almofadas, imãs de geladeiras, camisas, pedras,
azulejos, mochilas, entre outros produtos.

Em sua política de qualidade, a empresa apresenta cinco objetivos permanentes, sendo
eles: atender as expectativas dos clientes de forma a garantir sua satisfação quanto aos produtos
e serviços fornecidos; preços justos; garantir disponibilidade e atualização de recursos;
promover continuamente o desenvolvimento de seus funcionários.

7.2 MERCADO E CLIENTES

A B2M Brindes Personalizados foca em oferecer produtos de boa qualidade, a preços
justos e que atendem as necessidades dos clientes. Neste capítulo serão apresentadas as
características de seu micro e macro ambiente.
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7.3 MERCADO ALVO

Um dos conceitos de Marketing mais importantes para uma organização é definir o seu
mercado-alvo, que é o grupo de consumidores a quem a empresa decide dirigir seus produtos,
serviços ou ideias, com uma estratégia destinada a satisfazer suas necessidades e preferências.
O mercado – alvo da B2M Brindes Personalizados são todos consumidores que
necessitam de produtos de boa qualidade. A empresa estabelece uma relação B2C - Business to
Consumer (“de empresa para consumidor final”).

7.4 ORIENTAÇÃO DE MERCADO

Há quatro orientações concorrentes que marcam a maneira com que organizações
conduzem suas atividades: orientação de produção, orientação de produto, orientação de vendas
e orientação de marketing.

A orientação para produção se concentra em alcançar alta eficiência de produção, baixos
custos e distribuição em massa. A orientação para produto foca na qualidade e desempenho
superiores ou que tenham características inovadoras. A orientação para vendas utiliza seus
esforços para promover e vender seus produtos, empurrando-os para o mercado. E por fim, a
orientação para marketing consiste em a empresa ser mais eficaz que os concorrentes na criação,
na entrega e na comunicação de um valor superior aos mercados alvos escolhidos.

A B2M Brindes Personalizados orienta-se para o Marketing, ou seja, atender as
expectativas dos clientes é o foco principal da empresa, por isso, busca constantemente aplicar
preços justos e qualidade aos seus produtos.

7.5 OFERTA DE VALOR

A oferta de valor descreve os pacotes de produtos e serviços que criam valor para um
segmento de clientes específico. A proposição de valor é a razão pela qual os clientes escolhem
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uma empresa em detrimento de outra. Há alguns elementos que contribuem para criação de
valor ao cliente como, por exemplo, inovação, desempenho, personalização, design, status,
preço, acessibilidade e conveniência.

Segundo Churchill e Peter (2000), um composto de marketing é a combinação de
ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da
organização. O composto de marketing ou 4P’s são: produto, preço, praça (ou canal) e
promoção (ou comunicação).

Produto é tudo que possa ser oferecido e que satisfaça necessidades e desejos de um
mercado.

Produtos são o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes
compram. Primeiramente, eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou
intangíveis, como aqueles associados aos serviços, ou uma combinação de
tangíveis e intangíveis. (GRIFFIN, 2001, p.228).

O P-produto na B2M é definido pela variedade de produtos e também pela qualidade e
inovação.

O P-preço é o único componente do mix de marketing que gera receita e é um dos
principais elementos na determinação da participação de mercado de uma empresa e de sua
rentabilidade. Ao se elaborar a estratégia de preço de um produto, deve-se considerar o seguinte:
ele deve ser suficientemente alto, para proporcionar lucro a quem o está produzindo ou
comercializando, porém não pode ser tão alto que desestimule a compra.

A B2M, possui preços compatíveis e justos com o mercado e em casos específicos,
oferecendo produtos de boa qualidade e inovação em seus serviços.
O P-praça ou canal de distribuição pode ser descrito como sendo uma rede organizada
de órgãos e instituições que, em combinação, executam todas as funções necessárias para ligar
os fabricantes aos usuários-finais a fim de realizar a tarefa de marketing.
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O P-promoção compreende as atividades que envolvem a divulgação da marca, da
empresa ou dos produtos e serviços. A B2M divulga seus produtos pelas redes sociais, cartões
e propagandas.

7.6 AMBIENTE DE MARKETING DA EMPRESA

O marketing é peça fundamental para o sucesso de uma empresa, pois é o intermediário
entre a organização e os consumidores. É ele que informa à empresa as necessidades dos
clientes e, até mesmo aquilo que nem eles próprios sabem que necessitam.

O ambiente de marketing pode ser responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso
de uma organização, por isso é preciso monitorá-lo constantemente, para que seja uma
ferramenta que traga resultados positivos à empresa.

Este ambiente é composto de um microambiente e um macro ambiente. O
microambiente consiste em forças próximas à empresa – clientes, fornecedores, concorrentes e
a própria empresa. O macroambiente consiste em forças sociais maiores que afetam todo o
microambiente – forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais.

7.7 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES NO MACRO AMBIENTE DA EMPRESA

O macroambiente é constituído por forças incontroláveis que devem ser monitoradas, a
fim de que a organização identifique as ameaças e as oportunidades que a cercam. Nos
parágrafos a seguir há uma breve análise dos ambientes tecnológico, econômico e político-legal
relacionados à microempresa B2M Brindes Personalizados.

• Ambiente Tecnológico

O ambiente tecnológico é talvez a força mais significativa atualmente, uma vez que
novas tecnologias abrem espaço para novos mercados. A tecnologia revolucionou o modo de
21

pensar e de agir das organizações, pois é uma força dinâmica e imprevisível. Acompanhar a
evolução tecnológica é essencial para as empresas se manterem ativas no mercado.

Hoje, cada vez mais, há o incentivo para a criação de novas tecnologias a fim de
desenvolver cada vez mais o país, isto é uma grande oportunidade para as empresas se
diferenciarem de seus concorrentes e oferecerem produtos com mais valor para seus clientes.
A B2M Brindes Personalizados vem tentando investir em inovação nos seus serviços.
• Ambiente Econômico

O ambiente econômico consiste em fatores que afetam o poder de compra e os hábitos
de gasto do consumidor. O poder de compra pode ser influenciado por diversas variáveis, tais
como: crescimento da economia, inflação, taxa de desemprego, entre outros.

A B2M Brindes Personalizados compra toda sua matéria prima no Brasil e um dos
fatores que influenciam fortemente na empresa, é o preço.

7.8 COMPONENTES DO MICROAMBIENTE DA EMPRESA

O microambiente é composto por forças que podem ser controladas, são elas: clientes,
concorrentes, fornecedores, intermediários e os públicos. A seguir serão expostas algumas
destas forças relacionadas a B2M Brindes Personalizados.
• Clientes

O principal fator do microambiente de uma empresa é o que diz respeito aos clientes,
uma vez que a ausência de cliente representa a inexistência do negócio. Um cliente pode ser
um indivíduo ou família, uma organização que adquire um produto para uso na produção de
outros produtos, ou uma organização que adquire um produto para revenda com lucro.

Os clientes da B2M Brindes Personalizados são todos aqueles que têm a necessidade de
presentear alguém ou de se presentear, independente de sexo ou idade. O atendimento dos
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pedidos se dá por ordem de chegada. Tais clientes estão presentes onde a empresa está
localizada.
• Concorrentes
Analisar os concorrentes é fundamental para o crescimento de uma empresa e seu
posicionamento no mercado atuante. É importante conhecer as forças e fraquezas dos
concorrentes para estimar ações futuras e construir vantagens competitivas diante deles,
utilizando-se da ética e do bom senso. As empresas que analisam bem seus concorrentes têm a
oportunidade de melhorar e inovar cada vez mais.

Na cidade de Santa Rita do Sapucaí onde está localizada a B2M Brindes Personalizados,
não se tem muitos concorrentes, por se tratar de uma cidade pequena poucas pessoas investem
nesse tipo de serviço.
• Fornecedores

A escolha de bons fornecedores é um fator fundamental dentro de uma organização,
pois é um elo importante no sistema geral de entrega de valor da empresa ao consumidor. Deve
ser escolhido aquele que, além de ser economicamente viável, também é garantia de qualidade
para os produtos e serviços de uma empresa.

O poder dos fornecedores é equilibrado com a B2M Brindes Personalizados, uma vez
que estão situados na mesma região, dessa forma facilita as negociações com os fornecedores
que mais favorecem a empresa.

7.9 DESCRIÇÃO GERAL DA CADEIA PRODUTIVA

A cadeia produtiva inicia-se no setor de Recebimento em que os insumos comprados
são inspecionados e mandados para o almoxarifado.
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A partir de uma ordem de produção enviada, inicia-se a parte de criação da arte e depois
de finalizada é enviada para aprovação.

Depois de aprovada a arte, é feita a impressão do mesmo e enviado para confecção.
Após a impressão é feita a separação do produto solicitado de acordo com as descrições e
quantidades da ordem de produção e os envia para a linha.

Na linha é definido se o produto será silcado ou prensado. Após o acabamento dos
produtos são realizadas inspeções de qualidade, embalagem do produto e NQA (Nível de
qualidade aceitável).

Depois de embalados, os produtos vão para o almoxarifado ou direto para a expedição,
para emissão da nota fiscal e envio para o cliente. O processo descrito acima pode ser melhor
compreendido, conforme o esquema a seguir.

FIGURA 3 – Esquema da cadeia produtiva
FONTE: Elaboração propria

8. PROBLEMA
O problema consiste em diagnosticar as condições em relação a limpeza e a organização
dos materiais e equipamentos.
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Assim foi realizada, uma verificação de como a empresa se encontrava com relação a
cada um dos cinco sensos para posteriormente propor a implantação. Essa verificação foi feita
visualmente e registrada através de fotos dos locais de trabalho. Com o resultado, foram
levantados os locais mais críticos com relação a materiais desnecessários acumulados,
organização e limpeza.

A empresa em estudo possui 10 funcionários. Após a avaliação, observou-se, bem como
a falta de conhecimento da ferramenta 5S por todos os colaboradores. Notou-se que a resistência
à mudança, foi um grande obstáculo para implantação do programa. No entanto, após aplicado
o sucesso foi garantido.

Tendo em vista o problema foi criado um fluxograma (Figura 4), a fim de indicar as
etapas a serem cumpridas pelos colaboradores para implantação do Programa 5S.

FIGURA 4 – Fluxograma do processo de implementação do 5S
FONTE: Elaboração própria

Foi criado um cronograma do processo de implantação do programa 5S (Figura 5), a
fim de indicar as etapas a serem cumpridas com seu respectivo mês.
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FIGURA 5 – Cronograma do Processo de Implantação do Programa 5S
FONTE: Elaboração própria

8.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DO AMBIENTE EM ESTUDO

Para verificar a viabilidade da implantação do programa 5S, foi realizada uma auditoria
inicial que apontou os seguintes problemas:
• A mesa onde é realizado o atendimento aos clientes, estava repleta de materiais
desnecessários formando assim um ambiente desagradável, e tomando grande parte
do espaço;
• Os layouts das máquinas estavam mal posicionados, acarretando perda de espaço;
• Matéria prima em lugares não apropriados;
• Produtos acabados não tinham lugares para serem armazenados;
• No refeitório foi observado que não havia disciplina da parte dos funcionários,
ficando evidente a necessidade de organização;
• Não havia nenhuma norma ou outro tipo de documentação, cuja existência estivesse
relacionada com a manutenção da limpeza do local de trabalho;
• Ausência de manuais ou documentos que indicassem o procedimento padrão de
alguns processos da empresa.
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Na auditoria inicial foram diagnosticados problemas que precisavam da realização de
um planejamento das ações do programa a ser implantado. Sendo assim, o planejamento foi
realizado, e sua implantação está descrita no tópico a seguir.

8.2 PROPOSTAS DE MELHORIAS

Tendo em vista as oportunidades de melhoria apresentada nos capítulos anteriores, será
proposta uma possível solução. Diante do problema, viu-se que o melhor a fazer, era a
implementação das etapas do 5S de acordo com Werkema (2013).

Para motivação dos colaboradores, foi colocado um quadro demostrando como está a
situação do Programa 5S nos setores de trabalho (ANEXO A).

8.2.1 Classificar
•

Identificar os itens que não são necessários para o trabalho atualmente realizado
na área e anexar uma etiqueta vermelha;

•

Remover os itens etiquetados para uma área de espera;

•

Determinar o destino dos itens etiquetados;

•

Definir o melhor local para guardar os itens remanescentes.

8.2.2 Ordenar
•

Identificar os itens necessários para que os mesmos possam ser encontrados por
qualquer pessoa;

•

Criar limites e áreas para colocação dos itens;

•

Desenhar um mapa 5S apresentando a melhor localização para cada item.
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8.2.3 Limpar
•

Limpar a área de trabalho;

•

Criar procedimentos para limpeza diária, de modo a manter a área de trabalho
arrumada e livre de entulhos;

•

Atribuir tarefas de limpeza rotineiras às pessoas que operam o processo.

8.2.4 Padronizar
•

Criar procedimentos padronizados para realização das tarefas diárias das etapas,
classificar, ordenar e limpar;

•

Afixar, na área de trabalho, fotografias do “antes” e “depois” e incorporar o
“depois” ao padrão.

8.2.5 Manter
•

Criar uma disciplina para o 5S, de modo a assegurar a continuidade de seu
sucesso;

•

Auditar, periodicamente, o cumprimento dos padrões do 5S;

•

Reforçar a importância do cumprimento dos padrões por meio do
reconhecimento nos casos de sucesso e da ação corretiva nas situações de desvio.

9. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme o cronograma, foi implantado o programa 5S.

A primeira etapa foi o treinamento a todos os colaboradores, que por sua vez,
mostraram-se atentos ao que era abordado; este interesse foi fundamental para a eficácia do
programa.
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O ponto negativo mais relevante refere-se ao descarte de materiais, que conforme a visão
dos funcionários deverá por aperfeiçoamento.

Segundo Silva et. al (2008), ao analisar os ambientes de uma empresa, devem-se criar
formulários de avaliação de fácil aplicação, mas que necessitam extrair a situação real do 5S.

O questionário foi realizado por 10 colaboradores, que responderam 10 perguntas, antes
de iniciar a implantação e após a implantação do programa 5S. Mesmo com tantas evidências,
os colaboradores consideraram-se motivados a trabalhar na empresa, e o ambiente de trabalho
foi considerado “ideal” pela maioria, conforme ilustração do Gráfico 01.

Pesquisa Realizada antes da Implantação do 5S
VOCÊ CONSIDERA SEU AMBIENTE DE TRABALHO IDEAL?
1
VOCÊ CONSIDERA SEU SETOR ORGANIZADO?
VOCÊ SE EMPENHA PARA MANTER O SETOR…
1
OS UTENSÍLIOS DO SEU SETOR ESTÃO IDENTIFICADOS?
0
VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE A IDENTIFICAÇÃO DOS… 0
EXISTEM MATERIAIS QUE DEVEM SER DESCARTADOS… 1
VOCÊ SE SENTE MOTIVADO A TRABALHAR NESTA…
VOCÊ ACHA IMPORTANTE A UTILIZAÇÃO DE EPI'S EM… 0
0
VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA O PROGRAMA 5S?
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GRÁFICO 1 – Pesquisa Inicial realizada com Funcionários
FONTE: Elaboração própria

Após ser realizada a implantação do 5S depois de 3 meses de trabalho com a equipe,
aplicou-se novamente o questionário, no qual obteve-se resultados diferentes e positivos em
relação aos anteriores, conforme ilustrado no Gráfico 02.
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Pesquisa Realizada após a Implantação do 5S
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GRÁFICO 2 – Pesquisa Final realizada com Funcionários

FONTE: Elaboração própria

Silva (1994) afirma que, fotografias são mencionadas como meio positivo para
comparação do antes e após a implantação do programa 5S. Assim, é possível perceber
problemas distintos encontrados na empresa, tendo como referências para possíveis mudanças.

Após os registros fotográficos obtidos, verificou-se que são fundamentais para a
percepção das melhorias físicas podendo observar melhorias significativas na organização da
empresa.

Essas informações podem ser vistas nas figuras de 6 a 13.

FIGURA 6 – Compra de pastas para organização dos documentos
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 7 – Máquina de caneca
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 8 – Prensa
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 9 – Material em estoque
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 10 – Compra de um armário para organização dos produtos acabados
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 11 – Sala de desenvolvimento de artes
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 12 – Refeitório
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 13 – Implementação de das placas de identificação
FONTE: Elaboração própria

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o Programa 5S constitui uma filosofia simples, fácil de ser
implantada, mas que seus resultados dependem unicamente dos colaboradores.

Observou-se que alguns colaboradores demonstraram resistência em aderir ao programa
de qualidade e às mudanças realizadas por ele. Dificuldades quanto à mudança de hábitos na
realização das tarefas também puderam ser notadas.

Apesar das dificuldades encontradas, houve um melhor aproveitamento do espaço
físico, com a eliminação de materiais desnecessários e proporcionando melhores condições de
trabalho. Outro objetivo alcançado com a implantação do programa foi uma significante
melhoria na qualidade do produto final e no aumento da produtividade.

Considera-se por fim que o Programa 5S é essencial a todas as organizações. Os
resultados obtidos na implantação do programa na empresa, decorreram positivamente, o que
pode ser explicado pela satisfatória participação de todos os colaboradores, os quais
trabalharam conjuntamente focados nos desafios e objetivos propostos.
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Anexo A – Quadro de implantação do 5S nos setores

FIGURA 14 – Leitura do quadro de implementação do 5S
FONTE: Elaboração própria

Anexo B- Questionário de caráter geral para funcionários.

FIGURA 15 – Questionário
FONTE: Elaboração própria
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RESUMO
Com o crescimento nos últimos anos, o segmento de sistemas eletrônicos de segurança tem-se
tornado cada vez mais competitivo. Neste cenário a busca pela qualidade dos produtos tornouse imprescindível. Sendo assim é necessário o uso de ferramentas que possam contribuir para
melhoria desse processo. Durante o desenvolvimento do projeto utilizamos a metodologia 8D
oito disciplinas para resolução de problemas em conjunto com as ferramentas da qualidade
Diagrama de Pareto, curva ABC, fluxograma, folhas de verificação, 5 Porquês, PDCA no
processo produtivo de uma indústria de equipamentos de segurança eletrônica, a fim de
analisar, mensurar e levantar hipóteses que possam estar diretamente ligadas as falhas que
ocorrem no processo produtivo causando falha no funcionamento dos produtos. Neste
trabalho foi estudado o mapeamento do processo, e com os resultados obtidos utilizamos as
ferramentas da qualidade para identificar a causa dos defeitos mais críticos para a
organização. Foi possível elaborar umas instruções de trabalho para padronizar a limpeza do
stencil, com sugestões e propostas de melhoria no processo produtivo da BE-SAFE.
Palavra-chave: Sistemas Eletrônicos de Segurança. Metodologia 8D. Ferramentas da
Qualidade. BE-SAFE
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1

INDRODUÇÃO

É neste cenário com mercado competitivo e agressivo, foco na redução de custos, eliminar
problemas de qualidade e ganho de desempenho em seu processo produtivo, que na linha de
montagem de sensores desta empresa do segmento de segurança eletrônica surgiu a
oportunidade do estudo para proposição de melhorias.
A empresa BE-SAFE Industria de equipamento de segurança eletrônica, tem como negocio
principal desenvolver e produzir sensores para sistema de intrusão. Os produtos são
desenvolvidos atendendo aos mais altos padrões de excelência e qualidade, fruto dos mais de
40 anos de conhecimento de mercado e pesquisas, sustentado pelo know-how do time de
desenvolvimento de produtos e de processos industriais. Seu compromisso com qualidade e
inovação são diferenciais importantes para continuar atendendo às mais rigorosas normas
técnicas nacionais e internacionais.
Visando reduzir as não conformidade no seu processo produtivo é necessário investigar quais
são as causas que geram o problema de qualidade no funcionamento dos sensores, espera-se
ao final dessa pesquisa reduzir o custo com retrabalho, diminuir o atraso e a parada de linha
para verificar os problemas e controlar o processo.

1.1

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a fundamentação teoria sobre objetivos de
desempenho, medidas de desempenho, ferramentas da qualidade para controle do processo
além de apresentar um estudo de caso de sua aplicação numa empresa fabricantes de
equipamentos de segurança eletrônica.

1.2

METODOLOGIA

A pesquisa científica quantitativa, será realizada no processo produtivo da empresa BE-SAFE.
Para que o estudo seja possível, houve um levantamento bibliográfico sobre objetivos de
desempenho, medidas de desempenho, ferramentas da qualidade, metodologia 8D. Os
principais autores que contribuíram com o trabalho foram SLACK, CHAMBERS e
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JOHNSTON (2009). Além disso, também aconteceu uma análise documental dos registros de
não conformidade cedidos pela empresa BE-SAFE.

1.3

A EMPRESA

A empresa BE-SAFE está localizada no Sul de Minas Gerais, é uma empresa que fornece
produtos de segurança eletrônica aos seus clientes.

1.4

ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

Além dessa introdução, onde se demonstrou a contextualização do problema da pesquisa, os
objetivos, a metodologia e a empresa, o presente trabalho está estruturado em mais nove
capítulos:
 Capitulo 2 – A organização: este capítulo apresenta a empresa, onde está localizada, o
ramo de atuação e informações sobre o mercado de atuação.
 Capítulo 3 – Embasamento teórico: forma a base conceitual para o desenvolvimento
deste trabalho. No capítulo são apresentados os temas objetivos de desempenho,
medidas de desempenho, as ferramentas da qualidade e a metodologia 8D.
 Capítulo 4 – O problema estudado: apresentamos nesse capítulo o processo produtivo
da empresa BE-SAFE desde a chegada da matéria prima até o produto acabado e os
principais problemas encontrados no processo.
 Capítulo 5 – Objetivos gerais e específicos: definimos qual o objetivo geral do estudo
e também os objetivos específicos que serão trabalhos durante o desenvolvimento da
pesquisa.
 Capítulo 6 – Justificativa: na justificativa do projeto apresentamos claramente o que
vai ser feito, por que será feito, a quem se destina e qual a base será utilizada para a
sustentação e validação das ideias propostas.
 Capitulo 7 – Coleta de dados: por fim demonstramos a aplicação das ferramentas da
qualidade e da metodologia 8D, definindo qual a causa raiz do problema estudado e
apresentando algumas propostas que poderão ser trabalhadas pela empresa.
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 Capítulo 8 - análise dos resultados obtidos: são feitas as conclusões referentes aos
objetivos estabelecidos e ao referencial teórico. Também são apresentados alguns
resultados práticos, limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.
 Capitulo 9 – Referências: por último, são apresentadas as referências bibliográficas
utilizadas.
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2

ORGANIZAÇÃO

A BE-SAFE é fabricante de produto eletrônicos, uma empresa 100% brasileira que possui um
dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privados da América Latina, além de uma
das maiores redes de assistência técnica do mercado brasileiro.
Atuando no mercado de segurança eletrônica desde 2007, a BE-SAFE é uma empresa
brasileira com orgulho, e com uma tecnologia que alcança mais de 20 países para os quais
exporta.
Atualmente, o grupo BE-SAFE possui quatro unidades fabris: Matriz, Filial em Santa
Catarina, além das Filiais em Minas Gerais e no Amazonas. Instalada as margens da Rodovia
BR 459, distrito industrial na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, conhecida como Vale da
Eletrônica é uma região reconhecida pela constante evolução tecnológica e de grande sucesso
empreendedor.

2.1

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS DA EMPRESA

A seguir iremos apresentar as principais características organizacionais da empresa BE-SAFE.

2.2

SETOR DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

Existem três tipos de setores em que uma empresa se adéqua: Primeiro setor (governo), o
segundo setor (empresas privadas com fins lucrativos) e o terceiro setor (instituições privadas
de interesse público sem fins lucrativos).
A BE-SAFE está inserida no segundo setor da economia, que corresponde às empresas
privadas com fins lucrativos e que preza pelos interesses de um grupo especifico que tem
como objetivo lucrar.
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2.3

TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

É a forma com que as tarefas e responsabilidades são distribuídas entre agrupamentos de
pessoas (e outros recursos) e como as relações de responsabilidade e coordenação entre os
agrupamentos são definidas (Slack e Lewis, 2002).
A BE-SAFE possui uma estrutura organizacional funcional. Neste tipo de estrutura, como
pode ser observado no organograma da empresa (FIGURA 1), tem-se a lógica de
agrupamento de recursos e é baseada em seu propósito funcional como marketing, finanças,
produção, etc. As estruturas de comunicação e coordenação são predominantemente chefesubordinado e com pouca comunicação entre departamentos.

FIGURA 1: Organograma da empresa BE-SAFE
FONTE: Adaptado da BE-SAFE

2.4

MERCADO E CLIENTES

A inteligência de marketing é a coleta e a análise sistemáticas de
informações publicamente disponíveis sobre concorrentes e
desenvolvimentos no mercado. Seu objetivo consiste em melhorar a
tomada de decisões estratégicas, avaliar e acompanhar as ações dos
concorrentes e prever as oportunidades e as ameaças
(ARMSTRONG; KOTLER, grifo do autor, 2008, p. 86).
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O planejamento estratégico faz com que a empresa defina metas e objetivos para se manter na
liderança do mercado. Com o faturamento de R$ 6,04 bilhões em 2017, o setor de segurança
eletrônica apresenta expectativa positiva para o mercado brasileiro. A fala é da presidente da
Associação Brasileira de Segurança Eletrônica (Abese), MIGLIORI (2018). “Devemos
crescer 2% a mais que no ano passado em função de um pequeno aquecimento do mercado,
com destaque para os segmentos de vídeo monitoramento e portarias remotas”, analisa.
O Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo, o que reflete em grande potencial de aplicação
destas tecnologias. Só na cidade de São Paulo há um milhão de câmeras instaladas – uma para
cada 7 habitantes.
O cenário econômico brasileiro e mundial afeta diretamente o resultado da empresa, a
aquisição de matéria prima é feita na China e à instabilidade da moeda (dólar) e a escolha do
modal de transporte (marítimo e/ou aéreo) fez com que a empresa transformasse essas
ameaças em oportunidade, então montou um escritório especializado em compras e logística
na China. A BE-SAFE entrega seus produtos através de canais de venda compostos por
distribuição, revendas e varejo.
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3

EMBASAMENTO TEÓRICO

A área de operações tem papel estratégico na maioria das empresas, e ocupa uma posição de
destaque nos altos escalões das organizações através da existência da vice-presidência de
operações ou até mesmo da função do COO (Chief Operations Officer ou Executivo principal
de operações) Corrêa e Corrêa (2011).
É evidente que existe uma relação entre a administração dos recursos utilizados na operação
com os resultados gerados, mas esses resultados devem ser obtidos através da avaliação dos
fatores que representam o desempenho operacional.
Tanto Corrêa e Corrêa (2011) quanto Slack, Chambers e Johnston (2009). Elencam um
conjunto de cinco objetivos de desempenho operacional que são orientadores do processo
decisório da operação: Qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos. O
relacionamento desses objetivos de desempenho com os resultados pode ser visualizado na
FIGURA 2.

FIGURA 2: Objetivos de desempenho.
FONTE: adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2009).
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3.1

OBJETIVOS DE DESEMPENHO

Segundo Slack et al (2009, p. 39) todo o contexto para o processo decisório da produção
provém dos objetivos mais amplos que as operações produtivas têm que é satisfazer seus
stakeholders. A priori, em nível estratégico, a empresa precisa identificar os stakeholders, que
são grupos ou indivíduos que são influenciados ou podem influenciar as atividades da função
produtiva. Stakeholders diferentes têm necessidades diferentes, por exemplo, para os
empregados de uma empresa um ponto importante é o pagamento justo enquanto para os
consumidores um preço aceitável pelo produto é bem visto.
Todavia para a função produção são necessários objetivos mais bem definidos, que são os
cinco objetivos de desempenho básico, que se aplicam a todos os tipos de operações
produtivas. Há vários autores que tratam dos objetivos de desempenho, porém não há um
consenso entre eles no que diz respeito à prioridade competitiva de cada desempenho, como
pode ser analisado no QUADRO 1 descrita em Martins e Laugeni (2002).

AUTOR

PRIORIDADES COMPETITIVAS

WHEEL WRIGHT

Qualidade, confiabilidade, custo, flexibilidade

SKINNER

Custo, entrega qualidade, serviço confiável, flexibilidade de produto,
flexibilidade de volume e investimento.

SWAMIDASS

Flexibilidade, entrega, qualidade, custo, introdução de produtos.

LEONG

Qualidade, entrega, custo unitáio, flexibilidade e inovação.

SLACK

Qualidade, velocidade, custo, flexibilidade e confiabilidade.

QUADRO 1: Prioridades competitivas
FONTE: adaptado (MARTINS & LAUGENI, 2002, p. 445)

Dentre os cinco principais autores apresentados no QUADRO 1, que tem visões diferentes
sobre quais são as prioridades competitivas, este trabalho tratará exclusivamente dos cinco
objetivos de desempenho descritos por Slack et al (2009): custo, qualidade, rapidez,
confiabilidade e flexibilidade.

9

3.1.1 Objetivo qualidade
Qualidade significa “fazer certo as coisas”. Por ser algo que o consumidor considera fácil
julgar, tem grande influência no nível de satisfação do consumidor.
A qualidade de uma operação reduz custos uma vez que evita retrabalhos e descartes, e
aumenta a confiabilidade já que a menor necessidade de desvios do fluxo de processos
comum permite melhor acompanhamento e controle da operação, mitigando a ocorrência de
outros erros.
A empresa BE-SAFE que tem como foco a satisfação dos seus clientes através do
atendimento de excelência e excelentes produtos, possui importantes certificações, como a
ISO 9001, tem implementado um sistema de gestão da qualidade eficiente, o que assegura a
padronização, controle e melhoria contínua de seus processos e produtos. A ISO 14001, que
assegura a realização do controle operacional sobre seus aspectos e impactos ambientais.
O investimento em recursos humanos faz com que a empresa cuide do seu ativo mais
importante, isso é essencial para o sucesso da sua marca. Sendo assim, esses são os mais
importantes mecanismos para alcançar a plena satisfação de seus clientes internos e externos
com relação a qualidade e confiança.

3.1.2 Objetivo velocidade
A velocidade ou rapidez representa o tempo que o consumidor espera para receber seu
produto ou serviço. Essa velocidade enriquece a oferta desse produto ou serviço, já que afeta a
disponibilidade e a possibilidade que o cliente dê prioridade a escolha da oportunidade.
Internamente à operação, a velocidade reduz estoque, pois diminui o lead time do processo, e
na média, diminui o tempo de espera em cada etapa, o nível de estoque em processamento
(work-in-process), e também permite operar com lotes menores.
O risco também é reduzido, uma vez que a velocidade permite diminuir o tempo de reposição
e assim trabalhar com um horizonte de tempo menor para previsão de demanda. Quanto
menor o período que se deseja analisar a estimativa da demanda, mais precisa é essa análise,
evitando assim, a produção ou oferta de serviço em excesso ou falta.
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A BE-SAFE tem como objetivo de velocidade atender a demanda de seus clientes e o
desenvolvimento de novos produtos. Para que seus clientes tenham sempre os produtos a
pronta entrega ela trabalha com o sistema de programação de vendas, onde ela produz os
produtos que estão programados para venda naquele mês. As previsões são usadas pelo PCP
em dois momentos distintos: para planejar o sistema produtivo (longo prazo) e para planejar o
uso (curto prazo) deste sistema produtivo.
A responsabilidade pela preparação da previsão da demanda normalmente é do setor de
Marketing e Vendas. Porém, existem bons motivos para que o pessoal do PCP/Logística
entenda como esta atividade é realizada.
A previsão da demanda é a principal informação empregada pelo PCP na elaboração de suas
atividades.

3.1.3 Objetivo confiabilidade
A confiabilidade significa fazer as coisas em tempo para os consumidores receberem seus
bens e serviços prometidos nos prazos ofertados.
O planejamento das atividades do processo produtivo leva em consideração a confiabilidade
das tarefas envolvidas para definir o tempo e o uso de recursos e custos envolvidos na
operação.
A falta de confiabilidade afeta a qualidade, uma vez que em um processo menos confiável, é
preciso se atentar não apenas para a atividade que está realizando, mas também para o
subproduto entregue da etapa anterior para certificar-se que não há algum tipo de erro
repassado.
Os produtos desenvolvidos pela BE-SAFE possuem material de alta qualidade, equipe de
P&D altamente qualificada e processo produtivo enxuto, fazem com que seus clientes tenham
total confiança nos produtos e serviços prestados pela empresa.
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3.1.4 Objetivo flexibilidade
Flexibilidade significa a capacidade de mudar e adaptar a operação e deve atingir quatro tipos
de exigências:


Flexibilidade de produto/serviço: habilidade de introdução de novos produtos
e/ou serviços.



Flexibilidade de composto (mix): habilidade de fornecer ampla variedade ou
composto de produtos e/ou serviços com os mesmos recursos disponíveis.



Flexibilidade de volume: habilidade de alterar seu nível de saídas ou de
atividade, para atender a algum pico de demanda.



Flexibilidade de entrega: habilidade de mudar a programação de entrega do bem
ou do serviço.

Esses tipos de habilidades permitem respostas mais rápidas a algum desvio de processo,
reduzindo os custos extras envolvidos nessa correção e mitigando o impacto que poderia
causar na confiabilidade da operação.
Constantemente a BE-SAFE recebe feedback de seus parceiros através dos seus canais de
contato, para poder antecipar a demanda das novas tecnologias que o mercado precisa, por
isso ela faz um alto investimento em P&D que trabalha de acordo com as informações
coletadas para sempre melhorar seus produtos e atender com excelência seus cientes.

3.1.5 Objetivo custos
A busca universal pela redução de custo acontece porque cada centavo retirado do custo de
uma operação é acrescido diretamente sobre os lucros da organização.
Em uma operação, os principais custos estão envolvidos com a mão de obra, instalações,
tecnologia, equipamentos e com materiais de consumo e produtivos.
Uma estrutura de custos geralmente tem uma parcela fixa e outra variável em função do nível
de produção realizado, e o principal impacto obtido com um bom desempenho operacional é a
redução do custo variável, uma vez que os recursos são melhores utilizados, os tempos de
processamento são menores, menos mão de obra é envolvida em atividades de retrabalho,
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menos material é descartado por falha operacional. Já o custo fixo é impactado principalmente
pela flexibilidade da operação, uma vez que se pode atender a necessidades de mudança,
através da adaptação dos processos, sem a necessidade de aumentar recursos como
equipamentos ou área produtiva/operacional.
Para qualquer empresa o resultado para diminuir os custos do processo produtivo está
diretamente relacionado a melhoria no desempenho dos outros quatro objetivos operacionais
(FIGURA 3).

3.2

MEDIDAS DE DESEMPENHO

A medição de desempenho pode ser definida, como a atividade de se determinar as medidas
de desempenho, sua extensão, grandeza e avaliação, no sentido de adequar, ajustar,
proporcionar ou regular alguma atividade. Quando sistematizada, é vista como uma entidade
que agrega um conjunto integrado de indicadores individuais, que visam prover informações
sobre o desempenho de determinadas atividades para determinados fins. Conforme FIGURA
3.

FIGURA 3: Relação entre as medidas de desempenho e o desempenho operacional.
Fonte: adaptado de Corrêa e Corrêa (2011)
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Porém, definir o que é medição de desempenho não é uma tarefa simples, devido ao fato deste
conceito envolver uma estrutura física/lógica, através dos equipamentos, pessoas e o fluxo e o
armazenamento de informações. O mau gerenciamento desta configuração pode deixar o
processo de medição incompleto e atos e decisões podem não acontecer por conta de falhas
nesta estrutura.
Da mesma forma, os objetivos atribuídos à medição de desempenho vão depender da visão do
corpo gerencial da empresa, da composição estrutural/hierárquica, bem como da infraestrutura de suporte ao sistema de medição.
Pode-se então entender que o objetivo principal da medição de desempenho, é apontar se as
empresas estão no caminho correto para atingir as metas estrategicamente estabelecidas.
Neste direcionamento, Kaydos (1991), apresenta sub objetivos da medição de desempenho:

3.3



Comunicar a estratégia e valores;



Identificar problemas e oportunidades;



Diagnosticar problemas;



Entender processos;



Definir responsabilidades;



Melhorar o controle e planejamento;



Identificar momentos e locais de ações necessárias;



Mudar comportamentos;



Tornar possível a visualização de trabalhos;



Envolver pessoas;



Fazer parte ativa da remuneração funcional;



Facilitar a delegação de responsabilidades.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Existem diversas ferramentas da qualidade, que quando bem aplicadas, levam melhorias
consideráveis aos processos. Elas são responsáveis pela identificação, apresentação e análise
das falhas para que as ações corretivas implementadas possam ser mais eficazes. Segundo
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Carvalho et. Al. (2005), ao longo do tempo houveram mudanças consideráveis nos conceito
de qualidade, que passou a ser vista como um dos principais elementos do gerenciamento das
organizações. Afirma ainda que:

Esta nova perspectiva do conceito e da função básica da qualidade
decorre, diretamente, da crescente concorrência que envolve os
ambientes em que atuam pessoas e organizações. Como se percebe,
a perspectiva estratégica da qualidade não apenas cria uma visão
ampla da questão, mas, principalmente, atribui a ela um papel de
extrema relevância no processo gerencial das organizações
(CARVALHO, et. al., 2005).

3.3.1 Brainstorming
O brainstorming (“tempestade cerebral”) ou chuva de ideias é uma técnica criada por Alex
Osborn em 1953, que tem como principal objetivo explorar a criatividade. É um método em
que várias pessoas são envolvidas e podem fazer parte da tomada de decisão através da
geração de ideias, que irá contribuir para solução de um problema ou melhoria do processo.
Segundo Godoy, Belinazo e Predrazzi (2001), trata-se de uma ferramenta utilizada para gerar
novas ideias a partir de um grupo determinado de pessoas.

3.3.2 Diagrama de ishikawa
O Diagrama de Ishikawa, conhecido como Espinha de Peixe, Diagrama 6M ou Diagrama de
Causa e Efeito tem como objetivo indicar a relação entre o efeito e as causas que contribuem
para a sua ocorrência. Foi criado na década de 60, por Kaoru Ishikawa da Universidade de
Tóquio, em 1953. É uma técnica que permite identificar, analisar e detalhar as causas, porém
não tem a capacidade de priorizá-las. (MARTINELLI, 2009)
Essa ferramenta apresenta a relação existente entre o resultado indesejado ou não conforme de
um processo (efeito) e os diversos fatores (causas) que podem contribuir para que esse
resultado tenha ocorrido.
Na metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas devem ser analisadas e
testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando o efeito
(problema) que se quer eliminar. Eliminado as causas, elimina-se o problema.
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Como pode ser observado na figura quatro, o nome espinha de peixe é devido ao formato do
diagrama.

FIGURA 4: Diagrama de Ishikawa
FONTE: Adpatado de MARTINELLI (2009)
3.3.3 Cartas de controle
O Controle Estatístico de Processo (CEP) tem como objetivo monitorar um produto ou
serviço durante seu processo de produção, pois caso apresente problemas, seu procedimento
será interrompido para que as falhas sejam sanadas e o mesmo retorne a sua condição normal.
Segundo Martins e Laugeni (2002) as cartas de controle fornecem informações sobre um dado
processo, com base em amostras periodicamente coletadas. As amostras são reunidas em
grupos com o mínimo de variação, os grupos são selecionados e o valor médio de cada um é
plotado no gráfico.

3.3.4 Folha de verificação
A folha de verificação é considerada a mais simples das ferramentas da qualidade. Os dados
são apresentados em forma de tabela ou planilha, facilitando desta forma a coleta e análise
dos dados num formato sistemático para compilação e análise.
A utilização da folha de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar
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figuras ou escrever números repetitivos, não comprometendo a análise dos dados. Existem
diversos tipos de lista de verificação, cada qual melhor adaptada para as finalidades a que se
destinam.

3.3.5 Diagrama de pareto
O Diagrama de Pareto apresenta o conceito de que, na maioria das situações, 80% das
consequências são resultado de 20% das causas. Segundo Seleme e Stadler (2010).
Está ferramenta pode ser muito útil para tratar não conformidades, identificar pontos de
melhoria e definir que planos de ação devem ser atacados primeiro no que diz respeito a
prioridade.
Os problemas referentes a qualidade de produtos e processos, que resultam em perdas, podem
ser classificados em duas formas: Poucos vitais (problemas que resultam em grandes perdas) e
muitos triviais (problemas que resultam em poucas perdas). Conforme KUME (1993), na
maioria dos casos, são poucos defeitos vitais e muitos defeitos triviais.
De acordo com KUME (1993), primeiramente, é necessário criar uma lista com todos os
defeitos e o número de ocorrência de cada um em ordem decrescente. Um exemplo pode ser
visto no QUADRO 2.

QUADRO 2: Folha de verificação 1
FONTE: Própria autoria.

Com os dados obtidos, contrói-se um gráfico de barras indicando os defeitos no eixo
horizontal e a quantidade no eixo vertical. Após é acrescentado um gráfico de linha indicando
o percentual acumulado. O GRÁFICO 1 representa o gráfico de Pareto gerado com os dados
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da QUADRO 2.

GRÁFICO 1: Diagrama de pareto exemplo
FONTE: Própria autoria.

Através da GRÁFICO 1, é possível visualizar que ao concentrar as ações para resolver a
causa do problema, pode-se observer que atraso na entrega apresenta um acomulado de 28%
do total.

3.3.6 5Ws e 2H
A ferramenta 5W e 2H foi criada por profissionais da indústria automobilística do Japão como
uma ferramenta auxiliar na utilização do PDCA (Plan Do Check Act – Planejar Fazer Checar
Agir) , principalmente na fase de planejamento.
Segundo Polacinski (2012) essa ferramenta consiste em um plano de ação para atividades préestabelecidas que tem a necessidade de serem desenvolvidas com a maior clareza possível,
além de funcionar como um mapeamento dessas atividades. Também tem como objetivo
principal responder a sete questões e organizá-las.
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3.3.7 Ciclo PDCA
O ciclo PDCA é um método de gerenciamento com foco na melhoria que tem como objetivo
controlar e melhorar os processos e produtos de uma forma contínua. Também é conhecido
como Ciclo de Shewhart ou roda de Deming. Segundo Campos (1998), é o elemento da
qualidade mais importante e difundido, composto por quatro etapas:
1. Plan: planejar: Definir os objetivos de cada processo e metodologia;
2. Do: fazer: Implementação do plano elaborado e acompanhamento de seu progresso.
Deve incluir também treinamentos.
3. Check: verificar: Análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se
necessário, reavaliação do plano;
4. Act: agir: Caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma
em um novo padrão.

FIGURA 5: Ciclo PDCA
FONTE: Adaptado de Campos (1998)

Esta ferramenta caracteriza a busca pela melhoria continua. Pois uma vez que não se atingiu
as metas idealizadas, pode-se propor um novo ciclo, com novas melhorias a serem alcançadas.
(JURAN, 1998)
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3.3.8 Fluxograma
É uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a sequência e interação das
atividades do processo por meio de símbolos gráficos. Os símbolos proporcionam uma melhor
visualização do funcionamento do processo, ajudando no seu entendimento e tornando a
descrição do processo mais visual e intuitiva.
O Fluxograma é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as etapas de um processo,
conforme FIGURA 6. Pode ser utilizado na análise de um processo corrente, pois permite a
compreensão rápida do fluxo de atividades (LUCINDA, 2010).

FIGURA 6: Exemplo Fluxograma
FONTE: Própria autoria.

3.3.9 Metodologia 8D
A Metodologia 8D, também conhecido como as Oito Disciplinas de resolução de problemas
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foi desenvolvida nos anos 80 pela Ford Motor Company utilizada amplamente por empresas
de manufatura, a fim de para identificar a causa-raiz de uma não conformidade e solucionar o
problemas da melhor forma, visando promover a melhoria contínua, evitar a recorrência de
erros durante o processo produtivo e garantir a qualidade do produto. De acordo com Cunha
(2010), seu nome está relacionado as oito etapas que devem ser seguidas:
a)

Definir a equipe: É de suma importância que a equipe seja formada por diferentes
níveis hierárquicos e de áreas diferentes, que contenha pessoas com conhecimento do
processo e do produto decorrente da falha em solução;

b)

Descrever o problema: O problema deve ser descrito detalhadamente, incluindo
informações de como ele ocorreu, quando e onde. Nessa fase pode adotar como
ferramenta o 5W2H;

c) Implementar ações corretivas: Nesta etapa é importante determinar quais as ações
necessárias para conter o problema, até a definição de uma ação para correção
definitiva;
d) Definir a causa raiz e analise de impacto: Depois de definir uma solução provisória, é a
hora de fazer a análise de causa e efeito para encontrar a fonte do problema. Pode-se
utilizar algumas ferramentas como: O Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, ou
Brainstorming;
e) Escolher e verificar as ações corretivas: A solução escolhida não deve gerar novos
problemas, ou gerar um resultado que resolve o problema parcialmente, então nessa
fase deve decidir a melhor ação corretiva para eliminar, de fato, aquela causa raiz e
gerenciar as mudanças que isso pode criar;
f) Implementar ou validar permanentemente as ações corretivas: Nesta fase é necessário
monitorar a execução e também remover a ação de contenção para estabelecer a
solução definitive. Durante esta etapa pode-se recorrer a ferramentas como
o PokaYoke;
g) Prevenir a recorrência: Para que este problema e problemas similares não voltem a
ocorrer, é necessário aplicar melhorias eficazes através da modificação de políticas,
práticas, procedimentos, especificações e todos os processos que contribuíram para que
a falha ocorresse;
Parabenizar a equipe: É essencial reconhecer e celebrar os esforços coletivos da equipe.
Para promover a melhoria contínua, é importante que a equipe envolvida compartilhe o
conhecimento e aprendizagens adquiridos para toda a organização;
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Segundo Cunha (2010) o 8D deve ser documentado, pois é uma ferramenta importante
que cumpre com uma das cláusulas da norma ISO 9001:2015.

4

PROBLEMA ESTUDADO

A administração da produção ou operação, de acordo com Slack, Chambers e Johnston
(2009), aborda o modo que as organizações produzem seus bens e serviços.
O estudo de caso foi realizado em uma empresa que fabrica equipamentos para o mercado de
segurança eletrônica, que estava tendo problemas de não conformidade no processo
produtivo. O setor produtivo da BE-SAFE possui três macros setores, sendo cada um
responsável por uma etapa de fabricação dos equipamentos eletrônicos. Estes setores, que
compõem a estrutura industrial da Empresa podem ser observados no fluxo de processo
produtivo ilustrado na FIGURA 7:

FIGURA 7: Processo de montagem
FONTE: Própria autoria.
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4.1

PROCESSO PRODUTIVO

“Mapeamento de processo envolve simplesmente a descrição de processos em termos de
como as atividades relacionam-se uma com as outras dentro do processo” (SLACK,
CHAMBERS e JOHNSTON, 2009, p. 101).
O processo produtivo constitui-se basicamente na cadeia de execução das tarefas a serem
desenvolvidas por um grupo de operários na produção de um bem. Devido a sua importância
para a empresa, é necessário que sejam executados controles rigorosos sobre o processo, a fim
de que haja permanência no padrão de qualidade de seus produtos.
O mapeamento do processo produtivo da linha de sensores, possui uma sequência de etapas,
desde o recebimento de matéria prima até que o produto esteja no estoque. Conforme
FIGURA 8.

FIGURA 8: Fluxograma processo produtivo
FONTE: Própria autoria.

A partir da programação de vendas o PCP (Programação e controle da produção), Comercial,
Financeiro e Suprimentos, programam o que será vendido no mês. Este planejamento é
realizado durante a reunião de panorama que acontece 1 vez ao mes, ou seja, o planejamento
desde a compra da matéria prima até o envio para o distribuidor. Aproximadamente 90% da
matéria prima é importada e seus clientes exigem o produto em tempo hábil.
Após o planejamento é feito o pedido de compra de toda a matéria prima utilizada. Depois a
matéria prima chega à unidade fabril, é armazenado no almoxarifado de matéria prima até a

23

entrada do processamento da terceirizada. Então, será feita uma análise de estoque para
verificar a ordem em que os produtos serão produzidos. Com toda a análise feita, o PCP faz o
planejamento da produção.
O departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) é responsável pelo desenvolvimento
do produto, passando pela criação do layout, pesquisa de componentes e desenvolvimento de
Software e/ou Firmware. O P&D disponibiliza o roteiro integrado de produção (RIP), onde
estão contidos os mapas de montagens dos componentes, as instruções de teste, esquema
elétrico, e controle de versão do software. Este documento é utilizado como ponto de partida
para engenharia de processo, é através dele que o processo produtivo começa ser desenhado.
Após o desenvolvimento do produto, a de Engenharia Industrial define os métodos e os
procedimentos para inserir o produto no processo produtivo. O modelo a ser desenhado deve
seguir alguns critérios como, a complexidade da placa com relação a quantidades de
componentes, teste e integração. Após estas etapas as linhas de montagens começam a ser
definidas.

4.1.1 Separação de materiais
Os suprimentos passam pelo processo de rastreamento de homologação, onde são
identificadas a origem e procedência.
Quando o material chega na empresa a equipe do recebimento faz a conferência da matéria
prima, verificando quantidade física e a nota fiscal garantindo que a empresa realmente está
recebendo a quantidade e o material correto que está pagando.
Após a emissão da ordem de produção o departamento de estoque é responsável por separar
todo o material necessário para que o processo de manufatura possa transformar seus insumos
em produto acabado.

4.1.2 Montagem SMD
O processo de montagem SMT (Surface Mount Technology – Tecnologia de montagem em
superfície) também conhecido como SMD (Surface Mount Device – Dispositivo de montagem
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superfície) método de montagem de circuitos eletrônicos nos quais os componentes são
montados diretamente sobre a superfície da placa de circuito impresso (FIGURA 10),
normalmente são usados equipamentos de inserção de componentes pick and place, chip
placer e large placer durante todo o processo de produção, desde a aplicação da pasta de
solda, montagem dos componentes e a fusão da pasta de solda (FIGURA 9), pois os
componentes em geral são muito pequenos, sensíveis e necessitam de grande precisão de
montagem, exigindo um controle muito rígido dos parâmetros do processo.

FIGURA 9: Processo SMT
FONTE: Própria autoria.

O ponto mais importante para um processo SMT com baixo índice de falhas está no processo
da printer e do forno (FIGURA 9), o profissional que domina o ajuste, manutenção corretiva e
preventiva desses equipamentos é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo.

4.1.3 Montagem PTH
O processo de montagem PTH (Pin Through Hole – Pino/terminal através do furo), os pinos
ou terminais dos componentes eletrônicos são inseridos manualmente e soldados através de
furos na placa de circuito impresso (FIGURA 10). O processo de montagem PTH é feito em
duas etapas a primeira os operadores de montagem inserem os componentes na placa de
maneira manual seguindo a instrução de trabalho, na segunda etapa a solda dos componentes
é realizada através de uma máquina de onda, na qual a solda líquida percorre o lado bottom da
placa.
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FIGURA 10: Montagem PTH e montagem SMD
FONTE: Própria autoria.

4.1.4 Jiga de teste
Os produtos passam pela gravação de Firmware, também conhecidos pela nomenclatura
“software embarcado”, o Firmware possui um conjunto de instruções operacionais que são
programadas diretamente no produto. Os códigos transcritos por este tipo de programa são
fundamentais para iniciar e executar os Hardwares e os seus recursos.
Desta forma, esta espécie de “sistema operacional” de aparelhos eletrônicos estará gravada
diretamente no chip de memória de seus hardwares, mais especificamente nas memórias
PROM e EPROM (memória somente leitura programável e memória somente leitura
apagável, respectivamente), podem ser gravados também em microcontroladores.
Após finalizada a gravação do Firmware inicia-se o teste funcional, é a investigação do
produto a fim de fornecer informações sobre sua qualidade em relação ao contexto em que ele
deve operar.
O teste é um processo realizado pela Jiga de teste, os produtos aprovados seguem para a linha
de integração, e os que apresentam NC (Não conformidade) vão para o técnico de reparo,
após manutenção voltam para o processo de teste novamente.
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4.1.5 Montagem final
O produto vai para as linhas de montagem final, onde acontece a integração das partes
semiacabadas até a transformação no produto final e em seguida vai para o de embalagem,
onde serão inseridos todos os acessórios que compõe o produto. Finalizado esse processo o
produto recebe a etiqueta First In, First Out (FIFO), e segue para estoque de produtos
acabado.
4.1.6 Estoque
O produto chega ao estoque e é armazenado de acordo com sua data de fabricação. O estoque
da empresa BE-SAFE segue o modelo FIFO, onde o primeiro produto a dar entrada no
estoque deve ser o primeiro a sair. Após a emissão do pedido feito pelo time comercial o
próximo etapa é o faturamento do produto.

4.1.7 O sistema de gestão da qualidade SGQ
É um conjunto de elementos interligados, integrados na organização, que funciona como uma
engrenagem para atender à política da qualidade e os objetivos da empresa, tornando visível
nos produtos e serviços e atendendo as expectativas dos clientes.
O SGQ é uma ferramenta que traz controle e padronização dos processos e também permite a
medição da eficácia das ações tomadas, com foco na satisfação do cliente e na busca da
melhoria contínua dos processos. Um sistema bem desenvolvido e gerenciado proporciona à
alta direção segurança para tomar decisões.
É evidente que existe uma relação entre a administração dos recursos utilizados na operação
com os resultados gerados, mas esses resultados devem ser obtidos através da avaliação dos
fatores que representam o desempenho operacional.

4.2

IDENTIFICANDO O PROBLEMA

Como se pode evidenciar no fluxograma processo produtivo (Figura 8), a falha é encontrada
mediante uma auditoria do produto, após o processo de montagem final.
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A auditoria de produto é realizada no produto acabado. O analista de qualidade seleciona o
lote a ser inspecionado, define a quantidade de amostras e verifica a conformidade do produto
em relação aos parâmetros exigidos (especificações técnicas) e, em caso da detecção de falhas
é aberto uma NC (não conformidade).
Durante a visita a empresa BE-SAFE o supervisor da qualidade apresentou todo o processo
produtivo e também vários problemas que acontecem no dia a dia. Com essa missão a equipe
decidiu atuar na linha do segmento de sensores verificando os registros de NC, afim de
conhecer a fundo todos os problemas que já haviam sido mapeados pela equipe da qualidade.
Abaixo temos a lista de todas as causas identificadas e a quantidade que elas se repetem,
conforme QUADRO 3.
Causa

Quantidade (peças)

Falha na gravação

100

Pino do conector J1 dobrado

120

Falha funcional do indutor L1

150

Falha de solda no componente CI U3

140

Parafuso de fixação causando curto

70

Produto sem bateria

110

Conector sem jumper

100

QUADRO 3: Folha de verificação 2
FONTE: Própria autoria.
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5

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Este capitulo é dedicado à exposição do objetivo geral e dos objetivos específicos do trabalho.

5.1

OBJETIVO GERAL

O trabalho tem por objetivo geral identificar a causa dos problemas de qualidade dos produtos
de segurança eletrônica e apresentar a aplicação do 8D - oito disciplinas para resolução de
problemas.

5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO


Demonstrar o processo produtivo, desde a separação da matéria prima até o produto
acabado;



Apresentar os principais problemas da auditoria da qualidade da BE-SAFE;



Aplicar as 8 disciplinas para resolução de problemas.
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6

JUSTIFICATIVA

Segundo MELLO et al (2009), a implantação de um sistema de gestão da qualidade oferece à
organização uma forma mais eficiente e eficaz de gerenciar seus processos, e isso garante que
nada importante seja esquecido e que todos estejam conscientes sobre quem é responsável
para o que, quando, como e onde.
Nos dias atuais ter um sistema de gestão da qualidade é um pre requisito, pois permite a
empresa ter uma visão ampla sobre todos os seus processos, entender quais são as causas dos
problemas e encontrar oportunidades de melhoria. Possui aos envolvidos, compreensão sobre
as responsabilidades e autoridades para alcance dos objetivos, trabalho em equipe e gestão
participativa.
A aplicação da metodologia 8D pode ser implementada por qualquer empresa, mas para isso,
deve-se preparar e qualificar as pessoas para utiliza-lo. Empresas que utilizam essa
metodologia possuem foco na gestão da qualidade e tem inúmeras vantagens competitivas,
tais como, qualidade dos produtos e serviços, redução de custos, aumento de inovação,
flexibilidade na adaptação do sistema produtivo e satisfação dos clientes.
A justificativa para o desenvolvimento desse projeto é demonstrar a importância e
necessidade de implementar corretamente as ferramentas da qualidade para garantir o controle
e padronização dos processos, evitando problemas que afetem o funcionamento dos produtos.
Com os resultados obtidos no presente trabalho, espera-se também ajudar a empresa BESAFE, a reduzir os problemas de qualidade do seu processo de montagem de placas, evitando
retrabalho e scrap (descarte das peças) e tornando a empresa mais competitiva no mercado.
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7

COLETA DE DADOS

Segundo Campos (1998), a coleta de dados visa dar caráter científico ao trabalho, coletando
dados e fatos e não simplesmente opiniões. É a projeção da estratificação com os dados em
uma tabela de fácil entendimento e visualização.
Conforme Rocha (2008), a coleta de dados consiste em relacionar os problemas, destacando a
frequência em que ocorrem para padronizar a coleta de informações. Normalmente os dados
são expostos graficamente para um melhor entendimento e visualização.

7.1

ANÁLISE DO PROBLEMA

Após analisar todos os problemas a equipe utilizou o Diagrama de Pareto listando todos os
defeitos e o número de ocorrências de cada um em ordem decrescente, com objetivo
selecionar os problemas que mais impactam o processo produtivo, conforme QUADRO 4 e
GRÁFICO 2.

QUADRO 4: Folha de verificação 3
FONTE: Própria autoria.
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GRÁFICO 2: Diagrama de Pareto
FONTE: Própria autoria.
Após utilizar o Diagrama de Pareto, definimos trabalhar na solução dos problemas que,
apresentam 45,7% das causas que mais impactam no processo:

7.2



Falha funcional do indutor L1 – 16,3%;



Falha de solda no U3 – 15,2%;



Falha intermitência CI U1 – 14,2%.

UTILIZANDO A METODOLOGIA 8D

A metodologia 8D tem uma abordagem formal, rápida e meticulosa para resolução de
problemas, onde o trabalho em equipe é fundamental. Está metodologia foi utilizada na BESAFE para que os indicadores apresentem níveis aceitáveis. A equipe utilizou os oito passos,
a fim de identificar, corrigir e eliminar as “não-conformidades”, procurando a causa raiz das
suas origens. Definimos também ações corretivas, de forma a eliminar o problema no
momento, e ações de preventivas para que tais problemas não voltem a acontecer.

7.2.1 Análise do problema
a) Definição da equipe: A equipe de trabalho para solução do problema na empresa
BE-SAFE foi multifuncional, com a participação dos Operadores, Inspetores de
Qualidade, Líder de Produção, Técnico de Processo, Analista da Qualidade,
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Engenheiro de Desenvolvimento de Produto, Gerente da Qualidade, Gerente de
Fábrica.
b) Descrição do Problema: Após o processo de montagem final foi evidenciado pela
auditoria da qualidade uma não conformidade no produto SENSOR XYZ, em um
lote de 240 peças, foi retirado 13 amostras para análise e encontrado 6 peças com
defeito.
c) Implementar ações corretivas: Foram tomadas 3 ações de contenção imediatas.


Lote identificado com a não conformidade foi bloqueado;



Análise do defeito encontrado no produto;



Realizado retrabalho (resoldar indutor L1).

d) Definir a causa raiz e análise de impacto: Foi utilizado a ferramenta 5 Porquês para
definir a causa raiz, conforme QUADRO 5.

Ferramenta 5 Porquês
Sensor XYZ – Falha Funcional do Indutor L1
Por que o indutor apresentou falha?
Porque o componente estava com problema na
solda.
Por que o componente esta com
Porque havia insuficiência de solda.
problema na solda?
Por que havia insuficiência de solda?
Porque houve falha no processo SMD.
Por que houve falha no processo SMD? Porque houve falha no processo de printagem.
Por que houve falha no processo de
Porque o stencil estava sujo.
printagem?
Por que o stencil estava sujo?
Porque não existe um método de limpeza.
QUADRO 5: Ferramenta 5 Porquês
FONTE: Própria autoria.

A impressão de pasta de solda em estêncil é maior causa de defeitos em componentes SMD.
Mesmo assim, o problema não é instigado pela empresa.
Mas por que isso acontece? Trabalhar com estêncil pode ser mais complicado do que se
pensa, porque não é uma tecnologia barata. O estêncil usado na linha de montagem também
precisa ser limpo. Esse processo é de extrema importância, já que, dependendo da forma
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como for realizado, pode provocar desgastes e reduzir a vida útil do estêncil, interferindo na
qualidade do processo de montagem.
e) Escolher e verificar as ações corretivas: Após um estudo mais detalhado do
problema e análise das causas encontradas na ferramenta 5 porquês, foi possível
determinar que não existia um método de limpeza no stencil.
f) Implementar ou validar permanentemente as ações corretivas: Com a equipe
multifuncional do projeto foi criado IT (instrução de trabalho), a fim definir os
métodos de limpeza do stencil, manutenção preventiva e formulários para controle
de limpeza e treinamento. Conforme QUADRO 6.

Descrição
IT 01 – Limpeza de stencil
IT 02 – Limpeza de stencil
automática
IT 03 – Limpeza de stencil por ultra
som
IT 04– Manutenção preventiva
quinzenal do limpador de stencil
Formulário 01 – Registro de
limpeza para stencil
Formulário 02 – Registro de
treinamento

Data
18/10/2018
19/10/2018

Responsável
Técnico de processo
Técnico de processo

Status
OK
OK

25/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

QUADRO 6: Controle de ações corretivas e preventivas
FONTE: Própria autoria.

g) Prevenir a recorrência: Após implementação das ações, a sua eficácia deverá ser
verificada atravez de medição e acompanhamento da repetição do problema. Se
após um período de 90 dias, o problema não voltar a ocorrer, as ações
implementadas são consideradas eficazes.
Com a confirmação que as ações obteram sucesso em resolver o problema, é o
momento de dissiminar o conhecimento para toda organização.
h) Parabenizar a equipe: Tendo os problemas resolvidos e as ações corretivas
implementadas, chega o momento de reconhecer os responsáveis que foram
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indicados para resolução do problema. Após o reconhecimento é o momento de
encerrar a equipe para que cada um volte a fazer suas atividades. A equipe poderá
se juntar novamente no futuro para resolver outros problemas aplicando a mesma
metodologia.
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CONCLUSÕES

O presente estudo na BE-SAFE consistiu na aplicação das ferramentas da qualidade em uma
indústria no segmento de sistemas eletrônicos de segurança. As ferramentas foram aplicadas
na apuração das causas que estariam ocasionando a falha funcional do produto. O produto
estudado estava apresentando frequentemente resultados não satisfatórios, pois os sensores
não detectavam a presença de pessoas durante o teste. A falta de qualidade pode comprometer
a segurança dos locais que o produto estiver instalado, por exemplo: Se os sensores estiverem
instalados em uma residência e ocorrer um furto o sistema de segurança pode falhar e não
evitar que o crime ocorra.
O primeiro objetivo específico era demonstrar o processo produtivo, desde a separação da
matéria prima até o produto acabado. A equipe fez um estudo detalhado do processo para
identificar todas as etapas e conseguir visualizar onde se encontrava o problema.
No Segundo objetivo específico era apresentar os principais problemas da auditoria da
qualidade da BE-SAFE. A equipe decidiu atuar na linha do segmento de sensores verificando
os registros de NC, afim de conhecer a fundo todos os problemas que já haviam sido
mapeados pela equipe da qualidade. Com a aplicação da ferramenta Gráfico de Pareto foi
possível identificar o defeito que apresenta maior reincidência.
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O terceiro objetivo específico foi aplicar o 8D (oito disciplinas para resolução de problemas),
com base no estudo realizado foi encontrado a causa raiz do problema. Devemos ressaltar que
a implantação da metodologia 8D é extremamente eficaz, para identificar, corrigir e eliminar
problemas, evitando scrap, retrabalho e mão de obra. Está ferramenta é considerada de facil
aplicação e entendimento, porém é necessário que toda a equipe possua conhecimentos das
ferramentas da qualidade e processos. Todos os objetivos específicos definidos na pesquisa
foram cumpridos.
Ficando aqui como sugestão para dar continuidade da pesquisa ou um novo estudo de campo
do problema estudado.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 1 - LIMPEZA DE STENCIL
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FIGURA 11: IT 01 - Limpeza de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE B - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 2 - LIMPEZA DE STENCIL
AUTOMÁTICA.
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FIGURA 12: IT 02 - Limpeza de stencil automática.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE C - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 3A - LIMPEZA DE STENCIL POR
ULTRA SOM.
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FIGURA 13: IT 03A - Limpeza de stencil por ultra som.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE D - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 3B - LIMPEZA DE STENCIL POR
ULTRA SOM.
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FIGURA 14: IT 03B - Limpeza de stencil por ultra som.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE E - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 4A - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
QUINZENAL DO LIMPADOR DE STENCIL
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FIGURA 15: IT 04A - Manutenção preventiva quinzenal do limpador de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE F - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 4B - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
QUINZENAL DO LIMPADOR DE STENCIL
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FIGURA 16: IT 04B - Manutenção preventiva quinzenal do limpador de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE G – FORMULÁRIO DE LIMPEZA PARA STENCIL
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FIGURA 17: FOR-01 - Formulário de limpeza para stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE H – FORMULÁRIO DE TREINAMENTO
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FIGURA 18: FOR-02 - Formulário de treinamento.
FONTE: Própria autoria.
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1

INTRODUÇÃO

Devido às constantes inovações e ao ambiente competitivo em que estão inseridas, as
empresas precisam buscar com afinco estratégias e métodos de melhoria de seus processos,
caso contrário, estarão fadadas ao fracasso. Atualmente, o mercado exige respostas
diferenciadas, acessíveis e com disponibilidade imediata. Por essa razão, torna-se
imprescindível acompanhamento diário das oportunidades, a fim de garantir vantagem
competitiva.
Neste contexto, em que a busca pelo conhecimento e qualidade é incessante, representando
um modo de atuação em que fazer certo, no tempo certo e ao menor custo é uma necessidade
nas organizações, o modelo Seis Sigma tem se mostrado uma ferramenta importante na
condução de negócios, devido à metodologia peculiar de exigências.
Conforme definições esclarecidas por Prodanov e De Freitas (2013), o presente trabalho
apresenta um método científico, específico no processo de pesquisa, em que sua natureza é
aplicada, pois procura conciliar os conhecimentos técnicos e a aplicação prática para
solucionar problemas.
No que diz respeito ao seu objetivo, é de origem explicativa, pois são identificados fatores que
contribuem para a ocorrência de determinado problema. Foram realizadas pesquisas
bibliográficas e análise do estudo de caso de uma empresa inserida no segmento de segurança,
por meio da abordagem qualitativa.
O presente documento está estruturado de forma em que logo de início é explanado o cenário
mercadológico atual, a metodologia adotada, justificativa e objetivo do estudo. Logo, é
descrita a empresa em foco e suas dificuldades.
No decorrer deste trabalho, serão abordados conceitos teóricos relevantes à compreensão do
tema proposto, como o gerenciamento de processos e gestão da qualidade, com enfoque na
ferramenta DMAIC, que por fazer parte do método de melhoria Seis Sigma, foi a selecionada
dentre as outras metodologias mencionadas nesse trabalho. Em paralelo com a aplicação
prática, serão respondidas as questões a respeito dos problemas apontados, pertinentes ao
assunto em evidência.
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2

ORGANIZAÇÃO

O estudo em questão foi realizado a partir da análise de uma empresa, que por motivos
alheios, não terá seu nome divulgado. Portanto, será apresentada pelo nome científico
“Ômega Eletrônicos LTDA.”. Localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais,
atua no segmento de Segurança, Telecom e Redes, com foco na produção de produtos
eletrônicos.
Atualmente, devido à globalização e ao avanço tecnológico, o mercado anseia por empresas
que proporcionam soluções diferenciadas, capazes de superar suas expectativas. Para se
destacar ante aos concorrentes, é necessário mais do que oferecer somente produtos ou
serviços. Por esta razão, as organizações devem reinventar seus processos, a fim de garantir a
satisfação absoluta de seus clientes.
Reconhecer a importância de conquistar a confiança dos consumidores e mantê-la é um dos
pontos principais para o direcionamento das ações estratégicas das organizações, sendo assim,
o foco de estudo será na área de relacionamento com o cliente, também conhecido como pósvenda.
Foram objetos de análise apenas os fluxos de ligações entrantes e os fluxos de ligações
atendidas no segmento de segurança e, de acordo com a política interna de atendimento, no
suporte aos clientes, o tempo médio do volume de ligações entrantes deve ser o mínimo
possível, assim como a habilidade técnica em solucionar o problema de cada cliente é o fator
fundamental para a satisfação dos mesmos.
Evitar as filas de atendimento é um dos grandes desafios para a Ômega Eletrônicos, causando
variações mensalmente em seus índices de desempenho. Assim, foi escolhida a utilização da
metodologia Seis Sigma, com ênfase no método DMAIC, para análise e solução do problema
percebido, uma vez que afeta drasticamente o posicionamento da marca no mercado.
A empresa tem em torno de 30 funcionários no call center e define como meta, um tempo
máximo de espera no atendimento de 5 minutos, e todas as ligações devem ser atendidas, ou
pelo menos, 80% dos contatos realizados devem ser atendidos em 5 minutos. Porém, foi
identificado que nem sempre é possível atingir esse índice de eficiência e ao mesmo tempo
solucionar todas as dúvidas relacionadas a esclarecimento, sugestões, reclamações,
acompanhamento na instalação e configuração de produtos.
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No decorrer deste trabalho as seguintes questões serão respondidas: qual a causa raiz dos
problemas no processo de atendimento ao cliente, no setor de pós-venda? Quais ações devem
ser tomadas, a fim de sanar as dificuldades em cumprir tempos e metas determinados?
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3

GESTÃO DE PROCESSOS

Há tempos, o domínio do gerenciamento dos processos tornou-se de suma importância para as
empresas. Não basta entregar os melhores produtos e serviços, é necessário entregar ao
mercado soluções rápidas, satisfatórias e com custos adequados, a fim de garantir
competitividade e lucratividade.
Segundo Albertin e Pontes (2016), um processo é constituído de entradas que são
transformadas em saída, com o intuito de atingir um objetivo planejado. Composto por uma
ou mais etapas, sua sequência de atividades são planejadas e controladas, a fim de garantir a
transformação de recursos, sejam eles, tangíveis ou intangíveis. No entanto, seu ciclo é
finalizado somente na entrega de produtos e serviços aos clientes, preferencialmente,
satisfazendo-os, conforme Figura 1.

FIGURA 1 – Ilustração do conceito de processos e seus aspectos.
Fonte: Da Silva (2015)

De acordo com a NBR ISO 9000 (ABNT, 2005), qualquer atividade, ou conjunto de
atividade, que usa recursos para transformar insumos (entradas) em produtos (saídas) pode ser
considerado como um processo, e para que funcionem de maneira eficaz, é indispensável à
identificação e gerenciamento dos processos inter-relacionados e interativos.
Da Silva (2015), por sua vez, enaltece em sua obra que agregar valor ao produto final
significa entregar ao cliente um produto que, devido aos seus atributos e funcionalidades,
suprem realmente sua necessidade.
Partindo deste princípio, o sucesso de uma empresa pode ser definido de acordo com a
implementação de um sistema de gestão, que permite transparência e sistemática às
atividades, melhorando continuamente seu desempenho. Sendo assim, a gestão de qualidade
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torna-se um dos pilares quando o foco está na satisfação plena dos clientes e demais
envolvidos.
3.1

GESTÃO DA QUALIDADE

Em qualquer modelo de gestão, a qualidade tornou-se um ponto estratégico para as empresas.
Desde a Revolução Industrial, identificou-se a necessidade de investir no tema, uma vez que a
produção em massa ocasionava desperdícios e retrabalhos, consequentemente, havia prejuízos
contínuos.
A qualidade, segundo as colocações de Da Silva (2017), deve ser desenvolvida e fomentada
em todas as fases da concepção de um produto, pois assim, as chances de desperdícios durante
o processo produtivo reduz-se consideravelmente. Ao imputar mais qualidade em toda a
cadeia de produção, eliminar desperdícios e utilizar adequadamente os recursos,
proporcionalmente, haverá redução de custos, permitindo que os objetivos anteriormente
definidos sejam alcançados.
Como estratégia de mercado, é necessário que alguns pontos da qualidade sejam observados,
devido a sua essencialidade, como: conhecimento das pressuposições do cliente para com a
qualidade; entendimento do que o cliente valoriza; conhecimento das teorias que embasam os
propósitos da qualidade e suas ferramentas; capacitação dos colaboradores; monitoramento e
avaliação se os resultados obtidos foram satisfatórios. (DA SILVA, 2017)
Ao entregar ao cliente o que foi previamente definido, no tempo acordado, a empresa
certamente terá sua preferência e fidelização. Entretanto, apenas isso não basta, conforme
evidenciado na Figura 2. É necessário melhorar a produtividade, a eficiência e a eficácia de
suas operações. Os empreendimentos que anseiam ser competitivos, devem apresentar bons
índices de produtividade e lucratividade, uma vez que são requisitos indispensáveis na atual
conjuntura do mercado.
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FIGURA 2 – A visão da qualidade como sobrevivência da empresa.
FONTE: Da Silva (2017, p. 55)

No que diz respeito à medição do desempenho dos processos, Maximiano (2011, p. 139)
explica que:

A capacidade de medir o desempenho é um fator crítico para o sucesso na
administração de qualquer parte da empresa. A medição do desempenho fornece os
dados para (1) verificar até que ponto o planejamento está sendo realizado e (2)
definir novos objetivos e padrões de desempenho. [...] O empreendedor deve ser
seletivo, escolhe
escolhendo
ndo ou desenvolvendo, dentro dessas categorias, indicadores
específicos que sejam apropriados para a sua empresa, levando em conta os padrões
de competitividade em seu ramo de negócios.

Pode-se
se dizer que são inúmeras as ferramentas e métodos existentes, uutilizados
tilizados com o intuito
de medir o desempenho dos processos, com foco na qualidade total das atividades. No
entanto, de nada adianta conhecer várias ferramentas se o método não é dominado. Sendo
assim, é essencial que os gestores tenham em mente que o méto
método
do é definido como uma
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sequência lógica de etapas para se atingir um objetivo, obstante, ações devem ser definidas, a
fim de impulsionar o alcance dos resultados almejados.
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3.2

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

De acordo com Barros (2014), podem ser listadas sete ferramentas básicas ligadas ao controle
de qualidade:
a. Diagrama de causa e efeito;
b. Folha de verificação;
c. Histograma;
d. Gráfico de Pareto;
e. Diagrama de dispersão/correlação;
f. Fluxograma;
g. Gráfico de controle
No entanto, será enfatizado neste documento somente o Gráfico de Pareto e o Gráfico de
controle, devido à quantidade de dados informados e à facilidade de demonstrá-los e analisálos.
O Gráfico de Pareto (Gráfico 1), como sugere seu nome, é um gráfico de barras construído a
partir de uma coleta de dados. É utilizado na priorização de problemas ou causas de
determinado tópico. O gráfico foi proposto por Juran no início da década de 90, com base nos
princípios do economista Vilfredo Pareto. Seus estudos revelavam que a distribuição de renda
no país era disforme, visto que apenas 20% da população detinha 80% da riqueza, e que os
outros 80% da população detinham 20% da riqueza.

GRÁFICO 1 – Exemplo de Diagrama de Pareto.
FONTE: Elaborado pelo autor
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Partindo dessa premissa, concluiu-se que em termos de qualidade, é mais significativo
direcionar esforços para a melhoria dos procedimentos que correspondem a apenas 20%, do
que tentar modificar todo o processo, logo de início. Esse método de análise permite dividir
um problema de grandes proporções em problemas menores e fáceis de serem resolvidos, pois
permite priorizar projetos, estabelecer metas concretas e atingíveis. (BARROS, 2014)
Quanto ao Gráfico de Controle (Gráfico 2), foi proposto por Shewhart em 1924 e tem como
princípio a análise da variação à qual um processo está sujeito, e demonstra se essa variação
está dentro do padrão médio esperado ou se apresenta um desvio que necessita ser investigado
pelos gestores.

GRÁFICO 2 – Exemplo de Gráfico de Controle.
FONTE: Elaborado pelo autor

O gráfico de controle consiste em: uma linha média (LM); limite inferior de controle (LIC –
abaixo da LM) e limite superior de controle (LSC – acima da LM). As linhas que se referem
aos limites superior e inferior de controle delimitam uma área que compreende valores de um
processo ainda sob controle. Qualquer ponto que esteja fora dessa região indica que o
processo está fora de controle. Isso significa que é indispensável estudo para verificar as
causas presentes e quais ações corretivas devem ser tomadas.
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3.3

METODOLOGIAS DA QUALIDADE

A utilização de metodologias, que tem o intuito de proporcionar a qualidade dos processos,
está vinculada às necessidades de melhorias. Assim, quando são listados os itens, objetos de
modificação, o próximo passo é priorizar pontos relevantes. Entretanto, para isso, é essencial
considerar uma abordagem ou estratégia mais adequada para as implementações necessárias.
A melhoria contínua da qualidade se baseia em uma seqüência de ações e metodologias,
englobando, inclusive a aplicação de ferramentas da qualidade. Alguns dos métodos
empregados atualmente são: ciclo PDCA e DMAIC, sendo o segundo, aplicado por meio dos
Seis Sigma.
3.3.1 PDCA
Criado por William Edwards Deming, o PDCA é aplicado por várias empresas com o intuito
de gerenciar a rotina de trabalho que é um fator essencial para que a empresa tenha uma
estratégia de longo prazo. Trata-se de um método que tem como premissa as etapas: Planejar,
Fazer, Checar e Agir.
Segundo Da Silva e Da Silva (2017), em cada fase do PDCA são requisitadas ferramentas que
auxiliam na análise e assim, propiciam a solução de um problema. Permite integrar etapas,
relativamente simples. Para aplicá-las não é necessário alta intelectualidade ou grandes
conhecimentos administrativos. É um método recomendado sempre que empresas anseiam
melhorias ou criam novos processos.
O ciclo PDCA é um método e não uma ferramenta, eficiente na promoção da melhoria
contínua nos processos empresariais, para isso, utiliza as seguintes ações, conforme
demonstrado na Figura 3 e explicado por Da Silva e Da Silva (2017):
a. P (Planejar/ Plan) – é a principal fase para o plano de execução, ocorrendo em duas
partes, sendo a primeira, a identificação do problema e a segunda, em sua análise.
Vale ressaltar que nesta fase utilizam-se algumas ferramentas da qualidade, citadas
anteriormente, de acordo com a necessidade da meta estabelecida.
b. D (Fazer/ Do) – tem como objetivo a execução do que foi anteriormente planejado,
treinando os envolvidos no estudo, a fim de garantir que as ações sejam aplicadas,
conforme estabelecido.
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c. C (Verificar/ Check) – consiste em checar se o que foi feito está de acordo com o
plano de ação e se a meta foi atingida ou não.
d. A (Agir/ Act) – é a fase de conclusão que atua sobre o resultado, caso seja positivo,
será padronizado, se negativo, uma ação crítica deve ser realizada.

FIGURA 3 – Ciclo PDCA
FONTE: Da Silva e Da Silva (2017, p. 119)

O ciclo PDCA se resume em identificar o problema, criar estratégias para resolvê-lo e definir
um plano de ação, em que o projeto é colocado em prática com o objetivo de atingir os
resultados desejados. É relevante ressaltar que dentro do ciclo, nos passos iniciais, se utiliza a
estatística para coleta de informações, organizando os dados para análise e melhor
visualização.
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3.3.2 Seis Sigma
Criado em 1987, na empresa Motorola, com o objetivo de superar seus concorrentes, o Seis
Sigma é uma estratégia gerencial que visa aumentar a lucratividade das empresas, através da
melhoria da qualidade dos produtos e processos, além do aumento da satisfação dos clientes e
consumidores (WERKEMA, 2011).
Para Krajewski, Malhotra e Ritzman (2017), a metodologia Seis Sigma é uma abordagem
rigorosa para alinhar e centralizar os processos com suas metas de desempenho e baixa
variabilidade, como pode ser visto na Figura 4. Sua aplicação tem por base a compreensão
precisa das necessidades dos clientes, inclusive, o uso de dados e análises estatísticas
pontuais. Além disso, é necessária atenção contínua à gestão, a fim de definir melhorias e
reinvenções nos processos do negócio.

FIGURA 4 – Metodologia Seis Sigma foca a redução da variação e a centralização do processo.
FONTE: Krajewski, Malhotra e Ritzman (2017, p. 112)

Seis Sigma busca a melhoria de processos e produtos até reduzir os defeitos a 3,4 peças por
milhão, em número absolutos. Em números relativos, é possível que um processo tenha
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aproximadamente 99,9997% de aproveitamento, ou seja, quase não haveria defeito.
(PEARSON, 2011). O desempenho do processo é calculado por fórmulas matemáticas, por
meio da escala dos Seis Sigma. Ou seja, quanto maior o valor do sigma (σ), menor o número
de falhas nos resultados do processo, e maior será a lucratividade, como observado na Tabela
1.

TABELA 1 – Defeitos por milhão e índice de aproveitamento do processo em cada nível sigma.
FONTE: Schlieper (2007 apud PEARSON, 2011)

Vale ressaltar que a metodologia em questão não se aplica somente ao setor manufatureiro,
mas a qualquer setor, seja ele vendas, recursos humanos, atendimento ao cliente ou serviços
financeiros, uma vez que o significado de “defeito” consiste no não atendimento a uma
necessidade do cliente. Para isso, é preciso comprometimento de toda administração e o
envolvimento de toda a empresa.
Para a implantação do Seis Sigma, é fundamental que a empresa constitua uma equipe
capacitada e comprometida, que possua responsabilidades e funções bem definidas, a fim de
alcançar alto desempenho. Sendo assim, Werkema (2011) relaciona uma hierarquia (Quadro
1), em que figuras chaves exercem as seguintes incumbências:
a.

Champions: são os líderes de nível executivo, que tem como função acompanhar e
gerir a equipe diariamente. É o integrante conhecido como Líder do Seis Sigma (Six
Sigma Leader).

b. Master Black Belts: são os indivíduos responsáveis pela consultoria interna, por
possuírem domínio dos conceitos e ferramentas do Seis Sigma. Além disso,
coordenam a seleção de projetos e realizam o treinamento dos envolvidos.
c. Black Belts: são os colaboradores responsáveis por aplicar efetivamente os conceitos e
as ferramentas do Seis Sigma nos projetos. É indispensável que tenham conhecimento
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e dominem ferramentas estatísticas e técnicas para solução de problemas.
Normalmente, são os que identificam nos mais diversos processos, oportunidades em
potencial.
d. Green Belts: são os colaboradores que atuam em diferentes áreas da organização, e são
responsáveis por aplicar o Seis Sigma diariamente. São conhecidos como os líderes de
projetos.

QUADRO 1 – Patrocinadores e especialistas do Seis Sigma.
FONTE: Werkema (2011, p. 17)

3.3.2.1 Método DMAIC
Um dos segredos do sucesso do Seis Sigmas, segundo Werkema (2011), é a utilização do
método DMAIC para o desenvolvimento de projetos de melhoria, visto que é uma ferramenta
estatística clássica que tem como foco a eliminação dos problemas a partir da identificação
precisa da causa-raiz.
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Tal método é composto pelas seguintes etapas: Definir (define), Medir (measure), Analisar
(analyse), Melhorar (improve) e Controlar (controle). E em cada uma pode ser utilizada
diversas ferramentas estatísticas, de acordo com cada situação apresentada.
No que diz respeito a Definir, entende-se que será estabelecido o escopo do projeto,
mapeando o problema e indicando oportunidades de melhoria. Chiroli (2016) descreve que
nesta etapa devem ser identificados os custos do projeto, os ganhos financeiros esperados,
assim como os recursos necessários para se alcançar os objetivos propostos. Outros dados
relevantes e que precisam ser definidos neste ponto são os prazos do projeto e equipe de
trabalho. Após a captação dessas informações primordiais, há sua formalização, seguida de
aprovação, a fim de dar continuidade no processo.
Quanto a Medir, identificam-se os pontos críticos do processo e são desenvolvidas as
medições de desempenho. Nesta etapa, tendo como base o escopo do projeto, deve ser
realizada uma coleta de dados, levando em consideração pontos relevantes da situação atual
da organização. É de suma importância que haja avaliação da confiabilidade dos dados,
através de ferramentas estatísticas da qualidade. Posteriormente, é avaliada a variabilidade do
processo, com o intuito de identificar meios de reduzi-la, assim como a quantidade de defeitos
produzidos. (CHIROLI, 2016)
Já na etapa Analisar, é encontrado as causas dos problemas e identificado onde os esforços
devem ser conduzidos para sua total eliminação. Enquanto que em Melhorar são propostas e
implementadas soluções de melhoria. Mas antes, é necessária uma avaliação minuciosa, com
o objetivo de minimizar os riscos em potenciais.
Por fim, e não menos importante, em Controlar, é verificado se as soluções implementadas
surtiram os efeitos esperados e se positivo, são incorporadas ao padrão do processo. Nesta
etapa, conforme verificado na obra de Chiroli (2016, p. 38), “é preciso definir cronogramas
para avaliar sempre esses resultados, inserindo programas de melhoria contínua na
organização.”
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4

ESTUDO DE CASO

Os métodos PDCA e DMAIC são utilizados para a solução de problemas, por trabalharem
dentro da melhoria contínua. Ambos abordam as fases de planejamento, execução e controle,
além disso, utilizam ferramentas quantitativas e qualitativas.
Tais métodos possuem suas particularidades na aplicação das ferramentas e são
implementadas em diferentes situações. O PDCA, por exemplo, utiliza ferramentas que são
aplicáveis às indústrias com significativas variações de produção, mas com resoluções
qualitativas e pontuais. Como o projeto de melhoria deste trabalho será utilizado com foco em
uma produção sistêmica (atendimentos), possibilita a quantificação e uma aplicação de fases
da análise, até atingir o objetivo proposto.
Então, para melhor aplicação, no presente projeto será utilizado o DMAIC, que recorrerá aos
recursos avançados, como por exemplo, o MINITAB, sendo ele, um software estatístico,
utilizado para elaborar análises, conforme a necessidade do usuário. Sendo oportuna a
informação, no software em questão, foram gerados os gráficos analisados e integrados ao
presente trabalho.
Como o DMAIC se trata de uma análise estatística, com uma fase de planejamento detalhado,
a aplicação de tal metodologia traria melhores resultados para as necessidades da empresa.
Inclusive, tal método, quando aplicado corretamente, assegura a redução dos defeitos a 3,4
peças por milhão, em números absolutos. Assim, foi escolhido por permitir um estudo
aprofundado.
O objetivo deste capítulo é aplicar a metodologia DMAIC, definida anteriormente, ao caso da
empresa Ômega Eletrônicos LTDA. As etapas D (Define), M (Measure) e A (Analyze), serão
apresentadas com o intuito de encontrar as causas principais do problema a ser estudado. No
entanto, ressalta-se que a organização restringiu a divulgação de alguns dados.
As vendas de produtos ou prestação de serviços de uma empresa estão ligadas diretamente ao
seu suporte. Caso o cliente necessite, deve receber apoio rapidamente para solucionar seu
problema. Existem diversos meios para se estabelecer uma comunicação, sendo o principal
deles o contato direto com o fabricante pelo telefone. Através dele é possível que o cliente
exponha sua dificuldade e requeira a solução.
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O pós-venda é um serviço frequentemente subestimado e deixado em segundo plano pelos
administradores, porém, é um dos pilares da estrutura de um negócio. Assim, pode-se dizer
que as empresas bem sucedidas no mercado têm como premissa a eficiência desse
departamento para seus clientes, o que gera aumento significativo em seu market share e
demanda.
Quando uma empresa não consegue atender de forma rápida seus clientes, estão propensas a
perder a credibilidade, assim quando lesam de certa forma o consumidor, ou causam desilusão
após a venda do produto. Sua imagem tende a ser denegrida, uma vez que esses clientes se
tornarão futuros detratores da marca.
4.1 DEFINIÇÃO (DEFINE)
Visando a importância que essa área tem para uma empresa, principalmente para a Ômega
Eletrônicos, uma vez que busca incessantemente excelência em atender seus clientes, vê-se a
necessidade de melhoria contínua para o setor.
Como a empresa presta suporte para vários segmentos de equipamentos e por vários canais,
sendo eles: chat, fórum, reclamação, email e outros, foi objeto de análise os do segmento de
segurança, onde existem, aproximadamente, 30 funcionários responsáveis por 50% da
demanda de suportes prestados.
Para isso, o projeto se divide em fases. A primeira fase será a estudada nesse projeto e os
resultados obtidos serão averiguados futuramente e aplicadas às próximas etapas, o que
também depende da meta alcançada.
Nesta primeira fase, o intuito é alcançar de 3% a 5% de melhoria de desempenho nos
atendimentos, o prazo definido para essa primeira fase seria de 5 meses, uma vez que a meta
estipulada pela empresa é de 10% em até 12 meses. Atualmente, a eficiência está em torno de
70%, conforme as informações dos gráficos a seguir.
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GRÁFICO 3 – Comparativo dos contatos realizados em 2017 e 2018.
FONTE: Elaborado pelo autor

O Gráfico 3, demonstrado acima, mostra todos os contatos realizados pelos meios de
comunicação disponibilizados pela empresa. Qualquer ação que seja realizada para a melhoria
do processo
esso é de grande valia para a Ô
Ômega Eletrônica,
letrônica, devido ao grande volume de contatos
recebidos.
Os contatoss realizados com a empresa variam de ddúvidas
vidas simples a complexas,
complexas como: onde
adquirir o produto, quem o instala ou como realizar instalação
instalação,, como programar o
equipamento, inclusive reclamações de atendimento prestado por alguma assistência ou mau
funcionamento do produto.
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GRÁFICO 4 – Relação de contatos recebidos, atendidos e sua respectiva porcentagem.
FONTE: Elaborado pelo autor

Sendo assim, foi analisado o Gráfico 4, elaborado a partir das informações fornecidas pela
empresa de como seria a relação de conta
contatos
os entrantes versus contatos atendidos, e o tempo
médio de atendimento.
A definição de melhoramento que a empresa estabelece para ela mesma como meta, seria que
80% dos contatos realizados sejam atendidos e so
solucionados. Como se pode observar, os
números sugerem que em cada mês há uma pequena variação que a impede de alcançar a
meta proposta.
Devido ao sigilo das informações, não foram fornecidos dados detalhados do total de contatos
e seus tempos.. A elaboração dos gráficos teve como fundamento as explicações prestadas por
alguns colaboradores da empresa.
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GRÁFICO 5 – Análise de contatos.
FONTE: Elaborado pelo autor

Conforme visto no Gráfico 5, a média do atendimento, no período de 12 meses, foi de 775
clientes, ou seja, em torno de 70%, enquanto que a meta estabelecida para o mesmo período
foi de 80%, representando, aproximadamente, 900 clientes.
Um ganho de 10%
% seria de fundamental importância para o cumprimento do volume
programado e para melhorar a eficiência, acarretando em ganhos para a empresa. Logo, a
partir desses dados, podemos definir como meta para o projeto: aumentar em 10% a
quantidade de clientes
lientes atendidos
atendidos, relacionados à área de dúvidas
vidas técnicas.
técnicas
Ao verificar com afinco, identificou-se que a causa raiz do
o problema está diretamente
relacionada
cionada ao tempo demandado pela equip
equipe para atender, definir e gerar a solução para o
problema.
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GRÁFICO 6 – Tempo médio de espera e de conversação
FONTE: Elaborado pelo autor

Conclui-se então,, ao analisar o Gráfico 6, que o tempo de atendimento está diretamente
relacionado, ou seja, é inversamente proporcional à quantidade de atendimentos realizados:
Baixo tempo de atendimento = Grande quantidade de contatos atendidos
A equipe possui, em torno de 30 pessoas, entre elas: 10 pessoas com grande experiência, 5
estagiários e os demais, possuem conhecimento intermediário. Como explanado
anteriormente, a empresa é contatada através de inúmeros meios de comunicação,
comunicação no entanto,
são basicamente atendidos pela mesma equipe, que é responsável por avaliar as situações e
oferecer a devida solução.
Assim, uma das primeiras sugestões de melhoria, consiste em dividir a equipe em subsetores
dentro do próprio setor de suporte
suporte, a fim de se dedicarem às dúvidas
vidas técnicas,
técnicas que é o
analisado nesses estudos.
4.2

MEDIÇÃO (MEASURE
MEASURE)

Para realização da etapa Measure
Measure, primeiramente observa-se a confiabilidade dos dados. No
caso em estudo, os dados são confiáveis, pois foram obtidos por meio de análises de
informações utilizados pela empresa.
Devido ao grande volume de contatos realizados, foi elaborada a separação dos contatos para
análise detalhada e individualizada do mês de setembro de 2018, dividindo os contatos de
acordo com o alto grau de utilização pela empresa, conforme demonstrado no Gráfico 7.
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GRÁFICO 7 – Gráfico de Pareto de Contatos
Contatos.
FONTE: Elaborado pelo autor

Ao esmiuçar os dados do gráfico
ráfico dos contatos
contatos, chegou-se
se às seguintes informações:
a. CHAT: houve 728 contatos, representando 6,871% dos contatos do mês analisado;
b. Fórum: houve
ouve 316 contatos, representando 2,982%
% dos contatos do mês analisado;
c. Telefone: foi o canal mais expressivo com 8057, representando cerca de 76,045% dos
contatos do mês;
d. Reclamação: foram 932 contatos, equivalente a 8,796% de representação;
e. E-mail: houve
ouve 483 contatos, representando 4,558% doss contatos do mês analisado;
f. Outros: foram
oram 79 contatos, representando cercaa de 0,745% dos contatos do mês
analisado.
Através do Gráfico de Pareto
Pareto, pode-se notar que as atividades
es relacionadas aos
a contatos por
telefone apresentam
sentam mais de 70% dos serviços
serviços. E representa o maior volume,
volume o que sustenta a
ideia inicial de realizar a divisão em subsetor para serviços mais eficientes.
A atividade
tividade de suporte por telefone consiste
onsiste no atendimento do cliente de forma
fo
a auxilia-lo
em relação às dúvidas
vidas técnicas, an
análise
lise de problema na instalação do equipamento,
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programações e construção de cenário, conforme particularidades e restrições dos clientes,
também são analisadas reclamações sobre equipamentos e mau atendimento.
Quanto à atividade de suporte a reclamações, são realizadas pelos vários canais da empresa, e
a equipe de suporte necessita entrar em contato com o cliente solicitante para analisar e
verificar o problema, que muitas vezes gera um atendimento de maior tempo.
Já com relação à atividade de suporte por chat, o contato é realizado através de uma
ferramenta de atendimento online da empresa, onde a atividade é realizada em tempo real, em
conjunto com o atendimento via telefone.
Por sua vez, as atividades de fórum, basicamente, tratam das dúvidas que são postadas nos
fóruns da empresa, assim como as atividades de e-mail compreendem as dúvidas enviadas
para a caixa de correspondência eletrônica, ambas são separadas e respondidas pela equipe. Já
os outros meios de contato, tratam-se das dúvidas que chegam através dos demais meios de
comunicação.
4.3

ANÁLISE (ANALYZE)

O tempo de telefone pode ser desdobrado em diversas atividades que são realizadas em
conjunto com outras obrigações, pois como ele ocupa o maior percentual das atividades será o
ponto principal de análise. Pode-se dizer que ao separar as atividades por equipes específicas
para atendimento, poderá resultar no ganho em eficiência ao qual a empresa busca.
A fim de especificar de forma detalhada, serão analisados os perfis de contatos relacionados
às ligações telefônicas. Quanto à classificação de Perfil de Clientes, entende-se que:
a. Cliente final: é aquele que adquire o produto e entra em contato com dúvidas,
solicitando posto autorizado e/ou reclamando de um produto ou serviço;
b. Colaborador do canal: são os parceiros cadastrados;
c. Técnico autônomo: trata-se de instalador e revendedor, sem vínculo com a empresa ou
parceiro;
d. Técnico autorizado: é o técnico que trabalha em uma Assistência Técnica Autorizada;
e. Técnico do Distribuidor: é o técnico que trabalha em um distribuidor de produtos
Ômega Eletrônicos;
Revenda: é parceiro que comercializa produtos da empresa.
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GRÁFICO 8 – Gráfico de Pareto de classificação.
FONTE: Elaborado pelo autor

No que diz respeito ao gráfico
ráfico das classificações dos clientes (Gráfico 8), constata-se
constata
que o
maior fluxo de contatos realizados por telefone estão relacionados aos colaboradores do canal
e clientes finais, uma vez que representam, aproximadamente, 81% de todos os contatos
realizados. Conclui-se
se dessa forma que esses dois perfis devem ser priorizados
priorizado nos
atendimentos.
Como os Colaboradores
radores do Canal são classificados pela empresa como clientes que tem
conhecimento das funcionalid
funcionalidades dos equipamentos, e Cliente Final que não possuem
entendimento dos equipamentos, conforme sugerido inicialmente, essa classificação é
relevante para a divisão
visão de subsetore
subsetores de atendimento.
O primeiro subsetor do Call Center ficaria a cargo dos atendimentos mais corriqueiros e que
demandam menor parcela dos atendimentos prestados
prestados, como os clientes finais que
representam quase 30% do total de contatos e as demais ligações. Já os atendimentos mais
complexos, ficariam a cargo da segunda frente, com os colaboradores do canal que tem maior
conhecimento dos equipamentos e o suporte seria mais dedicado e detalhado, pois demandaria
mais tempo de auxílio.
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Um ponto de extrema relevância é que as equipes devem receber treinamentos constantes para
suprir as demandas a elas impostas, devido às constantes inovações dos produtos, por parte do
departamento de PeD da empresa.
4.4

RESULTADOS

Conforme o estudo foi realizado, conhecimentos foram adquiridos a respeito dos fatores que
influenciam diretamente os tempos de atendimento, relacionados aos canais de comunicação
de uma empresa. A fim de facilitar a análise dos resultados obtidos, segue um resumo das
etapas Define e Measure.
Inicialmente, estabeleceu-se a meta principal do projeto, que seria atender 80% de todos os
contatos realizados com a empresa, assim determinamos fases para chegar à meta estipulada,
em até 12 meses. Logo em seguida, esses contatos foram estratificados por grupos, onde o
grupo de contato por telefone foi analisado e classificado, indicando a existência de dois
pontos críticos de melhoria: colaboradores do canal e cliente final.
Na etapa Analyze chegou-se à conclusão de que os contatos realizados por esses classificados
exerciam uma influência relevante no tempo de atendimento. Além de possuir uma grande
diferenciação entre eles, uma vez que o colaborador do canal conhece as especificações
técnicas dos equipamentos e o cliente final não tem conhecimento, essas atividades foram
identificadas como causas raízes do não cumprimento das metas estabelecidas pela equipe do
segmento estudado.
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CONCLUSÃO
Em função do cenário globalizado e de intensa competitividade em que as empresas estão
inseridas, identifica-se uma intrínseca exigência para novas abordagens em termos de
qualidade. Somente por meio de uma adequada gestão no processo as organizações serão
capazes de alavancar seus negócios.
O presente estudo demonstrou que o método Seis Sigma pode ser adotado em diversos ramos
de atividade com o intuito de melhorar o desempenho dos processos, seja em fabricação ou
prestação de serviços. Ao aplicar as etapas Define (definir), Measure (medir) e Analyze
(analisar) do método DMAIC, através de um estudo de caso e análise das ferramentas
adequadas, obteve-se o entendimento das principais causas do não cumprimento das metas
propostas pela empresa.
Com a aplicação do DMAIC nos processos de atendimento, tivemos condição de analisar os
pontos elegíveis de melhoria e demonstrar que a principal dificuldade da equipe é conciliar as
tarefas de atender o cliente nos mais diversos canais de comunicação, definir e ainda gerar
solução para o problema.
Uma alternativa para aumentar a excelência no processo seria a divisão do setor de suporte em
subsetores, direcionados à necessidade do cliente em obter informações, classificando-os em
primeiro momento como clientes finais, com atendimentos mais rápidos e esclarecimentos
corriqueiros, e como colaboradores do canal, que possuem conhecimento acentuado nos
equipamentos, sendo necessário um atendimento dedicado e detalhado, o que demanda mais
tempo de auxílio.
Em suma, conclui-se que com o uso do DMAIC, a empresa garante a otimização dos
processos, qualidade dos produtos, redução da taxa de problemas, aumento da satisfação dos
clientes e da motivação dos funcionários, o que gera, como resultado, maior lucratividade,
uma vez que os processos se tornam mais simples e desenvolvidos.
Através das teorias vistas no curso de Engenharia de Produção, foi possível realizar este
trabalho que demandou conhecimentos estatísticos, cálculos, análise de informações e
utilização de ferramentas da qualidade. Ao conciliar conceitos com a situação real das
empresas, permitiu uma escolha meticulosa das ferramentas que melhor se aplicam em
situações distintas.
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Conceitos estes, obtidos através dos trabalhos realizados em conjunto com empresas
voluntárias ao Projeto de Engenharia Aplicada (PEA), que possibilitou estudos de
organizações reais com análise de problemas e aplicações de possíveis soluções, a fim de
otimizar

os

processos,

maximizar

os

ganhos

e

diminuir

os

custos.
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RESUMO

Este trabalho aborda um estudo de caso feito na Empresa Volt Equipamentos Eletrônicos,
situada na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG). Tal estudo de caso versa sobre um
problema de perda de rendimento global devido a não utilização de lotes econômicos de
produção no planejamento de um equipamento. Para a solução desse problema foram
calculados os lotes de produção de um produto específico que é o carro chefe da empresa.
Foram feitas análises sobre o tempo de produção e depois foram comparados com a utilização
do lote mínimo, os resultados foram expressivos, e levou a empresa a aplicar essa
metodologia para os demais produtos de seu portfólio.

FAI. Palavras-chave: Lotes econômicos de produção; tempo de produção.

ABSTRACT

This paper addresses a case study done at Volt Electronic Equipment Company, located in the
city of Santa Rita do Sapucaí (MG). Such case study deals with an overall yield loss problem
due to the non-use of economic production batches in the planning of an equipment. To solve
this problem, the production batches of a specific product, the company's flagship, were
calculated. Analyzes were made on the production time and then compared with the use of the
minimum batch. The results were significant, and led the company to apply this methodology
to other products of its portfolio.

FAI. Keywords: Economic production lots; production time.
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1. INTRODUÇÃO
De forma geral, o problema de dimensionamento de lotes consiste em determinar o que e
quanto produzir, ajustando a capacidade produtiva às variações de demanda (BASTOS e
LAURIA, 2006).
Produtos diferentes podem exigir, e geralmente o fazem, constantes preparações de máquinas
quando se passa de um produto a outro. Tais operações (setup), evidentemente, deixam as
máquinas paradas por algum tempo e assim reduzem a capacidade, sendo que esse efeito pode
ser substancial, dependendo dos tempos de preparação e da quantidade de diferentes produtos,
(NEUMANN e SCALICE, 2015).
Num sistema de manufatura tradicional, em que as máquinas produzem para um determinado
nível de estoque em função da demanda, o modelo de lote econômico tem boa aplicabilidade.
Mesmo assim, é apenas um ponto de partida na definição da quantidade, que deve ser
aperfeiçoada com o decorrer dos ciclos produtivos, fazendo-se os ajustes necessários em
função das particularidades de cada processo. Considerando-se, no entanto, uma abordagem
das modernas tendências de fabricação celular, aquelas definições determinadas para os
produtos isoladamente são questionáveis, uma vez que a manufatura ocorre para uma família
de peças, ou seja, um lote constituído de uma série de produtos distintos (FERREIRA, 1998).
O crescimento da competitividade global tem aumentado o interesse das empresas em
desenvolver novas maneiras de melhorar a produtividade e qualidade de seus produtos,
obtendo ainda, se possível, uma redução de custo nos processos de produção e no próprio
produto, (NEUMANN e SCALICE, 2015).
Tendo em vista essas necessidades, buscamos uma maneira de melhorar o processo
produtivos da empresa Volt Equipamentos Eletrônicos, a fim de reduzir os custos de
preparação do equipamento, como, por exemplo, a troca de ferramentas, os custos de
movimentação de materiais, setups em geral e principalmente o tempo de separação do
material e pré-forma do mesmo, pois hoje, isso é de certa forma umas das maiores limitações
da empresa. O setor de separação e pré-forma conta com quatro pessoas e espaço limitado,
isso influencia para que a empresa terceirize 60% de seus produtos.
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2. A ORGANIZAÇÃO
Neste trabalho, falaremos sobre a empresa: Volt Equipamentos Eletrônicos – Eireli, a fachada
pode ser vista na FIGURA 1, cujo nome fantasia é Volt Tecnologia, empresa localizada no
Vale da Eletrônica, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Sul do Estado de Minas Gerais, no
endereço: Avenida Sapucaí, 111 – Boa Vista - MG, 37540-000. Possui ainda uma filial
localizada em Ilhéus na Bahia, a filial fica em um local estratégico, já que cerca de 35% de
seu faturamento corresponde a clientes localizados no nordeste do país. Uma empresa de
médio porte, que conta com 96 colaboradores.

FIGURA 1- Imagem ilustrativa da Empresa Volt, matriz em Santa Rita do Sapucaí.
FONTE - Volt (2018).

Fundada em março de 2008, a Volt Tecnologia é uma empresa 100% nacional e pioneira no
desenvolvimento de produtos para provedores de internet. No início, a empresa contava
apenas com dois colaboradores, no final do primeiro ano já eram seis. Em outubro de 2011,
fechou uma parceria com um distribuidor de grande porte no nordeste do país, com isso sua
produção dobrou, após a parceria, a empresa ganhou mais visibilidade nacional e passou a ter
um crescimento anual entre 15 e 20%, hoje a empresa conta com 96 colaboradores. Ao longo
dos anos a empresa foi se consolidando neste mercado até se tornar uma empresa sólida e
organizada estruturalmente, o que possibilitou o crescimento e a constante inovação. Hoje a
empresa conta com parcerias em todo o território nacional, o que facilita a distribuição de
seus produtos.
Desde o inicio de suas atividades a empresa sempre se preocupou em trabalhar com mão de
obra qualificada e atuação em equipe, para oferecer produtos de qualidade. Aliado a mão de
obra qualificada, a empresa conta também com constantes treinamentos de sua equipe e
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parceiros, bem como o aprimoramento de toda a empresa. Seguindo essa linha, em janeiro de
2014, passou a contribuir com o estudo de seus colaboradores, arcando com parte do mesmo.
Em Junho de 2017, instalou um setor de comercio exterior, no qual o foco é a compra de
matéria prima e produtos semiacabados, com isso a empresa já conseguiu uma redução média
de 8% no custo de seus produtos, tornando-a ainda mais competitiva.
2.1.Organograma
A FIGURA 2 representa a estrutura organizacional da empresa Volt:

FIGURA 2 - Organograma da Empresa.
FONTE - Volt (2018).

Produção: Responsável pela montagem, solda, corte, revisão, teste, integração e expedição;
PCP: Responsável pelo planejamento e controle da produção, é quem abre as Ordens de
Produção.
Almoxarifado: Responsável pelo recebimento, separação e pré-forma dos materiais.
Administrativo: RH, Financeiro e Fiscal.
Comercial: Vendas e pós-vendas.
Engenharia: Desenvolvimento de novos equipamentos.
Marketing: Exposição do produto ao mercado
Assistência Técnica: Suporte técnico a clientes, manutenção de produtos com garantia.
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2.2. Fluxograma
Este trabalho irá impactar diretamente nos departamentos de PCP, produção e almoxarifado,
pois são eles que estão diretamente envolvidos na manufatura do produto. A Figura 2.3
demonstra o fluxo de informações desde a abertura da Ordem de Produção, compra de matéria
prima, produção e expedição do produto acabado.

FIGURA 3 - Fluxo de informações desde a abertura da ordem de produção até a expedição do produto acabado.
FONTE - Volt (2018).
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O termo lote econômico de produção surgiu em 1913, Ford Harris, como consequência de seu
trabalho na Westinghouse Corporation. Já em 1978, um novo termo surgiu, o ELSP,
Economic Lot Scheduling Problem ou Problema do lote econômico de produção (CASTRO e
PIZZOLATO 2004).
Nos dias atuais dois termos são utilizados, porém se referem ao mesmo assunto, são eles: LEF
(Lote Econômico de Fabricação) e LEP (Lote Econômico de Produção).
Segundo Moreira (2015), a quantidade ótima que irá se produzir dá-se o nome de Lote
Econômico de Fabricação (LEF). Moreira ainda diz que Lote Econômico de Fabricação
(LEF), deve ser relacionado ao Lote Econômico de Compra (LEC).
De acordo com Bastos e Lauria (2006) o lote de produção ou de fabricação é uma
determinada quantidade estipulada pela empresa para ser fabricada, só podendo ser iniciada a
produção de outros lotes após a conclusão do primeiro.
Esta metodologia é aplicável quando uma empresa fabrica internamente itens, peças ou
componentes utilizados no processo produtivo e consiste basicamente num equilíbrio entre o
custo de setup e o custo de estocagem do lote referido (QUEIROZ, 2016). De um modo geral,
o lote econômico de fabricação é calculado facilmente e pode ser ajustado de acordo com a
necessidade da empresa.
Slack, Nigel., Chambers, S.; Johnston, r. (2009) e Castro e Pizzolato, (2004), utilizam a
formula demonstrada pela Equação (1).

√

Custo de preparação unitário;
Demanda do período;
Custo de estoque unitário;
Quantidade produzida.

(

)

(1)
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A fórmula da Equação (2) foi utilizada por Moreira (2015).

√

(

)

(2)

Onde:
Custo de preparação do pedido (Setup);
Demanda no período desejado, é considerada uma demanda anual;
Custo unitário de manutenção de estoque ($/unidade), este custo é baseado na
inflação e no custo do produto durante determinado período;
Taxa de consumo;
(3)

A taxa de consumo é a divisão da demanda anual pelos dias úteis trabalhados no mesmo
período.
Capacidade diária de produção. Quantidade de peças que a empresa tem capacidade
para produzir em um dia.
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4. O PROBLEMA ESTUDADO
A empresa Volt possui 196 produtos em seu portfólio, a grande quantidade de itens torna
complexo seu fluxo de material, para se gerenciar este fluxo é necessária uma estratégia muito
bem definida para que todo processo trabalhe em harmonia, desde produção até compras, essa
estratégia também tem que levar em consideração os custos que vão gerar para a empresa,
pois em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas não podem se dar ao luxo em
gerar custos desnecessários na manufatura do produto. Porém, atualmente a empresa conta
com uma estratégia que gera vários tipos de perdas de produtividade, como por exemplo, o
excesso de setups, é aberto em média 330 OP por mês, o que dá 1,7 OP por produto por mês
ou 2 OP para o mesmo produto a cada 35 dias, ou seja, a empresa esta a todo o momento
separando, preformado e montando um produto diferente, sendo na maioria das vezes aberto
duas OP do mesmo produto no mês, pois não há um estudo definido por parte da empresa
para se abrir lote econômico de produção. Além disso, existe o fato de cerca de 60% dos
produtos da empresa ter sua montagem terceirizada, essa montagem envolve a preforma,
solda e revisão, o restante dos processos são 100% verticalizados, analisando de forma macro,
entende-se que os tempos perdidos com as mudanças constantes de produtos a serem
fabricados em um curto prazo, é um dos fatores que influencia para se terceirizar a maior
parte da produção.
Em entrevista com alguns funcionários da empresa, verificou-se que o excesso de OP acaba
gerando estresse entre os mesmos, alguns questionaram o método de trabalho, e mencionaram
que já chegaram a produzir o mesmo produto em 3 OP’s diferentes em um mesmo mês.
Segundo o Gestor do PCP da empresa, o método de trabalho da empresa é um mix entre
processo empurrado e puxado e o excesso de abertura de OP se deve a enorme quantidade de
produtos distintos.
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5. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
5.1. Objetivo Geral
Definir Lote Econômico de Produção, com menor custo de processo.
5.2. Objetivo específico


Estabelecer um padrão de processo;



Reduzir custo de processo;



Reduzir tempo de processo;



Reduzir a montagem terceirizada;
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6. JUSTIFICATIVA
O crescimento da competitividade global tem aumentado o interesse das empresas em
desenvolver novas maneiras de melhorar a produtividade e qualidade de seus produtos,
obtendo ainda, se possível, uma redução de custo nos processos de produção e no próprio
produto, (NEUMANN e SCALICE, 2015).
Um dos grandes desafios de uma indústria que produz um mix grande de produtos é o
equilíbrio entre o que é produzido e o que é demandado. Cabe ao gestor o objetivo de montar
uma estratégia para minimizar os custos de fabricação ao mesmo tempo em que adéqua esta
fabricação à necessidade real do mercado, para finalmente reduzir os possíveis
constrangimentos com desperdícios ou não atendimento (QUEIROZ, 2016).
Nesse sentido, analisamos uma oportunidade de redução de custo no processo produtivo da
empresa Volt, pois a mesma tinha um desperdício grande de tempo, fazendo diferentes trocas
de setups durante um mesmo dia.
Na literatura uma forma de se trabalhar com um mix grande de produtos de forma mais
eficiente é através do Lote Econômico de Fabricação LEF, este método visa determinar
padrões de fabricação cíclicos e ótimos, calculados separadamente para cada item da
fabricação onde a demanda é a determinante para o cálculo do tamanho do lote a ser
produzido (QUEIROZ, 2016).
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7. COLETA DE DADOS
A pesquisa foi feita através da coleta de dados quantitativos em todas as etapas do processo,
analisando o tempo de processo de cada uma das etapas, e também, os intervalos de tempo
entre a abertura de cada OP.
Definiu-se por analisar um produto específico, a fim de verificar se esta sendo montada a
quantidade ideal e o tempo que esta sendo gasto com este produto. O produto analisado é o
Carro-chefe da empresa, a FONTE NOBREAK 24V 7A, este item tem uma demanda mensal
média de 1800 peças o que representa 15% do faturamento.
Na TABELA 1, temos a quantidade de vezes que houve abertura de OP deste item durante o
período de seis meses.
TABELA 1- Quantidade de abertura OP's no período de seis meses.

OP de 1000 peças
Q° de componentes

195000

Data

Tempo entre as OP's

sexta-feira, 29 de setembro de 2017
quinta-feira, 19 de outubro de 2017
sexta-feira, 3 de novembro de 2017
sexta-feira, 17 de novembro de 2017
domingo, 3 de dezembro de 2017
sábado, 16 de dezembro de 2017
terça-feira, 3 de janeiro de 2017
quarta-feira, 24 de janeiro de 2018
domingo, 11 de fevereiro de 2018
domingo, 25 de março de 2018
Média

17
21
14
21
17
13
19
17
19
16
17,4

Tempo ( S )
42520
44280
39800
39600
46900
43200
41040
40320
44000
46120
Média
42778

Tempo médio de separação por componente

0,219374359

FONTE - Dados fornecidos pela Volt, (2018).

No cenário analisado os lotes eram abertos com a quantidade de 1000 peças, com o tempo
médio de abertura entre elas de 17,4 dias, e tempo médio de separação de 0,219 segundos por
componente, o produto tem 195 componentes o que totaliza 195000 componentes na OP.
São 15 pessoas envolvidas diretamente (montagem e revisão somam 9) neste processo,
divididos da seguinte forma.
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Separação: Uma pessoa, a empresa tinha duas pessoas na separação, porém elas não
separavam a mesma OP, por isso é apenas uma envolvida diretamente;



Preforma: Duas pessoas;



Montagem: Eram quatro pessoas atuando diretamente e duas indiretamente, essas duas
tinham a flexibilidade de atuar na montagem e revisão, para o cenário analisado,
utilizamos as seis;



Solda e corte de terminal: Uma pessoa;



Revisão: Cinco pessoas, contando com as duas que ajudam na montagem;



Teste: Uma pessoa



Integração: Uma pessoa.

Além destes dados, também consideramos os seguintes dados fornecidos pela empresa, para o
mesmo lote.
TABELA 2 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação.
Processo

Tempo em segundos por
unidade (Média)

Separação

42,70

Preforma

115,8

Montagem

97,5

Soldagem

30

Corte terminal

60

Revisão

600/5 = 125

Teste

180

Integração

128

Reteste

90

Total

869 Segundos / 14,48 min.

Tempo total para finalizar o
lote
Tempo de ciclo do produto

4200 minutos
4200/1000 = 4,2 min.

FONTE – Dados fornecidos pela Volt, (2018).
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Tempo em segundos por unidade (Média)
300000

252000

200000
100000
42,7 115,8 97,5

30

60

125

180

128

90

869

252

0

FIGURA 4 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação.
FONTE – Dados fornecidos pela Volt, (2018).

Com os dados fornecidos pela empresa, verificamos que desta forma, o tempo total da soma
das etapas é de 14,48 minutos e o tempo de ciclo do produto é 4,2 minutos. Deixamos
destacadas separação, preforma e montagem, pois ao final deste trabalho eles serão os pontos
que terão maior significância.
O fluxograma da FIGURA 5 exemplifica este processo.

FIGURA 5 - Fluxograma tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação
FONTE - Fonte própria, (2018).
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7.1. Custo unitário de manutenção
Em algumas situações onde o custo de estocagem não é apurado, como é o caso da empresa
estudada, onde por falta de estrutura e conhecimento técnico esses valores não foram
possíveis de serem obtidos, pode-se estimar como custo de estocagem aquele obtido para
obtenção do produto acrescido da taxa de juros relativo ao período de estocagem.
Essa foi à condição adotada no trabalho referente à empresa Volt, onde os custos de
fabricação do produto estudado representam em média 42% do preço de venda (PV) dos
produtos e a taxa de juros adotada foi de 11,5% ao ano, taxa baseada na do banco central.
Sendo assim, pode-se estimar o custo de estocagem (h) anual da seguinte maneira (HOPP e
SPEARMAN, 2013):
h = % x Taxa de juros x PV, logo temos:
(4)
O custo de estocagem corresponde ao custo unitário de manutenção. Neste caso o custo
unitário de manutenção ficou em R$ 14,97. O produto em questão é vendido por R$ 310,00.

7.2. Custo de preparação (Cprep)
Referente ao custo de preparação, a empresa leva em consideração o tempo gasto para
preparação do material e custo por hora de trabalho, esse tempo considera os seguintes
fatores:


Tempo de movimentação na separação do material;



Tempo de preparação das maquinas de preforma;



Tempo de preparação da linha de produção, que é a somas do tempo de montagem,
revisão, teste e reteste.

Esse tempo é multiplicado pelo custo da hora de trabalho informada no centro de custo da
empresa, que é baseado no custo fixo e variável.
Para o produto em questão, a empresa nos informou que o custo de preparação é de R$
300,00, e que o tempo médio em sua preparação é de 55 minutos, dessa forma foi possível
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chegar ao valor utilizado no centro de custo, esse valor é de extrema importância para se
calcular futuramente a redução de custo de setup nos demais produtos da empresa.
(5)

7.3. Definição do lote econômico de produção
Após a mensuração do tempo gasto por cada item e etapa, partimos então para o cálculo do
lote econômico, a fim de se analisar se a OP de 1000 peças, é a quantidade mais viável para a
empresa, para isso utilizamos os seguintes dados fornecidos pela empresa.
D = 21600 (Demanda anual)
Taxa de Produção x = 125 unidades por dia (Limitada pelo tempo de teste e reteste)
Cprep = R$ 300,00 (Baseado no setup)
Cm = R$ 14,97 por unidade e ano
250 dias no ano.

Taxa de consumo Y =

= 86,4 ~ 87 unidade por dia

LEF = √

)

= 1687,85 ~ 1688 peças.

Ao fim do cálculo, chegamos à quantidade econômica de 1688 peças. Em reunião com o
gestor do setor de PCP, o mesmo não achou como viável essa quantidade, pelo fato de ser um
número quebrado, não é política da empresa montar quantidades com essa similaridade, o
mesmo propôs como 1700 uma quantidade mais simples de se trabalhar em todos os
processos, dessa forma ficou definido que iria montar uma OP com esta quantidade e, ao fim
do processo seriam feitos os comparativos dos resultados, para se validar ou não essa
aplicação.
7.4. Dados após a Implementação.
Uma vez definido o Lote Econômico de fabricação, partimos para implementação da
metodologia. Foram montadas duas OP em sequência, ambas de 1700 peças, a primeira teve
início no dia 23 de abril de 2018 e se encerrou no dia 24 de maio de 2018, a segunda se
iniciou em 25 de maio e se encerrou em 21 de junho de 2018.
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TABELA 3 - OP's abertas após a implementação do LEF.

Após ajusto de lote - Lotes de 1700 peças
Q° de componentes

331500

Data

Tempo entre as OP's
segunda-feira, 23 de abril de 2018
quinta-feira, 24 de maio de 2018
quinta-feira, 21 de junho de 2018

Tempo

31
28
29,5 Média

Média
Tempo médio de separação por componente

49940
51400
50670
0,152850679

FONTE - Dados fornecidos pela Volt, (2018).

Durante o acompanhamento do processo dessas OP’s, coletamos os seguintes dados
informados na TABELA 4.
TABELA 4 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação após implementação do LEF.
Processo

Tempo em segundos por unidade
(Média)

Separação

29,79

Preforma

108,6

Montagem

92,3

Soldagem

29

Corte terminal

60

Revisão

600/5 = 125

Teste

178

Integração

125

Reteste

90

Total

837,69 Segundos / 13,96min.

Tempo total para
finalizar o lote
Tempo de ciclo do
produto

6715 minutos
6715/1700 = 3,95 min.

FONTE - Dados coletados pela equipe, (2018).
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Tempo em segundos por unidade (Média)
500000

402900

400000
300000
200000
100000

29,79 108,6 92,3

29

60

125

178

125

90 837,69

237

0

FIGURA 6 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação após implementação do LEF.
FONTE - Dados coletados pela equipe, (2018).

A redução de tempo nos processos se dá principalmente à redução de tempo de setup e
continuidade do processo. No processo de separação era necessário pegar todo material em
estoque para começar a separar, se perde muito tempo com esta movimentação, na preforma
se perde tempo preparando as máquinas de preforma, na montagem se perde tempo
preparando a linha, e assim é para os demais processos.
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
8.1. Análise dos Dados obtidos
Após realizarmos um estudo minucioso sobre o processo de fabricação da FONTE
NOBREAK 24V 7A, obtivemos os resultados demonstrados na TABELA 5.
TABELA 5 - Análise paramétrica dos resultados

Tempo em
segundos por
Processo
unidade (Média)
Anterior ao cálculo
Separação
42,7
Preforma
115,8
Montagem
97,5
Soldagem
30
Corte terminal
60
Revisão
600/5 = 125
Teste
180
Integração
128
Reteste
90
869 Segundos /
Total
14,48 min.
Tempo total para 4200 minutos
finalizar o lote
(1000 peças)
Tempo de ciclo
4200/1000 = 4,2
do produto
min.
Custo previsto
com setup em 1
ano.

6480,00
(Anterior
cálculo)

ao

Tempo em segundos
por unidade (Média)
Posterior ao cálculo

Tempo reduzido
Redução
em segundos
de em %
por unidade

29,79
108,6
92,3
29
60
600/5 = 125
178
125
88
837,69 Segundos /
13,96min.
6715 minutos
(1700 peças)

12,91
7,2
5,2
1
0
0
2
3
2

15000
(placa completa)

5,95

6715/1700 = 3,95 min.

90

5,95

30,23
6,22
5,33
3,33
1,11
2,34
2,22

33,31

3,72

3.811,76
(Posterior ao cálculo)

41,11

FONTE - Fonte Própria, (2018)

O custo previsto com setup foi calculado levando em consideração a demanda anual (21600
peças), a quantidade de peças por OP (1000 e 1700 peças respectivamente) e o custo de
preparação, dessa forma chegamos a equação 6.

)
)

R$ 6480,00
R$ 3811,76

(6)
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Através desta análise verificamos ganhos expressivos de produtividade em três principais
processos, sejam eles:


Separação: Redução de 30,23% no tempo;



Preforma: Redução de 6,22% no tempo;



Montagem: Redução de 5,33% no tempo.

Além destas reduções, tivemos também redução significativa no tempo total para finalizar o
lote, se levarmos em consideração os tempos gastos em cada processo e fizermos uma relação
entre o lote de 1000 e 1700 peças, essa redução seria de 5,95%.
Já no custo de setup, a previsão é de redução de 41,11%, o que corresponde a R$ 2668,24,
uma vez que o custo anterior era de R$ 6480,00 e o custo atual esta previsto para R$ 3811,76.
Para o caso estudado, não foi possível prever se haverá aumento no custo unitário de
manutenção de estoque, pois levamos em consideração o conteúdo apresentado no item 7.1,
onde diz “o custo de estocagem não é apurado, como é o caso da empresa estudada, onde por
falta de estrutura e conhecimento técnico esses valores não foram possíveis de serem
obtidos”.
8.2. Recomendações e conclusão
Todos os dados aqui citados foram coletados e analisados juntamente com o setor responsável
da empresa, sendo estes trabalhados sobre as mais conceituadas teorias de lote econômico de
produção, obtendo assim resultados bastante positivos que podem ser empregados para
diversas outras empresas.
A metodologia do Lote Econômico de Produção se mostrou uma ferramenta muito eficaz na
busca do objetivo principal deste trabalho, estabeleceu um padrão para se abrir OP, pois antes
às quantidades eram abertas sem um estudo sobre a quantidade mais adequada, reduziu os
custos com setup, o valor foi significativo e pode ser aplicados aos demais 195 produtos da
empresa.
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Os tempos de processos foram reduzidos o que consequentemente se reduz o custo, e com
essa redução, será possível para a empresa verticalizar ainda mais seu processo, reduzindo as
montagens terceirizadas.
Por fim, recomendamos ao gerente da empresa, através dos dados obtidos, um estudo a ser
realizado nos demais produtos da empresa a fim de tornar o processo ainda mais produtivo.
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RESUMO
A prática das auditorias de processo vem se mostrando importante ferramenta de
garantia da qualidade do sistema de gestão de uma organização, visto que ela é um indicador
de aderência dos processos aos procedimentos estabelecidos. Este trabalho tem por objetivo
fazer o estudo e análise dos resultados obtidos através da aplicação das auditorias de processo
em uma indústria de produtos de segurança eletrônica, telecom e redes em Santa Rita do
Sapucaí – MG., visto que a empresa estudada faz a aplicação de algumas ferramentas do Lean
Manufacturing System (Sistema de Manufatura Enxuta). Foram utilizados dados obtidos nos
três primeiros meses da prática de auditorias em cada de setor. Uma análise destes dados,
juntamente com a explicação de cada um item dos check-list’s de auditoria utilizados foi feita,
bem como o cálculo das eficiências em cada setor. Ao longo da implantação desse sistema de
auditorias foram encontradas diversas dificuldades, sendo considerada a maior dela a
resistência à mudança pelos setores auditados. Por fim a evolução destas eficiências e as ações
tomadas na empresa são descritas, demonstrando-se os benefícios que as Auditorias de Processo
trazem à organização.

Palavras-chave: Auditoria de Processo, Indicadores, Melhoria Contínua.
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1 – INTRODUÇÃO
A prática das Auditorias de Processo vem se mostrando importante ferramenta para
garantia da qualidade do sistema de gestão de uma organização, visto que ela é um indicador
de aderência dos processos aos procedimentos estabelecidos. Tal ferramenta é um meio de
prevenção às não conformidades de auditorias externas, como auditorias de recertificação da
ISO (Organização Internacional de Normatização) e INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Uma “não conformidade” está relacionada a processos
que geraram resultados insatisfatórios, ou seja, produtos não conformes, que não atendem
determinado requisito de uma norma à qual a empresa segue. Vale ressaltar que as não
conformidades são sintomas e não causas, elas mostram que algo não está de acordo com o que
deveria e devem ser tratadas com importância.
A empresa estudada segue a filosofia kaizen, que é um processo de melhoria contínua,
uma filosofia de vida para a organização na qual nenhum dia deveria se passar sem que alguma
forma de melhoria tenha sido feita (CARDOSO, 2017). Portanto, a prática constante da
Auditorias de Processo vem em concordância com tal filosofia, visto que, em cada auditoria
realizada que é encontrada uma ou mais não conformidades, são geradas ações no intuito de
melhorar o processo auditado.

1.1 – METODOLOGIA

A Metodologia é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que orientam
a geração de conhecimentos válidos, indicando um caminho a ser seguido. Isto consiste
na aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observadas para construção do
conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos vários âmbitos
da sociedade (MARCONI e LAKATOS, 2002; PRODANOV e FREITAS, 2013).

Como este trabalho estuda a aplicação de uma ferramenta já implantada na empresa,
será utilizado o procedimento técnico de Estudo de Caso, de natureza aplicada e método
científico indutivo. A Figura 1 retrata melhor a Metodologia utilizada.
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FIGURA 1 – Metodologia
FONTE: Autor (2018)
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2 – A ORGANIZAÇÃO

A Intelbras S/A Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira é 100% brasileira,
uma empresa que atua nas áreas de Segurança, Telecom e Redes. Atualmente, o grupo Intelbras
possui quatro unidades fabris: Matriz, Filial São José SC, além das Filiais em Minas Gerais
(Figura 2) e no Amazonas.

FIGURA 2 - Fachada Intelbras - Filial Minas
FONTE: Intelbras (2018)

A Intelbras possui um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privados da
América Latina, além de uma das maiores redes de assistência técnica do mercado brasileiro.
Possui também importantes certificações, como a ISO 14001 (Figura 3) na matriz, que assegura
a realização do controle operacional sobre seus aspectos e impactos ambientais, e a ISO 9001
(Figura 4).

FIGURA 3 - ISO 14001
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 4 - ISO 9001
FONTE: Intelbras (2018)
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3 – EMBASAMENTO TEÓRICO
3.1 – SISTEMA LEAN MANUFACTURING

O Lean Manufacturing ou originalmente conhecido como TPS (Sistema Toyota de
Produção) tem como criador o Taiich Ohno, chefe de produção da Toyota no período posterior
à Segunda Guerra Mundial. Começando nas operações de usinagem, Ohno liderou o
desenvolvimento do TPS ao longo das décadas de 1950 e 1960, e sua disseminação à cadeia de
fornecedores nas décadas de 1960 e 1970. Este sistema foi desenvolvido para fornecer a melhor
qualidade, no menor custo o menor lead time por meio da eliminação de desperdícios.
Organizações de praticamente todos os setores têm usado o lean como meio
fundamental para transformar realidades gerenciais, potencializar resultados e melhor
aproveitar o potencial humano, tudo isso feito através das aplicações de suas ferramentas. Na
Figura 5 pode ser visto os pilares e as ferramentas mais utilizadas no TPS.

FIGURA 5 - Casa do Sistema Toyota de Produção
FONTE: Lean Institute Brasil (2016)

3.1.1 - Trabalho Padronizado

Segundo KOSALKA (2009) o Trabalho Padronizado (TP) é uma das ferramentas da
filosofia Lean que faz grande diferença entre a Toyota e as demais. Na Toyota o TP é tratado
com extrema seriedade e é através dele que se sustenta a desejada estabilidade no sistema
produtivo. Essa estabilidade tem um grande impacto na segurança no trabalho, na qualidade da
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execução das tarefas que reflete na qualidade do produto e na produtividade. Como
consequência disso a sua influência nas atividades executadas pelos colaboradores torna-se um
fator diferenciado de competitividade e de motivação, pois o trabalhador que sabe claramente
o que, onde, quando, porque e como as tarefas devem ser executadas, torna–se um colaborador
esclarecido e ainda tem no TP uma referência para melhorias contínuas.
Na Intelbras os colaboradores fazem o uso da Instrução de Trabalho, procedimento que
é um dos documentos que compõe a ferramenta de Trabalho Padronizado. Sua função é servir
de base para o operador dizendo como o produto deve ser montado e testado.

3.1.2 - Matriz de Qualidade Assegurada

A Matriz QA é uma ferramenta da qualidade utilizada para prevenir e corrigir problemas
que podem ocorrer durante a produção das peças. Trata-se de uma ferramenta de análise
sistemática para resolução de problemas. Na Intelbras, esta planilha é preenchida pelo subsetor
de reparo técnico que está localizado dentro da Montagem Final, com as informações de falhas
dos componentes das placas.

3.1.3 – Ferramenta 5S

O 5S é uma das ferramentas do pensamento Lean que ajuda a criar a cultura da
disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades para melhorias. A proposta do 5s é
reduzir o desperdício de recursos e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional. Seu
significado é: Seiri (Senso de Utilização), Seiton (Senso de Organização), Seiso (Senso de
Limpeza), Seiketsu (Senso de Padronização) e Shitsuke (Senso de disciplina). Segundo
SANTOS et al. (2006), o 5Ss é visto como um importante programa participativo e propulsor
da qualidade. O programa oferece o conhecimento necessário a todos os participantes, para o
desempenho e manutenção adequados de suas funções.
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3.1.4 - Matriz de Polivalência
A Matriz de Polivalência é também conhecida como “Matriz de Versatilidade” e
consiste em uma planilha que faz a representação das qualificações do colaborador da empresa
quanto às atividades referentes ao processo em que ele atua. Na Intelbras, tal planilha deve ser
atualizada pela liderança de cada área.

3.1.5 – Descarga Eletrostática - ESD
O ESD (Electrostatic Discharge), no português “descarga eletrostática” é a descarga
repentina de eletricidade estática para o solo. Componentes sensíveis podem ser danificados se
estiverem no caminho da corrente quando a descarga ocorrer. Devem ser tomados cuidados
especiais durante o manuseio de qualquer dispositivo que possa ser danificado pela eletricidade
estática. Na Intelbras, faz-se o uso de uso de pulseiras, calcanheiras e tapetes aterrados nas
linhas de teste e montagem.

3.2 – AUDITORIAS DE PROCESSO

Atendendo à tendência de manter sempre um sistema de produção com qualidade, a
auditoria de processo se apresenta como um instrumento particular, com mecanismos e
objetivos específicos, representando uma ferramenta efetiva para a prevenção e correção de
falhas em processos produtivos (REBELATO et al., 2006; WYNNE e MANNERS, 2001). As
auditorias de processo são uma forma de garantia de que as ferramentas e melhorias
implementadas estão se mantendo, ou seja, elas garantem que o trabalho não se perdeu no meio
do processo de acordo com o tempo.

3.3 – CARTA CEP

Segundo Ribeiro (2012), o Controle Estatístico do Processo (CEP) é um sistema de
inspeção por amostragem, operando ao longo do processo, com o objetivo de verificar a
presença de causas especiais, ou seja, causas que não são naturais ao processo e que podem
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prejudicar a qualidade do produto manufaturado. Uma vez identificadas as causas especiais,
pode-se atuar sobre elas, melhorando continuamente os processos de produção e, por
conseguinte, a qualidade do produto final. O CEP fornece uma radiografia do processo, e é uma
ferramenta fundamental para a identificação de variações que possam gerar problemas de
qualidade nos produtos, possibilitando o controle da variabilidade ao longo do tempo através
da coleta de dados continuada, análise e prevenção de possíveis causas que estejam tornando o
sistema instável.

3.4 – NORMA ISO 9001:2015

A sigla ISO refere-se a “International Organization for Standardization”, traduzido no
Brasil como Organização Internacional de Normatização. Os itens das normas ISO descritos a
seguir são os principais itens considerados para este trabalho:
O item “7.5 - Informação documentada” da norma ISO 9001:2015 em questão:
7.5.1 Generalidades
O sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir:
a) Informação documentada requerida por esta Norma;
b) Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a
eficácia do sistema de gestão da qualidade.
NOTA: A extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade pode
diferir de uma organização para outra, devido:
 do porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços;
 a complexidade de processos e suas interações;
 a competência de pessoas.
O item “8.5 - Produção e provisão de serviço” da norma ISO 9001:2015 em questão:
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
A organização deve implementar produção e provisão de serviço sob condições controladas.
Condições controladas devem incluir, como aplicável:
a) a disponibilidade de Informação documentada que defina:
1) as características dos produtos e serem produzidos, dos serviços a serem
providos ou das atividades a serem desempenhadas;
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b) os resultados a serem alcançados e bem como a disponibilidade e uso de recursos de
monitoramento e medição, a implementação de atividades de monitoramento e medição
em estágios apropriados para verificar que critérios para controle de processos ou saídas
e critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos;
c) o uso da infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos;
d) a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida;
e) a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados
dos processos para produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar a
saída resultante por monitoramento ou medição subsequentes;
f) a implementação de ações para prevenir erro humano;
g) a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega.
O item “9.2 – Auditoria interna” da norma ISO 9001:2015 em questão:
9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover
informação sobre se o sistema de gestão da qualidade:
a) está conforme com:
1) os requisitos da própria organização para o seu sistema do gestão da qualidade;
2) os requisitos desta Norma.
b) está implementado e mantido eficazmente

4 – O PROBLEMA ESTUDADO

A organização estudada encontrava dificuldades em ter informações sobre a real
adesão dos seus processos aos procedimentos estabelecidos por ela mesma, haja vista que, os
procedimentos eram definidos, porém, nem sempre eram seguidos pelos setores aos quais se
aplicavam. Tal comportamento levava a não conformidades em auditorias externas de
certificação da ISO, a falta de garantia da qualidade de seu sistema de gestão e a falta de garantia
da qualidade de seus produtos.
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5 – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Este trabalho tem por objetivo analisar os resultados obtidos com a implantação da
prática da auditoria de processo em uma empresa de produtos de segurança eletrônica, telecom
e redes. Dentre os objetivos específicos deste trabalho encontram-se:
1. Identificar os problemas existentes em relação ao não cumprimento de procedimentos
da empresa;
2. Fazer a comparação do antes e depois da prática de auditoria;
3. Detalhar as ações e medidas necessárias para melhorar as conformidades.

6 – JUSTIFICATIVA

A constante busca pelo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão da qualidade necessita
que a cadeia produtiva esteja interligada através de um ciclo de melhoria contínua. A auditoria
de processo se apresenta, desta maneira, como um instrumento particular, com mecanismos e
objetivos específicos, representando, portanto, uma ferramenta efetiva para a prevenção e
correção de falhas em processos produtivos e sua melhoria contínua (REBELATO et al., 2006;
WYNNE e MANNERS, 2001). A prática de auditorias de processo se dá também como forma
de buscar estar dentro dos resultados esperados em auditorias externas como as da ISO, e é por
esta razão que a empresa estudada busca melhorar seus índices de eficiência em auditorias de
processo internas.

7 – COLETA DE DADOS

Os gráficos das eficiências das auditorias de processo nos primeiros meses de
implementação em cada setor foram coletados. O período retrata o início da prática, no ano de
2017, exceto para o setor da Injetora/Tampografia, onde o início das auditorias se realizou
somente em 2018.
De acordo com procedimentos estabelecidos na empresa, considera-se as eficiências de
auditorias da seguinte maneira (Tabela 1):
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TABELA 1 - Relação entre cor e eficiência

Cor

Eficiência
Até 74%
Entre 75% - 94%
Acima de 95%

FONTE: autor (2018)

A eficiência das auditorias de processo é calculada utilizando a Equação 1, sendo
realizada mensalmente.
Eficiência mensal = 1 – (Não conformidades / Itens auditados) x 100 % (1)

Onde:
Eficiência mensal: valor dado em porcentagem que mostra a eficiência do setor.
Não conformidades: soma total dos itens do check list que não são atendidos.
Itens auditados: soma total dos itens auditados, sejam eles conformes ou não.

Por exemplo, no final do mês de um setor são auditados 20 itens e são encontradas 2
não conformidades, logo: 1 – (2/20) x 100% = 90%. Ou seja, o setor terá 90% de eficiência
neste mês. Sendo assim, as eficiências encontradas nos setores da empresa estão demonstradas
a seguir:

Montagem final: neste setor a auditoria foi dividida em três segmentos, conforme será visto
abaixo nas Gráficos 1, 2 e 3:
Montagem Final - Alarmes
Maio

74%

Abril

65%

Março

65%
0%

20%

40%

60%

80% 100%

GRÁFICO 1 - Coleta de dados 2017 – Alarmes
FONTE: autor (2018)

11

O segmento de Alarmes é responsável por produzir produtos como: cercas elétricas,
centrais monitoradas, centrais não monitoradas, entre outros. Foi o segmento com as eficiências
de auditorias mais baixas, conforme pode ser visto no gráfico: 65% em março, 65% em abril e
74% em maio, como demonstrado no Gráfico 1.
Montagem Final - Sensores

Maio

80%

Abril

84%

Março
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100%

GRÁFICO 2 - Coleta de dados 2017 – Sensores
FONTE: autor (2018)

Já no segmento de sensores são produzidos todos os tipos de sensores fabricados pela
empresa. Sua eficiência foi de 63% em março, 84% em abril e 80% em maio, demonstrados no
Gráfico 2.
Montagem Final - Condominial
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GRÁFICO 3 - Coleta de dados 2017 – Condominial
FONTE: autor (2018)
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O segmento de condomínio produz centrais condominiais e porteiros condominiais.
Teve eficiências de 62% em março, 76% em abril e 81% em maio.

Almoxarifado e Expedição: as eficiências são medidas separadamente, conforme visto nos
Gráficos 4 e 5:
Almoxarifado

Novembro

89%

Outubro
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80%

100%

GRÁFICO 4 - Coleta de dados 2017 – Almoxarifado
FONTE: autor (2018)

A eficiência das auditorias de processo do almoxarifado em setembro foi de 73%,
seguido de 96% outubro e 89% em novembro.

Expedição
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GRÁFICO 5 - Coleta de dados 2017 – Expedição
FONTE: autor (2018)
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Na expedição se iniciou no mesmo período, alcançando 75% em setembro, seguido de
93% outubro e 95% em novembro.

Injetora e Tampografia: as eficiências são medidas como uma só (Gráfico 6):

Injetora

Abril
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98%

Fevereiro

97%
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40%

60%

80%

100%

GRÁFICO 6 - Coleta de dados 2017 - Injetora/Tampografia
FONTE: autor (2018)

O setor de injetora teve início de suas práticas de auditoria de processo em fevereiro de
2018, e diferentemente dos outros setores, teve eficiências altas já no início, com 97% no
primeiro mês, 98% em março e somente em abril teve a nota abaixo do esperado com 92%.

7.1 – DIFICULDADES ENCONTRADAS NA COLETA

Durante este tempo de adaptação de três meses o qual foi considerado como coleta de
dados, pode-se observar algumas dificuldades iniciais de aculturamento dos setores à nova
abordagem em relação aos cumprimentos dos procedimentos, o que foi percebido como uma
resistência à mudança a adequação dos processos.
A mudança organizacional tornou-se uma das principais atividades para empresas e
instituições em todo o mundo. Tanto a literatura acadêmica quanto a gerencial tendem a apontar
a resistência à mudança – isto é, qualquer conduta que objetiva manter o status quo em face da
pressão para modificá-lo – como uma das principais barreiras à mudança bem-sucedida
(HERNANDES E CALDAS 2001). Acredita-se que esta foi a maior dificuldade encontrada,
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pois anterior à pratica não havia alguém presente nos setores cobrando de forma direta o
cumprimento dos procedimentos.
Outras dificuldades que também podem ser citadas, são:
1.

Falta do equipamento necessário para o cumprimento do procedimento de calibração
das parafusadeiras: torquímetro. Sendo assim, havia a não conformidade constante
neste item.

2.

Falta de registros de treinamentos dos colaboradores em todos procedimentos de
montagem e teste dos produtos, o que colocava em questão a real preparação que tais
pessoas tinham para exercerem suas atividades.

3.

Falta de dispositivos ESD para os operadores, descumprindo, assim, importante
procedimento da empresa que visa também garantir a qualidade dos produtos à longo
prazo.

4.

Não havia a rotina controlada de manutenção de jigas de teste e dispositivos ESD das
linhas.

5.

Alta quantidade de Instruções de Trabalho sem atualização, e, por consequência,
havia alto índice de descumprimento desse procedimento.

Com o tempo, a resistência à mudanças foi diminuindo e a aceitação dessa nova
abordagem foi considerado fator crucial para a regularização das não conformidades citadas
nos cinco itens acima.

8 – ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS
8.1 – AUDITORIAS NA INTELBRAS

A implantação das auditorias na Intelbras foi feita por setor, na seguinte ordem:
Montagem Final, Almoxarifado/Expedição e Injetora/Tampografia. Cada setor se encontra
dentro de um processo, estes foram destacados em azul no Mapa de Processos demonstrado na
Figura 6. O mapa de processos da Intelbras representa de forma visual onde estão as entradas e
saídas e como é feito o fluxo entre um e outro. Mostra também quais são os processos
considerados como apoio e os processos responsáveis pela gestão da empresa.
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FIGURA 6 - Mapa de Processos
FONTE: Intelbras (2018)

Na Tabela 2 pode ser vista a relação entre os processos e setores, ou seja, em qual
processo do Mapa, cada setor em que foi feita a implantação das auditorias, se encontra:
TABELA 2 - Relação entre processo e setor

Processo

Setor
Montagem Final, Almoxarifado e
PRODUÇÃO
Injetora/Tampografia.
VENDAS
Expedição
FONTE: autor (2018)

8.2 – SETORES AUDITADOS

Neste tópico será explicado cada setor que faz parte do processo de auditoria, a fim de
que os itens do check- list possam ser entendidos.
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Montagem final: este setor é composto por bancadas em células (Figura 7), onde cada linha
faz a integração das placas de eletrônicas (Figura 8) com os injetados (Figura 9). Os operadores
recebem a placa, o injetado e as demais matérias-primas e realizam o que é chamado de
integração.

FIGURA 7 - Setor de Montagem Final
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 9 – Placas eletrônicas
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 8 – Injetados
FONTE: Intelbras (2018)

Injetora/Tampografia: o setor de injetora é composto por máquinas de injeção plástica (Figura
10) e tampografia (Figura 11). As injetoras tem função de produzir peças injetadas e as
máquinas de tampografia são utilizadas pelos operadores para tampografar tais peças.
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FIGURA 10 - Máquina Injetora
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 11 - Máquina de Tampografia
FONTE: Intelbras (2018)

Almoxarifado/Expedição: o setor de almoxarifado (Figura 12) é responsável por armazenar
todas as matérias primas necessárias que serão utilizadas pelo setor de Montagem Final. Neste
setor se encontram os abastecedores que são responsáveis por abastecer as linhas de montagem.
Já a expedição (Figura 13) armazena todos os produtos acabados da empresa e é responsável
por expedi-los para os clientes.
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FIGURA 12 - Setor de Almoxarifado
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 13 - Setor de Expedição
FONTE: Intelbras (2018)
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8.3 – CHECK-LIST

Assim como toda organização certificada pela ISO, a empresa estudada possui e segue
diversos procedimentos, e a auditoria de processo, juntamente com a auditoria interna, visa
garantir que estes procedimentos sejam seguidos. Nos ANEXO A, ANEXO B e ANEXO C
podem ser vistos o check-lists utilizados para auditoria de processos de cada setor, os quais
serão explicados a seguir. Cada check-list pode ser alterado de acordo com as necessidades de
auditoria de cada setor, bem como devido à mudança dos processos.
Pode ser visto no ANEXO A o modelo de check list utilizado para auditorias no setor
de Montagem Final. Os itens que o compõe estão explicados um a um em seguida:
Item 1 – Neste item é verificado se o lote que está sendo produzido na linha é piloto, ou seja, o
primeiro lote de um novo produto, se sim, é verificado se o relatório FCA (Fato, Causa e Ação)
está preenchido.
Item 2 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, sendo que as datas devem estar
atualizadas.
Item 3 – As cartas CEP do setor devem estar preenchidas corretamente, com gráfico plotado e
justificativa no diário de bordo, caso ultrapasse o limite superior de controle.
Item 4 – Neste item é verificado se a planilha de MQA (Matriz de Qualidade Assegurada) foi
preenchida corretamente pelo técnico de reparo.
Item 5 – Deve-se verificar se a auditoria de 5S feita entre os departamentos foi pelas células
dos setores auditados.
Item 6 – Observa-se se que o quadro de produção horária é preenchido corretamente pelos
montadores.
Item 7 – Neste item é verificado se o cartão de check-list de abastecimento, utilizado para fazer
a conferência da primeira peça do lote, foi preenchido corretamente pelo montador.
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Item 8 – É verificado se o estoque em processo entre um posto e outro de trabalho está sendo
respeitado pela quantidade definida.
Item 9 – Observa-se se o limite de cinco placas empilhadas está sendo respeitado.
Item 10 – Todos os materiais não conformes nas bancadas devem estar segregados e
devidamente identificados.
Item 11 – Observar se o colaborador é novo (menos de trinta dias na empresa|), se sim, ele deve
usar o colete amarelo de treinamento.
Item 12 – Verificar se o colaborador auditado possui os registros de treinamentos necessários
para sua função.
Item 13 – Neste item é observado se a matriz de polivalência do setor está de acordo com as
informações dos registros de treinamentos.
Item 14 – O quadro de produção da liderança deve estar preenchido com o último dia de
produção útil até as 12h do dia seguinte.
Item 15 – O gráfico de eficiência deve estar plotado no quadro com o último dia de produção
útil até as 09h do dia seguinte.
Item 16 – Este item observa se os operadores estão usando dispositivo ESD (descarga
eletrostática) no posto de trabalho e se estes estão devidamente conectados.
Item 17 – É verificado se os operadores fizeram e preencheram corretamente o check-list de
teste do dispositivo ESD (descarga eletrostática).
Item 18 – Deve-se olhar se o operador de máquina shrink preencheu corretamente o check- list
de operação da máquina.
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Item 19 – Neste item o operador deve saber onde está localizada a instrução de trabalho do
produto que está sendo testado/montado no momento da auditoria.
Item 20 – É observado se o montador está seguindo a instrução de trabalho.
Item 21 – Os equipamentos que necessitam de calibração, devem estar com identificação de
calibração.
Item 22 – Os equipamentos que estiverem com identificação de calibração, devem estar com a
data em dia.

Pode ser visto no ANEXO B o modelo de check-list utilizado para auditorias no setor
de Almoxarifado/Expedição, os itens que o compõe são explicados um a um em seguida:
Item 1 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, as datas devem estar atualizadas.
Item 2 – Deve-se verificar se a auditoria de 5s feita entre os departamentos foi pelas células dos
setores auditados.
Item 3 – Verifica-se se o cartão de check-list de abastecimento está sendo preenchido pelos
abastecedores no momento da separação do material.
Item 4 – É verificado se existem itens de devolução da linha, como placas e injetados,
acumulados para guardar pelo controlador de estoque.
Item 5 – Os pallets vazios não podem estar nos corredores sem identificação.
Item 6 – Nota-se se existem materiais, seja matéria prima ou produto acabado, parados nos
corredores sem identificação.
Item 7 – As etiquetas de AE devem estar devidamente coladas em cada material.
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Item 8 – Neste item é verificado se a gaiola/container de lixo (plástico ou papel) está
transbordando.
Item 9 – É observado se existem caixas amassadas no estoque de matéria-prima, se sim, deve
ter a aprovação da qualidade.
Item 10 – Os pallets devem estar alinhados dentro de suas marcações de localizações no chão.
Item 11 – As caixas de injetados e embalagem não podem estar expostas.

Pode ser visto no ANEXO C o modelo de check list utilizado para auditorias no setor
de Injetora/ Tampografia, os itens que o compõe serão explicados em seguida:
Item 1 – Neste item é verificado se o caderno de produção do turno está sendo preenchido
corretamente.
Item 2 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, as datas devem estar atualizadas.
Item 3 – As cartas CEP do setor devem estar preenchidas corretamente, com gráfico plotado e
justificativa no diário de bordo, caso ultrapasse o limite superior de controle.
Item 4 – No check-list de ponto crítico o operador da máquina marca, a cada duas horas, a
verificação da peça injetada com a peça padrão.
Item 5 – Deve-se verificar se a auditoria de 5S feita entre os departamentos foi pelas células
dos setores auditados.
Item 6 – Por medida de segurança, as caixas do setor podem ter empilhamento no máximo de
6 unidades.
Item 7 – É verificado se a quantidade do cartão de produção kanban é a mesma quantidade que
consta na Instrução de Trabalho.
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Item 8 – Observa-se se os materiais não conforme estão em caixa vermelha e com identificação.
Item 9 – Observa-se se o colaborador é novo (menos de 30 dias na empresa|), se sim, ele deve
usar o colete amarelo de treinamento.
Item 10 – Verifica- se se o colaborador auditado possui os registros de treinamentos necessários
para sua função.
Item 11 – Neste item é observado se a matriz de polivalência do setor está de acordo com as
informações dos registros de treinamentos.
Item 12 – É verificado se o gráfico de eficiência foi atualizado pela liderança.
Item 13 – É verificado se o gráfico de eficiência sobre o objetivo e disponível foi atualizado
pela liderança.

Item 14 - É verificado se o gráfico de setup foi atualizado pela liderança.
Item 15 – Os colaboradores do setor devem estar usando Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).
Item 16 – Cada produto possui sua peça padrão como referência e esta deve estar disponível na
máquina e com identificação.
Item 17 – É observado se a ficha de refugo está sendo preenchida pelo operador.
Item 18 – Verifica-se se a Instrução de Trabalho é uma cópia não controlada e se está dentro do
prazo.

Item 19 - Neste item o operador deve saber onde está localizada a instrução de trabalho do
produto que está sendo testado/montado no momento da auditoria.
Item 20 – É observado se o operador está seguindo a instrução de trabalho.
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Item 21 - Os equipamentos que necessitam de calibração devem estar com identificação de
calibração.
Item 22 – Os equipamentos que estiverem com identificação de calibração, devem estar com a
data em dia.

8.4 - ENTENDENDO O CHEK-LIST DE AUDITORIA

Todos os itens do check-list são analisados da mesma forma e possuem o mesmo
peso no resultado final, sendo considerado “1” o item ok onde o requisito é atendido, “0” não
ok, tendo, assim, uma não conformidade e “NA” como não se aplica, para o item que não se
aplica no dia da auditoria.
Os itens tem ainda uma classificação de “admissível” e “inadmissível”, sendo
considerados itens admissíveis aqueles que possuem menor relevância no processo e não tem
ligação direta com algum procedimento da empresa, ou seja, seriam não conformidades de
menor impacto. Já os itens inadmissíveis são os itens que tem relação direta com os
procedimentos da empresa, logo, são considerados não conformidades de maior impacto no
processo auditado e requer a abertura de cartão amarelo ou laranja que serão explicados logo
em seguida.
Uma não conformidade está sempre relacionada ao não cumprimento de algo que
foi especificado. Pode ocorrer nos produtos, processos, meio ambiente, saúde e segurança dos
colaboradores ou em auditorias internas. A Intelbras tem as suas não conformidades tratadas
em cartões controlados, sendo: cartão amarelo, o qual trata não conformidades menores e cartão
laranja, o qual trata não conformidades maiores. No ANEXO D e E pode ser visto o modelo de
cartão amarelo utilizado e no ANEXO F e G o modelo de cartão laranja utilizado pela empresa.
Cada cartão é registrado em uma planilha de controle com seu próprio código. A auditoria de
processos realizada pelo SIM é um dos critérios para abertura de não conformidades na empresa
e funcionam da seguinte maneira conforme Tabela 3.
O período inicial da implantação das auditorias, três primeiros meses, é o único
período onde não são abertas não conformidades – cartões amarelos ou laranjas – para os setores
auditados. Tal medida é tomada visto que o tempo é adaptação é entendido como um tempo de
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aprendizagem dos setores, onde eles devem se preparar para poderem lidar com as tratativas
das não conformidades após estes meses.
TABELA 3 – Critérios para abertura de não conformidades

Critérios
Itens Inadmissíveis: itens inadmissíveis indicados como 0 (não ok), deve-se fazer a
abertura de cartão amarelo.
Itens Admissíveis: itens admissíveis indicados como 0 (não ok) na primeira
ocorrência, tratamento através do plano de ação.
Itens Admissíveis: segunda ocorrência de itens admissíveis indicados com 0 (não ok)
no mesmo mês, abertura de cartão amarelo.
FONTE: Intelbras (2018)

8.5 – PRÁTICA DE AUDITORIA

As rotinas de auditorias de processo da Intelbras são embasadas em um
procedimento da empresa, o qual define que devem ser realizadas até quatro auditorias em cada
segmento do setor de Montagem Final, até duas auditorias em cada turno do setor de
Injetora/Tampografia, até quatro auditorias no setor de Almoxarifado e até quatro auditorias no
setor de Expedição. Os relatórios de auditorias de processo são enviados por e-mail para a
lideranças de cada área até o dia útil seguinte da auditoria realizada, e, neste e-mail, são
enviados também as evidências (fotos) das não conformidades encontradas durante a auditoria,
caso tenha.

8.5.1 – Evolução das eficiências

Ao longo do tempo da prática de auditorias, dentre não conformidades encontradas
repetidas vezes, o processo foi se ajustando conforme seus procedimentos, e, a evolução das
eficiências podem ser vistas a seguir dos Gráficos 7 até 11 referente aos anos de 2017 e 2018,
e Gráfico 12, referente somente ao ano de 2018.
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GRÁFICO 7 - Evolução das eficiências em Alarmes 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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GRÁFICO 8 - Evolução das eficiências em Sensores 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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Montagem Final - Condominial
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GRÁFICO 9 - Evolução da eficiências em Condominial 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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GRÁFICO 10 - Evolução da eficiências no Almoxarifado 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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Expedição
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GRÁFICO 11 - Evolução da eficiências na Expedição 2017/2018
FONTE: autor (2018)

Injetora/Tampografia
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GRÁFICO 12 - Evolução da eficiência na Injetora/Tampografia 2018
FONTE: autor (2018)
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8.5.2 – Evolução das eficiências e as ações realizadas

Como foi demonstrado no tópico anterior, a evolução das eficiências de auditoria é
notável. A Tabela 4 abaixo representa mais uma vez esta evolução, e nela foram colocadas a
pior eficiência dos três primeiros meses (tempo de adaptação) de auditorias e a melhor
eficiência dos últimos três meses apresentados neste trabalho:

TABELA 4 - Comparação da pior e melhor eficiência

Setor
Pior eficiência Melhor eficiência
Montagem Final
62%
98%
Almoxarifado
73%
97%
Expedição
75%
98%
Injetora/Tampografia
92%
100%

Diferença
36%
24%
23%
8%

FONTE: autor (2018)

Da tabela acima, foi extraído o Gráfico 13 a fim de melhor visualização dos resultados
e da efetiva comparação entre o antes e depois da prática das auditorias, sendo que a linha em
vermelho representa a coluna de “pior eficiência” e a linha verde representa coluna de “melhor
eficiência”.

Comparação entre antes e depois
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GRÁFICO 13 - Comparação entre antes e depois da prática de auditorias
FONTE: autor (2018)

Foram realizadas múltiplas ações para que este resultado tenha sido alcançado, são
elas dividas em cinco categorias e serão explicadas em seguida:
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1.

Treinamentos e cumprimento de procedimentos: as não conformidades referentes
a falta dos registros de treinamento dos operadores foi considerada sistêmica dentro
dos setores produtivos. Para resolver este problema, foi feito um trabalho em conjunto
entre o setor de Engenharia Industrial e Recursos Humanos (RH), o qual fazia
periodicamente o levantamento das necessidades de treinamentos geradas pela
sistema e também o relatório de treinamentos já aplicados. Desta maneira, a
Engenharia Industrial fazia o acompanhamento dos registros que deveriam ainda ser
realizados. Tal ação veio de encontro com a conscientização dos colaboradores da
importância do cumprimento de procedimentos e atualização dos procedimentos,
visto que para treinar um operador em uma Instrução de Trabalho, ela deve estar
atualizada de acordo com o processo atual de montagem/teste.

2.

Aquisições: logo no inícios das rotinas de auditoria, foi identificada a necessidade de
compra de um torquímetro que é um equipamento utilizado para fazer a calibração
das parafusadeiras, as quais são ferramentas de trabalho importantes presente em
todas as linhas de montagem e devem estar calibradas. Foi identificada também a
necessidade de compra de dispositivos ESD (tapetes, mantas, calcanheiras e
pulseiras). Estes dois itens auxiliam na garantia da qualidade a longo prazo dos
produtos e no cumprimento dos procedimentos da empresa.

3.

Gestão visual: a Intelbras preza muito pela gestão visual de seus processos, isso
consiste em ter gráficos e tabelas expostas em cada setor com os andamentos e
resultados alcançados. Os setores já possuíam estes gráficos e tabelas porém não
tinham a rotina de mantê-los preenchidos. Com as auditorias e cobranças constantes
foi possível criar esta rotina entre os líderes e colaboradores de cada setor para que a
gestão visual estivesse sempre atualizada.

4.

Armazenamento e identificação: esta categoria diz respeitos as identificações dos
setores, como: identificação de caixas de matérias primas nas bancadas, identificação
de matérias primas e produtos acabados nos corredores, identificação e segregação
de materiais não conformes, entre outras. Para resolver tais não conformidades
referentes às identificações, além das cobranças constantes das auditorias de

31

processo, o que levou à conscientização dos colaboradores, foram implantadas
também rotinas de auditorias 5s entre os setores, a fim de que eles mesmos pudessem
acompanhar e melhorar a organização de seu ambiente de trabalho.

5.

Fluxo e controle de produção: dentro de cada setor existem alguns itens os quais os
colaboradores devem preencher a fim de coletar informações, como no caso da carta
CEP, ou mesmo prevenir a recusa de um lote de peças pelo setor qualidade, como é
o caso do check list de abastecimento, check-list da peça padrão da injetora, dentre
outros. Tais itens são importantes para auxiliar no controle da produção, prevenção
de falhas e garantia da qualidade. Foi feito um trabalho juntamente com a Engenharia
Industrial da empresa em relação aos treinamentos para o correto preenchimento
desses controles, tais treinamentos foram aplicados de forma diferenciada, utilizandose de ajuda visual e com a participação mais efetiva dos operadores, a fim de que
estes pudessem absorver melhor o treinamento passado.

As ações realizadas durante todo o trabalho de evolução foram o que determinou o
caminho que as eficiências iriam seguir, ou seja, tais ações foram o que fez acontecer a
evolução. Para isso, foi de extrema importância o engajamento da equipe envolvida nos
processos auditados para que o resultado final fosse alcançado.

8.6 – AUDITORIAS DE PROCESSO COMO FORMA DE MELHORIA CONTÍNUA

As auditorias de processos funcionam como prática de melhoria contínua dentro da
organização, já que, identificam os pontos onde é necessário melhorar dentro dos processos e
procedimento existentes. Segundo Dias (2015, p. 7), as sugestões relativas a possíveis
melhorias no processo deverão considerar, além da eliminação das causas relativas às falhas ou
aos desvios apontados na operação, ações que proporcionem ganhos ao negócio praticado pela
empresa, agregando qualidade e eficiência à sua execução. Ou seja, as ações resultantes depois
de uma auditoria agregam qualidade ao processo que é executado, e, como a prática é constante
dentro da empresa, logo, as melhorias também serão.
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todos os dados apresentados, conclui-se que a pratica da auditoria de processo é
ferramenta importante para o desenvolvimento de uma organização, visto que ela serve como
importante indicador de aderência dos processos aos procedimentos.
Ao longo da implantação desse sistema de auditorias foram encontradas diversas
dificuldades, sendo considerada a maior dela a resistência à mudança pelos setores auditados,
o que pode ser chamado também de processo de aculturamento destes setores, período no qual
são necessárias diversas ações visando adequação ao procedimento e melhoramento dos
processos existentes.
Por fim, conclui-se que a prática da auditoria não garante 100% de eficiência dos
processos, como pode ser observado no item 8.5.1 deste trabalho. Apesar da notável evolução
das eficiências, existem ainda algumas que ficam fora do esperado. Tal situação é considerada
normal dentro da organização, visto que a maioria dos processos é direta ou indiretamente
dependente de pessoas, e pessoas podem ser falhas. No entanto, as flutuações das eficiências
serem consideradas normais não deve ser motivo de acomodação, a empresa deve buscar
sempre a melhoria continua de seus processos e produtos, buscando atingir o seu objetivo dentro
deste indicador.
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ANEXO A – CHECK LIST DO SETOR DE MONTAGEM FINAL
ITEM

No
1
2
3

Fluxos e controle
de produção

4

Gestão Visual

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL

6

O quadro de produção está sendo preenchido?
O cartão de check list de abastecimento está sendo
preenchido? IT-AQU-001-MINAS Anexo A
Estoque em processo está sendo seguido? FIFO
Empilhamento máximo de 5 placas está sendo respeitado?
Materiais conformes e não conformes estão devidamente
identificados? PR-PRO-004-MINAS
Capacitação operacional. (Colete amarelo/laranja)
PR-GPS-001-PRO
Colaborador tem treinamento?
Está na matriz de polivalência?
O quadro de produção está atualizado pela liderança?
Gráfico de eficiência está atualizado e disponível no toten?
Colaboradores estão usando dispositivos ESD? PR-PRO-002MINAS
Fez teste da calcanheira? PR-PRO-002-MINAS Anexo A
Preenchimento da máquina de Shrink está sendo realizado
corretamente?
Colaborador sabe onde está localizada a instrução de
trabalho?
O processo está conforme instrução de trabalho? Anotar
código.
Equipamentos de medição estão identificados? Parafusadeiras
devem estar com o lacre.
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL

8
9
10

12
13
14
15

17
18
19
20
Calibração de
equipamentos

INADMISSÍVEL

ADMISSÍVEL

16

Cumprimento de
procedimento

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

11
Treinamento

Lote Piloto? Fca atualizado?
Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.
Auditoria de Carta CEP - PR-PRO-001-AQ Anexo E
Planilha MQA está sendo preenchida? Produção diária está
sendo preenchida? Diário de bordo preenchido diante de
uma extrapolada?

STATUS

5

7
Armazenamento
e identificação

PONTO DE AUDITORIA

21
22

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO B – CHECK LIST DO SETOR DE ALMOXARIFADO/EXPEDIÇÃO

ITEM

Fluxos e controles

No

ADMISSÍVEL

2

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

ADMISSÍVEL

7
8
9
10
11

Calibração de
equipamentos

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC

Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.

4
5
6

Treinamento

STATUS

1

3

Armazenamento
e identificação

PONTO DE AUDITORIA

12
13
14
15
16

O cartão de check list de abastecimento está sendo
preenchido? IT-AQU-001-MINAS Anexo A
Tem itens de devolução acumulado para guardar?
Tem pallet (plástico ou madeira) vazio nos corredores?
Tem material parado no corredorl?
Etiquetas de aviso de entrada AE, desorganizada ou não
colada
Gaiola do lixo cheia no Almoxarifado/Expedição
Caixas recebidas Amassadas/Danificadas no estoque? Se sim,
deve ter aprovação da qualidade.
Organização/alinhamento dos pallets acumulados para
utilização interna
As caixas com injetados ou caixas de embalagem estão
expostas?
Colaborador tem treinamento?
Check list das empilhadeiras estão sendo preenchidos?
Baterias das empilhadeiras estão carregando?
Equipamentos de medição estão identificados?
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO C – CHECK LIST DO SETOR DE INJETORA/TAMPOGRAFIA

ITEM

No
1
2

Fluxos e controle
de produção

3
4

Armazenamento
e identificação

Gestão Visual

Cumprimento de
procedimento

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

6
7

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

14
15

Empilhamento de peças injetadas (máximo de 6 caixas)
As peças no kanban estão de acordo com a IT?
Materiais conformes e não conformes estão devidamente
identificados?
Capacitação operacional (colete amarelo/laranja). PR-GPS-001PRO
Colaborador tem treinamento?
Está na matriz de polivalência?
Gráfico de eficiência está atualizado?
Gráfico de eficiência sobre objetivo e sobre o disponível está
atualizado?
Gráfico de setup está atualizado?
Colaboradores estão usando EPI?

16

Peça padrão está disponível na máquina? Está identificada?

INADMISSÍVEL

8

10
11
12
13

17
18
19
20

Calibração de
equipamentos

O caderno de produção está sendo preenchido?
Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.
Carta CEP está correta? Gráfico plotado corretamente?
Extrapolações e diário de bordo.
Check list do Ponto Crítico está sendo preechido
corretamente?

STATUS

5

9
Treinamento

PONTO DE AUDITORIA

21
22

A ficha de refugo está localizada na máquina e sendo
preenchida corretamente? PR-PRO-007-INJ - Anexo C
É cópia não controlada? Está no prazo?
Colaborador sabe onde está localizada a instrução de
trabalho?
O processo está conforme instrução de trabalho? Anotar
código.
Máquinas estão com identificação de calibração?
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO D – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MENOR – FRENTE
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ANEXO E – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MENOR – VERSO
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ANEXO F – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MAIOR - FRENTE
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ANEXO G – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MAIOR – VERSO
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Resumo: Focando na determinação das condições
ótimas de operação que tendem à realização de
processos produtivos com mínima variabilidade, este
trabalho tem por objetivo otimizar a resposta que
representa uma característica de qualidade do processo
de torneamento do aço de corte fácil 12L14 em relação
as variáveis de entrada: velocidade de corte (Vc), avanço
(fn) e profundidade (ap). A resposta analisada foi a
rugosidade média (Ra) do corpo de prova que tem a
finalidade de ser minimizada. Nesse contexto, o ponto
ótimo do problema é determinado por meio da
otimização do Erro Quadrático Médio (EQM) que visa
com que a medida de centralidade obtida do conjunto de
dados de Ra seja a mais próxima possível do seu valor
alvo enquanto que a variabilidade seja a menor possível
e, desse modo, proporcionando com que o problema se
torne insensível à ação de ruídos. Como resultado,
obtiveram-se os valores de Vc = 286,185 m/min; fn =
0,087 mm/rev e ap = 0,562 mm que foram considerados
ideais para os parâmetros de entrada do processo quando
o objetivo for a minimização da rugosidade que é
considerada uma característica de qualidade do
processo.
Palavras-chave: Otimização,
Quadrático Médio (EQM).

Torneamento,

Keywords: Optimization, Turning, Mean Square Error
(MSE).

1 Introdução
Os programas de melhoria contínua que focam
em condições ótimas de operação é o meio pelo
qual as empresas buscam garantir a qualidade
de seus produtos e processos. A qualidade dos
produtos obtidos a partir de processos de
fabricação como a usinagem, está diretamente
relacionada à maneira como as múltiplas
características do produto atendem às
especificações impostas pelos clientes.
Considerando que o processo de usinagem é
uma relação entre as variáveis de entrada do
processo (x) com as variáveis de saída (y) que
representam as características de qualidade, tal
que y = f (x), se conclui que uma melhora na
qualidade possa ser atingida com a definição
do melhor conjunto dos parâmetros de entrada
(x).

Erro

Abstract: Focusing on the determination of optimum
operating conditions that tend to perform production
processes with minimal variability, this work aims to
optimize the response that represents a quality
characteristic of the turning process of the easy cut steel
12L14 in relation to the input variables: Cutting speed
(Vc), feed rate (fn) and depth (ap). The analyzed
response was the average roughness (Ra) of the test
specimen that is intended to be minimized. In this
context, the optimum point of the problem is determined
by the optimization of the Mean Square Error (EQM)
that aims to measure the centrality obtained from the Ra
data set as close as possible to its target while the
variance is as small as possible and thus providing the
problem that it becomes insensitive to noise action. As a
result, the values of Vc = 286.185 m / min were
obtained; Fn = 0.087 mm / rev and ap = 0.562 mm which
were considered ideal for the process input parameters
when the objective is the minimization of roughness
which is considered a process quality characteristic.

Neste contexto, foi considerado o processo de
torneamento do aço de corte fácil 12L14 que
possui três parâmetros de entrada: Velocidade
de corte (Vc), avanço (fn) e profundidade (ap)
e uma variável de saída: rugosidade média
aritmética (Ra) que representa o valor
aritmético de todos os desvios do perfil de
rugosidade em relação à linha média dentro do
comprimento de medição (lm) conforme
exemplificado pela Figura 1.
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eixo principal de rotação da máquina e a
ferramenta se desloca simultaneamente
segundo uma trajetória coplanar com o
referido eixo.
Existem, no torneamento, dois fatores cuja
influência (independente de material de peça e
ferramenta) determina o resultado final do
processo: os parâmetros de corte e a geometria
da aresta de corte.

Figura 1 - Representação da obtenção de Ra
Fonte: Gaudêncio (2015)

Entre os parâmetros de corte, a velocidade de
corte (Vc) é a taxa na qual a superfície não
cortada da peça passa pela aresta de corte da
ferramenta, expressa normalmente em m/min.
O avanço (fn) é a distância percorrida pela
ferramenta por revolução da peça, e a
profundidade de corte (ap) é a espessura ou
profundidade de penetração da ferramenta
medida perpendicularmente ao plano de
trabalho, que é definido pelas direções de
avanço e (Vc) da ferramenta.

A rugosidade é considerada uma característica
de qualidade do processo de torneamento, pois
quanto menor for a rugosidade gerada no corpo
de prova, melhor será o seu acabamento.
Diante deste fato, este trabalho tem o objetivo
de otimizar a rugosidade média Ra a fim de que
o seu valor seja o menor possível e, assim,
satisfazendo as características impostas pelo
processo e, consequentemente, definindo os
valores ótimos das variáveis de controle.
Para a realização da otimização, foi utilizado o
Erro Quadrático Médio (EQM), do inglês,
Mean Squared Error (MSE), que segundo
Köksoy (2006) é um critério efetivo para
combinar a média e as respostas de desvio
padrão na otimização de respostas duais. Com
a realização da otimização, o trabalho é
finalizado por meio da obtenção do valor
mínimo da rugosidade média Ra que satisfaz
todas as condições impostas pelo processo.
Como consequência, também são definidos os
valores das variáveis de controle – Vc, fn e ap
– que são ideais para o processo atingir o alvo
definido para Ra. Juntamente com o Projeto de
Experimento (do inglês, Design of
Experiments (DOE) que é uma técnica
utilizada para definir quais dados, em que
quantidade e condições devem ser coletadas
durante um determinado experimento,
buscando satisfazer dois grandes objetivos: a
precisão estatística da resposta e o menor custo
(SANTOS, et al, 2016 apud ARANDA, 2008).

Figura 2 - Parâmetros de corte e superfícies em
torneamento cilíndrico externo.
Fonte: Amorim (2002)

2.1 - Planejamento de experimentos
Segundo
Montgomery
(2008),
a
experimentação possui um papel importante na
área da engenharia como, por exemplo, no
desenvolvimento de novos produtos, no
processo de fabricação ou mesmo em sua
melhoria com o objetivo, na maioria dos casos,
de desenvolver um processo robusto que é
minimamente afetado por fontes externas de
variabilidade. O Projeto e Análise de
Experimentos, é definido como o processo de
planejamento dos experimentos para que dados
apropriados sejam coletados e depois

2 O Processo de Torneamento
De acordo com Amorim (2002), torneamento é
um processo mecânico de usinagem destinado
a obtenção de superfícies de revolução com
auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do
8

analisados por métodos estatísticos, resultando
em conclusões válidas e objetivas.

3 Metodologia de Pesquisa
A pesquisa pode ser classificada sob diversos
pontos de vista como quanto a sua natureza,
abordagem, objetivos e procedimentos. Assim,
sob o ponto de vista da sua natureza, este
trabalho pode ser classificado como uma
pesquisa aplicada uma vez que objetiva gerar
conhecimentos para fins práticos, dirigidos à
solução de problemas específicos. Sob o ponto
de vista da abordagem, este trabalho é
especificado como quantitativo por visar à
mensuração de variáveis com ênfase no
raciocínio dedutivo. Quanto à ótica dos
objetivos, este trabalho classifica-se como uma
pesquisa de classe axiomática uma vez que
utiliza os resultados de um experimento obtido
na literatura e dentre a classe axiomática,
caracteriza-se como normativa, pois possui o
propósito de melhorar os resultados
experimentais por meio de uma solução ótima
explorando o uso de métodos matemáticos,
estatísticos e computacionais.

Dessa forma, qualquer problema experimental
deve ser sustentado por dois elementos: o
projeto dos experimentos e a análise estatística
dos dados. Para auxiliar no desenvolvimento
dos experimentos, a Metodologia de Superfície
de Resposta é uma das técnicas utilizadas.
2.1.1 - Metodologia de superfície de
resposta
Segundo Montgomery (2008), a metodologia
de superfície de resposta (MSR) é uma coleção
de técnicas matemáticas e estatísticas que são
úteis para modelagem e análise em aplicações
onde uma resposta de interesse é influenciada
por várias variáveis e o objetivo é otimizar essa
resposta. Na maioria dos problemas de MSR, a
forma da relação entre a resposta e as variáveis
independentes é desconhecida. Assim, o
primeiro passo no MSR é encontrar uma
aproximação adequada para a relação
verdadeira entre y e as variáveis
independentes. Geralmente, emprega-se um
polinômio de segunda ordem de acordo com o
modelo da Equação (1).

Por fim, quantos aos procedimentos ou método
de pesquisa a se utilizar, foi adotado a
modelagem e simulação dentre as demais
modalidades de pesquisas existentes. A
escolha desse método explica-se pelo fato do
uso de dados experimentais encontrados na
literatura e provenientes do experimento de
torneamento do aço de corte fácil ABNT/SAE
12L14.

𝑦 = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +
∑

𝑖<𝑗 ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑗

+ 𝜀 (1)

Para qualquer um dos modelos polinomiais
utilizados, os parâmetros (β) podem ser
estimados utilizando o método dos mínimos
quadrados ordinários, do inglês, Ordinary
Least Squares (OLS) que visa encontrar o
melhor ajuste do modelo aos dados
observados. O método dos mínimos quadrados
baseia-se na escolha dos valores de β na
Equação (1) com o intuito de que a soma dos
quadrados dos erros seja minimizada
(MONTGOMERY, 2008).

Logo, a pesquisa realizada neste trabalho é
classificada
como
uma
modelagem
quantitativa axiomática normativa.
4 Objeto de estudo: Torneamento do aço de
corte fácil 12L14
Para a realização deste trabalho, utilizaram-se
os dados experimentais disponibilizados em
Gaudêncio (2015) que foi baseado em um
planejamento de experimentos. As variáveis de
controle adotadas para esse procedimento
foram velocidade de corte (Vc), avanço (fn) e
profundidade de usinagem (ap). Essas
variáveis influenciam fortemente o processo de
torneamento, principalmente no acabamento
superficial da peça e no desgaste da
ferramenta. Após a definição das variáveis de

Apesar de eficaz, a maioria dos trabalhos em
MSR têm utilizado a metodologia para a
modelagem e a otimização de uma única
característica (CAMPOS, et al, 2012 apud
KOKSOY, 2008), solução esta que raramente
é suficiente para atender a várias respostas
simultaneamente.
9

controle, definiu-se a faixa de valores adotados
para cada um dos níveis dessas variáveis
conforme mencionados na Tabela 1.
Variáveis de
controle
Velocidade de corte
(m/min)
Avanço da
ferramenta (mm/rev)
Profundidade de
corte (mm)

-1

Níveis
0

+1

220

280

340

0,08

0,10

0,12

0,70

0,95

A esbeltez da peça (E) é uma propriedade que
associa o diâmetro (D) do corpo de prova e seu
comprimento (L) de acordo com a relação E =
L/D. A admissão desta variável de ruído
constitui na hipótese de que corpos de prova
mais esbeltos sofram maiores influência da
vibração no decorrer do processo de usinagem
e manifestam valores maiores de rugosidade
superficial.
A posição de medição (P) é uma variável que
tenta analisar indiretamente o efeito da
vibração em relação a rugosidade superficial
da peça ao longo do processo de torneamento.
Com essa hipótese, aguarda-se que a vibração
próxima ao ponto de fixação do corpo de prova
na máquina seja baixa e a rugosidade
superficial também e, desse modo, quanto
maior a distância do ponto de fixação do corpo
de prova, maior a vibração e a rugosidade
superficial.

1,20

Tabela 1- Parâmetros das variáveis de controle
Fonte: Gaudêncio (2015)

Segundo Gaudêncio (2015), no Brasil, os
conceitos de rugosidade superficial são
definidos pela norma ABNT NBR 6405/1988
e o sistema adotado pelas normas brasileiras
compreendem o sistema de medição da linha
média.

4.2 - Materiais, máquinas, ferramentas e
instrumentos de medição

Para a composição deste experimento foi
utilizado à rugosidade média aritmética (Ra),
que é o valor médio aritmético de todos os
desvios do perfil de rugosidade em relação à
linha média dentro do comprimento de
medição.

Os corpos de prova utilizados neste
experimento possuem dimensões que variam
de 30 a 50 mm de diâmetro por 295 mm de
comprimento. Os corpos de prova são feitos de
aço de corte fácil de acordo com a
especificação ABNT 12L14 seguindo a
composição química descrita na Tabela 2:

4.1 - Variáveis de ruído ou não controláveis
Este trabalho considera três variáveis de ruído
no processo torneamento as quais são: esbeltez
da peça (E), o desgaste da ferramenta (VB) e a
posição da medição (P) que são responsáveis
por gerar variação em múltiplas condições de
ensaio.
%C
0,090

%Si
0,030

%Mn
1,240

%P
0,046

%S
0,273

%Cr
0,150

%Ni
0,080

%Cu
0,260

%Al
0,001

%Mo
0,020

%Pb
0,280

%N
0,0079

Tabela 2 - Composição química do aço ABNT 12L14
Fonte: Gaudêncio (2015)

comprimento máximo torneável de 300 mm
entre pontas.

Os experimentos foram efetuados em um torno
de CNC da marca NARDINI, modelo LOGIC
175, comando numérico CNC MCS Série 500,
potência de 7,5 CV, rotação máxima de eixo
árvore 4000 rpm, torre porta-ferramenta com 8
posições, diâmetro máximo de 100 mm e

A ferramenta de corte empregada nesse
processo foi o metal duro classe ISO P35
revestido com três coberturas (Ti(C,N),
Al2O3, TiN), (GC 4035 Sandvik) na geometria
10

ISSO SNMG 09 03 04 – PM e com suporte
designação ISO DSBNL 1616H 09.

pelas variáveis de ruído. A Tabela 3
exemplifica o arranjo cruzado proposto para o
torneamento do aço de corte fácil ABNT/SAE
12L14 para obter os valores da variável de
resposta Ra. Posteriormente, é possível
visualizar na tabela 4 os valores das 17
condições
experimentais
as
quais
consideraram 12 condições de ruído propostas
pelo arranjo cruzado.

4.3 - Arranjo experimental
O experimento em questão aborda um arranjo
cruzado composto por um arranjo interno
representado pelas variáveis de controle e,
também, por um arranjo externo representado

Arranjo Externo

Arranjo Interno (CCD)

Yj

k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Esbeltez

G

G

G

G

G

G

F

F

F

F

F

F

Desgaste

N

N

N

U

U

U

N

N

N

U

U

U

Posição

CP

CE

CA

CP

CE

CA

CP

CE

CA

CP

CE

CA

Yij1

Yij2

Yij3

Yij4

Yij5

Yij6

Yij7

Yij8

Yij9

Yij10

Yij11

Yij12

i

Vc

Fn

Ap

1

220

0,08

0,7

2

340

0,08

0,7

3

220

0,12

0,7

4

340

0,12

0,7

5

220

0,08

1,2

6

340

0,08

1,2

7

220

0,12

1,2

8

340

0,12

1,2

9

180

0,10

0,95

10

380

0,10

0,95

11

280

0,07

0,95

12

280

0,13

0,95

13

280

0,10

0,53

14

280

0,10

1,37

15

280

0,10

0,95

16

280

0,10

0,95

17

280

0,10

0,95

Tabela 3 - Planejamento do experimento utilizando arranjo cruzado
Fonte: Gaudêncio (2015)
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k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i

Ra1

Ra2

Ra3

Ra4

Ra5

Ra6

Ra7

Ra8

Ra9

Ra10

Ra11

Ra12

1

0,747

0,816

0,831

1,528

1,776

2,320

3,829

0,984

1,046

0,869

0,748

0,781

2

0,733

0,752

0,801

1,364

2,059

2,249

3,970

0,974

1,021

3,136

1,869

0,847

3

1,093

1,155

1,168

1,844

2,296

2,153

3,505

1,413

1,483

1,796

1,736

1,744

4

1,163

1,146

1,260

1,865

2,557

2,431

1,574

1,498

1,485

3,280

1,832

1,981

5

1,139

1,320

1,258

1,304

1,593

2,111

9,694

1,471

1,693

2,235

1,380

1,449

6

1,169

0,950

0,856

1,472

1,359

1,803

4,177

1,438

1,600

7,148

3,151

1,263

7

1,553

1,583

1,589

1,686

1,677

1,729

1,949

1,538

1,576

3,100

1,952

1,873

8

1,557

1,693

1,623

1,542

1,637

1,649

3,450

1,574

1,617

5,533

3,132

1,813

9

1,300

1,109

1,129

1,399

1,707

1,531

4,797

1,309

1,368

3,627

1,842

1,649

10

1,009

0,850

1,044

1,962

1,866

1,735

5,441

1,526

1,413

4,353

2,387

1,363

11

1,471

1,271

1,323

2,158

2,005

1,868

4,129

2,083

1,263

2,828

1,904

0,661

12

1,363

1,387

1,460

2,329

1,998

1,918

3,409

1,554

1,524

1,783

1,709

1,733

13

1,160

1,218

1,273

2,226

2,345

2,486

1,265

1,065

1,102

2,602

1,667

1,758

14

1,470

1,363

1,403

2,088

2,464

2,493

5,220

1,322

1,262

3,368

2,658

2,508

15

1,255

1,313

1,420

2,418

2,176

2,197

6,688

1,214

1,201

3,101

2,783

2,061

16

1,143

1,304

1,323

2,191

2,234

2,286

6,275

1,145

1,136

2,789

3,013

1,960

17

0,917

1,075

1,148

2,533

2,366

2,371

6,064

1,152

1,165

3,196

2,993

2,106

Tabela 4 - Valores obtidos no experimento para Ra em cada condição de ruído
Fonte: Gaudêncio (2015)

o valor alvo, denominado de bias, de
tal forma que a função EQM seja minimizada
conforme representado a seguir:

Por fim, para a determinação dos valores de
rugosidade de cada corpo de prova após o
torneamento dos mesmos, foi utilizado um
rugosímetro MITUTOYO Surftest SJ-201P.
Os valores medidos para a variável de resposta
Ra foram obtidos durante o percurso da
unidade de avanço e posteriormente
registrados em planilha eletrônica.

𝐸𝑄𝑀 = (𝑀é𝑑𝑖𝑎 − 𝑇)2 + (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜²) (2)
A otimização das condições de produção
sempre foi um dos objetivos básicos da
indústria manufatureira, sendo um fator
determinante da evolução das máquinas e das
ferramentas de corte. Desse modo, implica em
ter um bom conjunto de soluções
comprometidas com os objetivos desejados.

5 Otimização da variável de qualidade do
processo
Como dito anteriormente, para a otimização foi
utilizado o Erro Quadrático Médio (EQM) que
integra uma tolerância entre a resposta média e
12

Com base nos experimentos obtidos, o método
dos mínimos quadrados ordinários é aplicado
nas respostas experimentais de média e
variância de Ra com o intuito de se obter os
coeficientes de cada modelo. Essa etapa foi
realizada com o auxílio do software Minitab®.
Os coeficientes obtidos para o modelo
completo estão listados na Tabela 5.

Tabela 6 - EQM e Bias para o Modelo Completo

Com o modelo completo calculado repete-se o
processo para a o modelo reduzido que
consiste basicamente nas retiradas dos termos
não significativos do modelo. Neste trabalho,
retirou-se a interação da Velocidade de corte
com a Profundidade de corte (Vc*ap). Os
mesmos passos realizados na otimização do
modelo completo, foram realizados para o
modelo reduzido. A Tabela 7 informa os
coeficientes obtidos para os modelos de
centralidade e dispersão para o modelo
reduzido.

Coeficientes
Média

Desvio

b0

2,272

1,452

Vc

0,077

0,060

fn

0,018

-0,280

Coeficientes

ap

0,212

0,258

Média

Desvio

Vc*Vc

-0,107

-0,022

b0

2,272

1,452

fn*fn

-0,157

-0,207

Vc

0,077

0,060

ap*ap

-0,106

-0,165

fn

0,018

-0,280

Vc*fn

0,026

0,149

ap

0,212

0,258

Vc*ap

0,006

0,018

Vc*Vc

-0,107

-0,022

fn*ap

-0,123

-0,236

fn*fn

-0,157

-0,207

T = alvo*

1,444

ap*ap

-0,106

-0,165

Vc*fn

0,026

0,149

Vc*ap

--

--

fn*ap

-0,123

-0,236

T = alvo*

1,443

Tabela 5 - Modelo de Otimização Completo

Após a obtenção dos coeficientes dos modelos
de centralidade e dispersão de Ra, a otimização
individual (T) da medida de centralidade é
realizada. A otimização individual é realizada
por meio do algoritmo do Gradiente Reduzido
Generalizado (GRG) o qual está disponível no
aplicativo Solver do Microsoft Excel®. O
resultado dessa otimização também é
apresentado na Tabela 5. Em sequência, a
otimização da formulação do EQM também é
realizada por meio do algoritmo GRG.
Juntamente com o EQM calcula-se o bias que
é o valor da tolerância entre a resposta média e
o valor alvo (T) da rugosidade Ra.

Em sequência, é realizada a otimização
individual da medida de centralidade de Ra por
meio do algoritmo GRG para que após, a
otimização da equação do EQM seja
concluída. A Tabelo 8 apresenta os valores
obtidos na otimização para o EQM e para o
bias do modelo reduzido.

EQM 0,260

EQM 0,327

Bias

Tabela 7 - Otimização para o Modelo Reduzido

0,048

Bias
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0,347

Corte, de modo que, elas atingissem seus
valores ótimos para que a saída (rugosidade)
seja mínima.

Tabela 8 - EQM e Bias do Modelo Reduzido

Desse modo, conclui-se que os valores obtidos
na otimização para o EQM e para o Bias do
Modelo Reduzido foram maiores em relação
aos obtidos para o Modelo Completo e o
modelo que apresentar o valor de EQM mais
próximo de zero é aquele que tem a melhor
otimização, ou seja, o menor erro de previsão.

O método EQM dá a possibilidade de estudar
dois modelos de comparação e visualizar qual
modelo é mais viável para que a variável de
saída possa ser minimizada. O modelo
completo estuda todas as interações das
variáveis de entrada e o modelo reduzido, por
sua vez, retira-se uma ou mais interação do
projeto a fim de reduzir os ruídos do processo
e otimizá-lo.

Assumindo que a otimização do modelo
completo proporciona uma menor variação do
erro quadrático médio, o mínimo valor obtido
para Ra é igual a 1,493.

Após os estudos conclui-se que os valores
encontrados no modelo reduzido não foram os
melhores valores possíveis quando comparado
aos valores do modelo completo. O valor do
EQM obtido para o modelo reduzido é maior
do que o obtido para o modelo completo e,
assim, proporcionando um maior erro de
previsão da variável de saída Ra. Mas apesar
disso, seu uso não é descartado, uma vez que
em estudos futuros, podem contribuir com
outras pesquisas.

Como consequência, a Tabela 9 apresenta os
valores ótimos das variáveis de controle do
processo de torneamento que devem ser
consideradas para se obter o mínimo valor
encontrado para a variável de qualidade do
processo – rugosidade média Ra.
Resposta decodificada
Resultados da Otimização - Solver
Vc

fn

ap

286,185

0,087

0,562
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Tabela 9 - Variáveis de controle do Modelo Completo

6 Conclusão
A composição dessa pesquisa enfatizou a
busca por melhorias, algo muito desejado por
organizações, que procuram sempre criarem
seus produtos com maior qualidade.Os
processos industriais exibem uma elevada
variabilidade devido à presença de ruídos e,
assim, originando observações altamente
variáveis.
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RESUMO
Em cenários onde a concorrência abrange escalas mundiais e posturas são mais agressivas, as
empresas são forçadas a fornecerem para os clientes, além de preços competitivos,
produtos/serviços com maiores níveis de qualidade, lead time menores, visual atrativo entre
outros.
Os indicadores chaves de desempenho (KPI’s) se revelam grandes aliados aos gestores de
empresas porque auxiliam essas empresas a se manterem competitivas e ativas no mercado.
Esse trabalho teve como objetivo, a utilização da metodologia DMAIC, para a definição e
implantação de Indicadores Chaves de Desempenho em uma empresa de Telecomunicações.
Para isso utilizou-se o Goal Question Metric (GQM) na identificação das métricas que
compõem os KPI’s, a Matriz GUT para priorizá-los eo 5W2H para documentar o plano de
medição estabelecido.
Após a definição das métricas, as mesmas foram encaminhadas aos gestores das áreas, para que
os mesmos começassem a demonstrar os indicadores nas Reuniões de Análise Crítica da
empresa, que foi implementada pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Após a implementação,
foram utilizadas o Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) e Brainstorming para resolução dos
problemas apontados pelos KPI’s.

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho, Gestão de Empresas, Estratégia
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ABSTRACT
In scenarios where competition encompasses global scales and postures are more aggressive,
companies are forced to provide customers with competitive prices, products / services with
higher levels of quality, shorter lead times, attractive visuals among others.
Key performance indicators (KPIs) are great allies to company managers because they help
these companies remain competitive and active in the market.
This work aims, using the DMAIC methodology, to define and implement Key Performance
Indicators in a telecommunication company. For this purpose the Goal Question Metric (GQM)
was used to identify the metrics that make up the KPIs and the 5W2H to document the established measurement plan.
After the definition of the metrics, they were sent to the managers of the areas, so that they
began to demonstrate the indicators in the Meetings of Critical Analysis of the company, which
was implemented by the Quality Management System. After the implementation, the Cause and
Effect Diagram (Ishikawa) and Brainstorming were used to solve the problems pointed out by
the KPIs.

Key words: Performance Indicators, Business Management, Strategy
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
5W2H

-

What, When, Where, Why, Who, How, How Much

DMAIC

-

Define, Measure, Analyse, Improve and Control

GQM

-

Goal Question Metric

GUT

-

Gravidade, Urgência e Tendência

KPI

-

Key Performance Indicator

PDCA

-

Plan Do Check and Action

PMES

-

Pequenas e Médias Empresas

SEBRAE

-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SGA

-

Sistema de Gestão Ambiental

SGI

-

Sistema de Gestão Integrado

SGQ

-

Sistema de Gestão da Qualidade

SMD

-

Sistema de Medição de Desempenho

SRF

-

Secretaria da Receita Federal

SWOT

-

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

VIM

-

Vocabulário Internacional de Metrologia
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1 INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com a rentabilidade e sustentabilidade das organizações
constitui um vetor primordial da sociedade atual. O mundo muda a uma velocidade vertiginosa
e a globalização apresenta-se como um processo de seleção natural, onde só os mais fortes e
com maior capacidade de adaptação sobrevivem. Atualmente a globalização da economia e a
crescente competição de mercado marcam a era da informação, em que o aperfeiçoamento e
inovação dos processos e serviços se conectam com a boa gestão e com a correta tomada de
decisão para garantir sobrevivência das empresas (CANHADAS, 2010). As microempresas são
mais vulneráveis a quebra, de acordo com o estudo realizado em outubro de 2016 pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com os dados disponibilizados
pela Secretaria da Receita Federal (SRF), cerca de 50% das microempresas fundadas entre os
anos de 2008 e 2012 fecharam suas portas nos dois primeiros anos de funcionamento, conforme
ilustrado na Figura 1.

50%

Mortalidade de empresas

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Micro Empresas

3%

2%

2%

Pequenas
Empresas

Médias Empresas

Grandes
Empresas

FIGURA 1 - Mortalidade média das empresas de até dois anos por porte
FONTE: Elaboração própria

Segundo SEBRAE (2016), os principais motivos da grande diferença entre a taxa de
mortalidade das microempresas são relacionados com o fato das mesmas possuírem um poder
de capital menor que as empresas maiores (pequenas, médias e grandes), além de outros fatores,
como planejamento precário ou inexistente.
Também o crescimento desordenado de uma empresa é capaz de ocasionar a falência, de acordo
com Moreira (2010), é comum pequenas empresas que tiveram um rápido crescimento entrar
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em uma crise na seqüência, isto ocorre pois o crescimento acelerado exige uma gestão mais
madura em um curto período de tempo.
Nesse ambiente de concorrência acirrada, as empresas acabam sendo forçadas a buscarem
novas ideias, ferramentas e métodos, com objetivo de aperfeiçoarem o Processo de Gestão e
aumentar o desempenho. A par da crise econômica, o mundo foi despertando para as questões
ambientais e de segurança integradas na criação de valor. As organizações têm de produzir hoje
de forma mais eficiente, garantindo o amanhã. As organizações deixaram de ser unidades
isoladas e passaram a ser avaliadas como peças integrantes de um sistema que engloba todas as
partes interessadas.
Sistemas tradicionais de medição de desempenho ainda utilizam valores, ideias e suposições da
era da Produção em Massa, o que faz com que os indicadores sejam centrados em indicadores
financeiro/contábil e de eficiência operacional, concebidos por uma visão departamental. O
ambiente externo acaba quase não exercendo influência nesses indicadores.
Atualmente, não é expectável que exista um “conjunto de indicadores de desempenho chave
transversais”. Carece, antes, de identificar as questões que cada organização deve colocar para
identificar os indicadores chave de desempenho aplicáveis à sua realidade, que podem ser ou
não transversais, com o objetivo de avaliar a eficiência do sistema de gestão e apoiar a decisão.
O que não é medido, não pode ser gerenciado. Sabendo disso, o presente estudo mostra na
prática a definição e implantação de indicadores chaves de desempenho (KPI’s) para guiar a
gestão e assim garantir a competitividade e sobrevivência de uma empresa de
telecomunicações.
A crescente necessidade de uma maior eficiência nos processos produtivos de uma
empresa,devida principalmente ao aumento da concorrência, torna evidente a importância de
se ter um sistema de controle que possa fornecer informações essenciais para o entendimento e
aperfeiçoamento das atividades realizadas pelas empresas. É importante definir o que será
medido; porém essa tarefa não é nada fácil. Determinar quais as medidas que devem ser
realizadas depende da complexidade do processo que se deseja estudar e da sua importância em
relação às metas estabelecidas pela empresa. Muitas são as variáveis que podem ser medidas e
avaliadas, por isso saber distinguir quais são as essenciais depende muito do bom senso e
experiência dos gerentes.
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A medição de desempenho tornou-se um tema popular para as indústrias e academia, atingindo
um estágio de ser identificado como um subconjunto da literatura de gestão. Na visão de Neely
et al. (2003), “a medição de desempenho pode ser definida como um processo de quantificação
da eficiência e eficácia das ações”, isto por meio de um sistema de medição de desempenho
(SMD) equilibrado e dinâmico sustentado pelo processo decisório. Em outras palavras, é uma
integração do planejamento de gestão e o sistema de controle adotado.
A engenharia de produção permite a visualização global de um sistema de produção: materiais,
equipamentos, informações, energia e pessoas. Esta amplitude agregada às vastas áreas de
pesquisa/atuação: logística, qualidade, estratégia, sustentabilidade, gestão da produção e etc.,
contribuem para uma visão mais adequada do negócio. Dentro de uma organização, indicadores
de desempenho alocados em cada campo permitem uma visão global e ao mesmo tempo focada
da empresa.
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1.1 METODOLOGIA UTILIZADA
O objetivo principal do trabalho é a definição e implantação de indicadores chaves de
desempenho para uma empresa do ramo de telecomunicações. Com isso, utilizou-se a
metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control), mostrada na figura 2,
para estruturar as etapas do estudo, que teve como objetivo secundário, analisar os resultados
dos indicadores e estabelecer um plano para melhorar os processos da empresa.

FIGURA 2 - Visão geral da metodologia DMAIC
FONTE: Elaboração própria

Após o processo de implantação dos KPI’s, ações de melhoria foram propostas e estruturadas
dentro do DMAIC. Para identificar os pontos de melhoria na segunda rodada do estudo as duas
primeiras etapas, definir (D) e medir (M), foram efetuadas com base na análise das informações
que os KPI’s retornaram na primeira rodada do DMAIC. A etapa analisar (A) contou com o
brainstorming, SWOT e o diagrama de Ishikawa para identificar as causas que geraram
resultados indesejáveis nos indicadores e planos de ação para soluções foram propostos com a
utilização da matriz GUT e 5W2H.
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2 A ORGANIZAÇÃO
Localizada no Sul de Minas Gerais, é um empresa que atua no ramo de telecomunicações,
fornecendo projetos para soluções em telecomunicações aos seus clientes. A figura 3 ilustra
ilustra os ambientes interno e externo da empresa.

FIGURA 3 - Matriz SWOT
FONTE: Elaboração própria
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
Este capítulo contém a pesquisa efetuada na literatura acerca das empresas que mais
cresceram no Brasil em relação ao faturamento. Principalmente foram estudados os indicadores
de desempenho, os quais serviram de base para o estudo realizado, além de algumas ferramentas
e técnicas utilizadas.
A Deloitte, em conjunto com a revista Exame, levantaram as 100 Pequenas e Médias Empresas
(PME’s) do Brasil que tiveram o maior destaque em relação ao aumento do faturamento. De
acordo com a pesquisa, a idade média das empresas ficou na casa dos 20 anos, e a grande
maioria (72%) provinha de controle familiar.

Crescimento de PME's em 2016
3%
6% 4%
6%
40%

7%
8%
8%
9%

9%

Tecnologia da Informação

Construção e Serviços relacionados

Demais manufaturas

Máquinas e equipamentos

Serviços prestados às empresas

Alimentos e bebidas

Comércio

Demais serviços

Indústria química

Serviços de telecomunicações

FIGURA 4 - Informações sobre as PME’s que mais cresceram em 2016
FONTE: Adaptado de DELOITTE (2017)

O setor de telecomunicações não se destacou perante os demais, representando apenas 3% do
resultado, conforme Figura 4. Neste cenário fica explícito a necessidade de implementação de
ferramentas para definir, implantar e controlar indicadores de desempenho (DELOITTE, 2017).
Durante os últimos anos têm surgido um conjunto de referenciais que visam a uniformização
de boas práticas aplicadas nas organizações. Segundo Sampaio et al. (2008), tipicamente, as
organizações começam por implementar a norma ISO 9001 com um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ), claramente por razões históricas, seguida do referencial ambiental, a norma
ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental (SGA), e por fim surge a OHSAS 18001, relacionada
com a saúde e segurança no trabalho, Sistema de Gestão da Segurança. O objetivo é que as
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organizações integrem sistemas e não optem pelo caminho da “adição” de sistemas. Os autores
afirmam que a estrutura dos referenciais potencializa a integração dos mesmos, acrescentando
que a implementação de sistemas de gestão integrados, especialmente se suportada em bons
modelos e metodologias de integração, irá certamente crescer significativamente no futuro, no
sentido de promover cada vez mais existências de um único sistema de gestão, que abrange as
diferentes áreas funcionais relevantes das organizações.
Segundo Saraiva e Sampaio (2010) uma solução mais eficaz passa pela adoção de referenciais
que sejam importantes, necessários e capazes de trazer valor acrescentado para as organizações
que os implementam. Adicionalmente, quando se opta por cobrir vários dos subsistemas e
referenciais que se encontram disponíveis, existe uma clara vantagem em o fazer de forma
integrada, evitando a todo o custo, a criação de ilhas mais ou menos isoladas, correspondentes
a cada um dos respectivos subsistemas, pois este tipo de arquipélago acaba por se encontrar
muito afastado de qualquer tipo de solução ótima global para a organização, numa perspectiva
holística da mesma.
As motivações para a implementação de sistemas de gestão podem ter duas naturezas: internas
e/ou externas. Segundo Sampaio et al. (2006), as organizações que optam pela implementação
e certificação de sistemas de gestão da qualidade suportadas em Uso de Indicadores Chave de
Desempenho para avaliar Sistemas de Gestão da Qualidade suportadas em motivações internas
obtêm melhores resultados quando comparadas com as que avançam para o mesmo processo
suportadas em motivações externas. As motivações internas estão relacionadas com melhorias
organizacionais genuínas, enquanto as motivações externas estão relacionadas, principalmente,
com aspectos promocionais e de marketing, pressões de clientes, aumento de quotas de
mercado, a existência de organizações concorrentes já certificadas, entre outras.
A maioria das organizações opta pela implementação de um sistema de gestão com o objetivo
de melhorar o desempenho organizacional (BERNARDO et al. 2008). A literatura científica
sobre esta temática apresenta, teoricamente, a possibilidade de integração de qualquer sistema
de gestão, certificado ou não. Segundo Karapetrovic e Willborn (1998) a integração de sistemas
é definida como um único sistema de gestão, com a perda de identidade dos subsistemas. Mais
recentemente Karapetrovic (2003) definiu o conceito de sistema integrado como um conjunto
de processos inter relacionados que estão suportados em recursos humanos, materiais e
financeiros comuns, com a finalidade de alcançar objetivos organizacionais comuns. A
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integração dos vários subsistemas num único sistema de gestão tem como objetivo melhorar o
desempenho e a satisfação de todas as partes interessadas.
Foram analisados fatores internos e externos que influenciam a integração de sistemas de gestão
tendo concluído que os fatores internos estão relacionados com os recursos humanos e estrutura
organizacional enquanto os fatores externos são relativos à orientação técnica e à estrutura da
certificação. O autor propôs os seguintes três níveis de integração para as organizações:
•

nível 1 – sinergias estratégicas.

•

nível 2 – sinergias organizacionais.

•

nível 3 – documentação.

Segundo Asif. et al. (2008) a integração dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e
segurança e saúde no trabalho tem como objetivos:
•

Redução de custos;

•

Aumento da eficiência na utilização dos recursos;

•

Aumento da motivação dos colaboradores;

•

Negócio ambientalmente sustentado.

Segundo Pettigrew e Whipp (1991) a integração de sistemas realiza-se pela alteração de três
fatores, sendo eles:
•

Conteúdo - o “quê” do sistema;

•

Contexto - o envolvimento organizacional;

•

Cultural - o “Onde” com o objetivo de determinar o “Quem” do sistema.

Para Karapetrovic (2003), o SGI é a interligação de um conjunto único de processos com
recursos humanos, de informação, materiais, infraestruturas e financeiros comuns, com o
objetivo de atingir metas relacionadas com a satisfação das partes interessadas. O SGI passa
por integrar os requisitos dos outros sistemas no sistema de gestão da qualidade, sendo este a
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coluna vertebral do SGI. Zutshi e Sohal (2005), por sua vez, defendem que para se alcançar os
benefícios potenciais de cada sistema os mesmos têm se ser integrados num sistema único.
O contexto do SGI deve ser analisado em termos internos, dizendo respeito aos recursos da
própria organização, capacidades, cultura e política e externos, relacionados com economia,
fatores do negócio, políticas externas e fatores sociais. A avaliação da integração pode ser
efetuada em diversos itens. A avaliação depende dos recursos e conhecimento. A cultura
organizacional foi apresentada como o fator crítico no âmbito do contexto do SGI para
Jorgensen et al. 2005; McDonald et al. 2003 e Rahimi (1995). Os valores base do SGI consistem
na satisfação do cliente, comprometimento a nível da liderança, participação total dos
colaboradores, formação e treino, decisão baseada em fatos, melhoria contínua, saúde e
segurança do trabalho para os colaboradores e responsabilidade social.
Por fim, o processo de implementação é o fluxo de atividades para atingir os objetivos
estabelecidos. Ao longo dos tempos, vários estudos foram desenvolvidos acerca das
metodologias para a integração de sistemas de gestão. Os estudos desenvolvidos apresentam,
por vezes, diferentes orientações, níveis e abordagens.
Sampaio e Saraiva (2010) desenvolveram três casos de estudo baseados em entrevistas semiestruturados em organizações com sistemas de gestão integrando qualidade, ambiente e
segurança. As organizações que constituíram os casos de estudo foram qualificadas quanto ao
seu nível de integração através de informações cruzadas entre as entidades certificadoras e dos
auditores que auditaram as organizações. O questionário era composto por onze questões e tinha
por objetivo identificar as características associadas a um elevado nível de integração e um
reduzido nível de integração. As principais conclusões dos autores apontam no sentido da
identificação de padrões associados as organizações com um nível elevado de integração e um
nível reduzido de integração, nos aspectos associados às motivações para a integração dos
sistemas de gestão, obstáculos à integração de sistemas de gestão, facilitadores de integração
dos referenciais atuais e níveis de integração. As conclusões da análise dos casos de estudo,
apontam para a identificação de quatro níveis de integração sendo eles:
•

Nível I: Documentação

•

Nível II: Ferramentas de gestão

•

Nível III: Políticas e objetivos
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•

Nível IV: Estrutura organizacional comum

O artigo apresentou ainda um conjunto de oportunidade e ameaças que compila dados da
bibliografia mundial e as conclusões dos próprios casos de estudo, sendo elas:
•

Oportunidades – Partilha da experiência mundial já existente com todas as partes
interessadas promovendo uma maior celeridade na implementação e conseqüente
certificação em novos referenciais;

•

Ameaça - A integração de sistemas ter de passar pela verdadeira integração dos
subsistemas tanto nas áreas específicas, quer funcionais, não sendo um mero acrescento
de subsistemas aos sistemas já implementados;

•

Ameaça – Atualmente detecta-se uma saturação no mercado da certificação que é visível
em torno de determinadas normas e em alguns países. Esta saturação está relacionada
com o valor atribuído ao certificado, situação que tem de ser invertida através da
implementação de mecanismos de concorrência desregrada.

Esta preocupação tem de ser levada em linha de conta pelas entidades certificadoras, bem como
por todas as partes interessadas. A solução apresentada, para esta ameaça, passa pela adoção de
referenciais que sejam verdadeiramente importantes fatores de diferenciação no mercado. No
âmbito da aplicação de vários sistemas existem inúmeras vantagens que estes sejam
devidamente integrados, evitando a criação de ilhas, contraproducentes e dispendiosas para a
organização. Por fim, o artigo ainda apresentou três recomendações para as organizações que
visam evoluir para a integração de sistemas de gestão, sendo elas:
•

Adotar uma orientação baseada em sistemas e processos plurifacetados;

•

Combater a existência de silos internos de intervenção na organização;

•

Adotar verdadeiras visões únicas e integradas, com desdobramentos parciais em função
de cada um dos sistemas implementados.

Atualmente a sustentabilidade apresenta-se como um dos fatores mais importantes para a
integração de sistemas. Outros aspectos são os aspectos ambientais relevantes e as respostas às
emergências de cada organização. Todos estes itens têm de ser analisados no âmbito de um
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sistema único, cujas exigências promovem respostas verdadeiramente integradas para uma dada
organização.
Ao longo dos tempos, diversos estudos foram desenvolvidos e publicados acerca dos SGI,
nomeadamente no que diz respeito às dificuldades associadas a implementação de Sistemas de
Gestão Integrados.
A lista seguinte identifica as dificuldades agrupadas em cinco macros aspectos, bem como
a revisão bibliográfica associada aos mesmos.
1. Diversidade de componentes dos sistemas de gestão:
•

Diferentes âmbitos dos sistemas individuais - Wilkinsone e Dale (2001);

•

Diferentes estruturas do sistema individual - Karapetrovic (2002);

•

Metodologias de auditoria inadequadas - Karapetrovic (2002);

•

SGI não formalizado - Labodova (2004);

•

Inexistência de denominadores comuns - Karapetrovic (2002);

•

Dificuldades de interpretação dos conceitos de integração - Wilkinson e Dale
(2001).

2. Resistência dos colaboradores:
•

Rejeição de um novo sistema por parte dos colaboradores - Matias e Coelho
(2002) e Zutshi e Sohal (2005);

•

Resistência por parte dos colaboradores com receio de perderem as funções dos
sistemas individuais - Karapetrovic (2002).

3. Recursos:
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•

Experiência insuficiente - Zeng et al.(2007) e Zutshi e Sohal (2005);

•

Recursos insuficientes - Zutshi e Sohal (2005).

4. Dificuldades após implementação:
•

Redução da flexibilidade após a integração - Crowe (1992);

•

Aumento da burocracia devido à integração Zutshi e Sohal (2005).

5. Aspectos culturais:
•

Requer cultura de transformação - Jorgensen et al. (2005) e Wilkinson e Dale
(1999).

As organizações têm a necessidade de detectar a oportunidade de melhoria e de inovação
com o objetivo de fortalecer e consolidar o sucesso sustentado. Para tal, deve-se propor
metodologias de auto avaliação para determinar o nível de maturidade da organização. A auto
avaliação é efetuada em dois níveis: a gestão de topo, na óptica da visão global e estratégica, e
à direção e gestores, na óptica da visão operacional.
A auto avaliação efetuada à gestão de topo avalia os elementos chave nos cinco níveis
possíveis de maturidade. Esta avaliação é efetuada através da comparação de situações reais da
organização versus cenários associados aos níveis de maturidade. A visão da gestão de topo é
global e estratégica dos sistemas de gestão, com o objetivo do sucesso sustentado de uma
organização. Este objetivo está relacionado com a gestão estratégica e políticas, bem como o
estabelecimento de recursos, processos, seguimento e medição, inovação, melhoria e
aprendizagem. A sobrevivência das organizações depende da sua capacidade de entender e
superar as expectativas de todas as partes interessadas, tais como clientes, acionistas, recursos
da organização, fornecedores, subcontratados e a sociedade onde está inserida.
O objetivo é orientar as organizações para a necessidade de serem sustentáveis,
adaptando-se as alterações e mudanças do ambiente de negócio onde estão inseridas.
Desafiando as organizações a aprender, melhorar e inovar, apresentando estes novos conceitos:

•

Principiante
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•

Proativa

•

Flexível

•

Inovadora

•

Sustentada

Os conceitos de objetivo e indicador, embora distintos, encontram-se interligados em
qualquer sistema de gestão. De acordo com o VIM (2007) “Indicador” é o valor de uma
grandeza fornecida por um instrumento de medição ou sistema de medição. Para Branco (2008)
os indicadores servem para monitorizar o desempenho, tratando-se de uma característica ou um
parâmetro, enquanto os objetivos são as metas, níveis que se estabelecem com desafios. Os
indicadores não têm obrigatoriamente objetivos, porém é expectável que tenham. Esta
afirmação é muito questionável pois um sistema de indicadores deve reunir somente
indicadores rentáveis para que o custo associado aos dados recolhidos seja justificável em
função da utilização dos resultados obtidos. Em termos práticos, numa organização dificilmente
existirá um indicador sem objetivo.
Para Cruz (2009) os indicadores têm de estar ao serviço dos objetivos, medindo o seu
desempenho para se poder controlar a organização. Os indicadores são a ferramenta que
concretiza os objetivos previamente estabelecidos. Os objetivos estratégicos representam os
desafios que a gestão de topo estabelece. Os indicadores a eles associados permitem, por sua
vez, avaliar a situação da organização. Há que ter em linha de conta que os indicadores têm de
ser de fácil medição e quantificação e estar verdadeiramente relacionados com a estratégia
estabelecida.
De acordo com Cruz (2009), os indicadores retratam os resultados da organização atual
e, confrontados com a visão da organização, permitem identificar lacunas, promovendo o
estabelecimento de medidas e iniciativas que conduzam à concretização da visão na
organização no futuro. Assim sendo é almejado que cada organização estabeleça um mapa de
acompanhamento dos objetivos estratégicos. O formato do mapa depende de organização para
organização. O que é verdadeiramente importante é a monitoramento, promovendo a
identificação de lacunas que potenciem ações de melhoria, indo ao encontro da Visão
previamente estabelecida. Os indicadores de desempenho de um dado processo são parâmetros
que nos permitem avaliar até que ponto o propósito do processo está a ser atingido.
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Segundo o autor, a medição e análise dos indicadores de desempenho de um processo
permitem reportar o que se mede, atribuir responsabilidades, monitorizar e avaliar o
desempenho, relacionar as pessoas, processos e o sistema e desencadear ações de melhoria. Os
resultados da avaliação de desempenho não são um evento isolado, mas sim a imagem que
reflete a própria organização com todas as partes integrantes que, interrelacionados entre si,
constituem o sistema de gestão.
Ao longo dos tempos diversas definições e constatações sobre indicadores de
desempenho foram sendo publicadas por diversos autores:
•

MacArthur (1996) - Forma de quantificar a execução das atividades realizadas
com o objetivo de comparar os seus resultados com as metas especificadas.

•

Neely et al. (1996) - Quantificar a eficiência e/ou a eficácia de uma tomada de
decisão feita por uma dada organização, permitindo avaliar a evolução dos
resultados efetivos decorrentes de suas atividades enquanto unidade de negócio.

•

Kaplan e Norton (1992) - Nenhum indicador de desempenho isolado será capaz
de prover uma clara representação do desempenho de uma dada organização
nem poderá focar todas as áreas relevantes ao mesmo tempo.

•

Rodrigues et al. (2003) - São ferramentas centrais que permitem um
acompanhamento das principais variáveis de interesse da organização,
possibilitando um planeamento de ações que visam a melhoria de desempenho.

•

Zilber e Fischmann (2002) - Permitem avaliar as decisões tomadas, permitindo
a correção e melhoria de um processo de gestão. A análise do desempenho
permite a tomada de decisões mais seguras sobre as estratégias da organização,
uma vez que possuem informações específicas acerca da gestão do negócio.

•

Crowe (1992)Slack et al. (1997) - Não existe possibilidade de reduzir a
complexidade do desempenho de um negócio a um único indicador. Há
necessidade real de aplicar diversos indicadores para atingir os mais variados
aspectos nos quais a estratégia de negócio se realiza, sendo estes indicadores
relacionados e interagindo entre si.
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•

Souza et al. (1994) - Consistem em expressões quantitativas que representam
uma informação concebida a partir da medição de uma avaliação de uma
estrutura de produção, dos processos que a compõem e dos produtos resultantes,
que constituem instrumentos de apoio à tomada de decisão.

Na conjuntura atual as organizações deparam-se com a necessidade constante de se
adaptarem às novas necessidades do mercado. O aumento da competitividade se apresenta
como um fator crítico para a sobrevivência. As organizações procuram inovar utilizando novas
metodologias de trabalho e aplicando ferramentas de melhoria com o objetivo de alcançar níveis
de excelência capazes de produzir um aumento da qualidade dos produtos e/ou serviços que
fornecem aos seus clientes. As organizações identificam o estado atual de desempenho, bem
como o estado onde querem chegar, através de uma avaliação de desempenho que lhe permita
identificar as atividades capazes de criar valor acrescentado, comparando-se com a
concorrência e/ou com os melhores, promovendo entradas para a revisão das estratégias atuais
e um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, permitindo assim o sucesso
sustentado da organização. Atualmente, não basta ter sucesso, é necessário saber o que motivou
o sucesso, bem como criar medidas para ter sucesso no amanhã. Para este fim, cada organização
deve implementar um sistema de monitoramento do seu desempenho, permitindo assim
monitorizar o presente, bem como promover medidas de melhoria a existir no futuro.
Os indicadores de desempenho têm evoluído ao longo dos tempos com objetivo de
permitir aos gestores tomar decisões baseadas em fatos. No passado, os indicadores eram
exclusivamente de origem financeira. Atualmente, as tomadas de decisão envolvem um maior
número de variáveis, nomeadamente: satisfação de clientes, qualidade dos produtos,
participação no mercado, retenção de clientes, fidelização dos clientes, inovação e habilidades
estratégicas, entre outros.
O objetivo primordial do estabelecimento de indicadores é promover as decisões
baseadas em fatos. Muitas questões se levantam acerca de quais os “indicadores ideais” para
uma dada organização.Com o objetivo de potenciar a melhoria continua, os indicadores
apresentam-se como um meio de excelência ao dispor da gestão para a monitoramento dessa
mesma melhoria.
Em termos teóricos, um indicador é uma característica medida ou conjunto de
características de um fenômeno, de acordo com uma dada fórmula específica, que avalia a sua
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evolução. Os indicadores devem ser sempre subjacentes a objetivos com os quais então
relacionados. Um conjunto de indicadores associados, consistentes e complementares, dando
origem a um dashboard. O dashboard tem como objetivo fornecer informações globais e
sintéticas, permitindo o desenvolvimento e implementação de uma estratégia, através da
monitorização da evolução dos objetivos definidos.
Um indicador pode ser de três tipos diferentes: econômico, técnico ou organizacional.
Um sistema de indicadores permite à organização:
•

Medir o estado da organização;

•

Avaliar o desempenho;

•

Comparar os desempenhos;

•

Identificar os pontos fortes e fracos;

•

Controlar os progressos e modificações ao longo do tempo.

Por sua vez a análise dos indicadores permite à organização:
•

Definir objetivos;

•

Planear estratégicas e ações;

•

Partilhar resultados a fim de informar e motivar as pessoas.

A utilização dos indicadores pode ser periódica ou pontual, dependendo da sua natureza.
Porém, diversos fatores podem influenciar os resultados e podem ser agrupados em dois tipos:
internos (fatores cujo o controle depende da organização) e externos (fatores que estão fora do
controle da organização).
Os fatores cruciais de uma organização têm de ser medidos e avaliado o seu
desempenho. Estes fatores devem conduzir à identificação dos indicadores chave de
desempenho, denominados KPI’s (Key Performance Indicators). Os indicadores chave de
desempenho selecionados devem ser mensuráveis, permitindo à organização traçar e definir
objetivos mensuráveis, capazes de prever tendências e identificar ações corretivas e
preventivas, bem como promover a melhoria contínua. A escolha dos indicadores chaves de
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desempenho deve ser feita pela gestão de topo, com base nas necessidades para a tomada de
decisões estratégicas e táticas. Os indicadores chave de desempenho devem ser desdobrados
em cascata, desde os indicadores estratégicos aos indicadores operacionais, contribuindo num
todo, para os objetivos estratégicos da organização. Os indicadores de desempenho devem ter
em linha de conta a natureza e dimensão da organização, bem como os seus produtos, processos
e atividades. Devem ser igualmente coerentes com os objetivos da organização que, por sua
vez, devem ser consistentes com a sua estratégia e políticas. Na escolha dos KPI’s, a
organização deve assegurar que estes forneçam informações que são mensuráveis, precisas e
confiáveis e utilizáveis para implementar ações corretivas quando o desempenho não está em
conformidade com os objetivos ou para melhorar a eficiência e eficácia de processos. Essas
informações devem ter em conta:
•

As necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas.

•

A importância de cada produto para a organização, tanto no momento presente
como no futuro.

•

A eficácia e a eficiência dos processos.

•

A utilização eficaz e eficiente dos recursos.

•

A rentabilidade e o desempenho financeiro.

•

Requisitos estatutários e regulamentares, quando aplicável.

Os indicadores servem para dar informação acerca dos parâmetros associados a uma atividade
e processos implementados. As suas características são:
•

Associados às atividades importantes ou críticas.

•

Relação o mais direto possível com a meta, com o objetivo de ser confiável e
representativo do critério a medir.

•

Os resultados dos indicadores são quantificáveis e os seus valores se expressam
normalmente através de um dado número e de um valor classificado.

•

O benefício obtido da utilização de indicadores é superior ao investimento na
recolha e tratamento dos dados para a sua análise.
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•

Proporciona confiança a quem os utiliza sobre a validação das medidas
sucessivas.

•

Fácil de estabelecer, manter e utilizar.

•

Ser compatível com os outros indicadores dos sistemas implementados,
permitindo a sua comparação e análise.

Deve-se percorrer várias etapas para estabelecer e desenvolver os indicadores, tais como:
•

Seleção do indicador.

•

Denominação do indicador.

•

Forma de cálculo.

•

Forma de representação.

•

Definição de responsabilidades.

•

Definição de limites.

As seis etapas acima descritas devem ser registradas em um Dashboard com toda a
informação relevante. Desta forma é facilitada a leitura e interpretação dos resultados dos
indicadores através de uma metodologia robusta e suportada. A apresentação dos resultados dos
indicadores é da maior importância e deve somente conter a informação imprescindível.
A fase associada ao cálculo dos indicadores é composta também pelo Teste e Validação.
Antes da utilização dos resultados de uma forma rotineira os mesmos devem ser testados,
recorrendo a uma amostra representativa, durante um determinado período. Com esta
metodologia é possível validar todas as fases associadas ao desenho dos indicadores,
nomeadamente, os métodos de recolha e de processamento de dados, métodos de cálculo e de
apresentação gráfica, bem como a forma de análise e da utilização dos indicadores previamente
estabelecidos. Um indicador adequado, por si só, não é um bom indicador. Após a sua correta
especificação é necessário envolver todos os que vão trabalhar com ele, sendo necessário
ministrar formação, promover a comunicação e informação dos indicadores, bem como
potenciar a motivação dos envolvidos.
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Segundo Searcy et al.(2008), o primeiro passo para o estabelecimento de qualquer indicador
de desenvolvimento sustentável é identificar as prioridades nas ações. Para estes autores, apesar
de ao longo da literatura ter sido afirmado a importância da identificação das prioridades, o seu
estudo tem sido negligenciado. A seleção das prioridades é de suma importância para os autores
por dois motivos, sendo eles:
•

As prioridades selecionadas formarão a base para todo o processo de
desenvolvimento do indicador. Se as prioridades selecionadas são inadequadas não
será possível o correto desenvolvimento do indicador.

•

O processo de seleção de prioridade oferece uma primeira oportunidade para
começar a integração dos indicadores. Estabelecer vínculos com os sistemas
existentes é necessário para que os indicadores façam parte do processo de decisão.

Em termos gerais, os gestores quando fazem a seleção dos indicadores de desempenho, não têm
em linha de conta a dependência de critérios sobre os indicadores de desempenho disponíveis
e a interdependência entre eles. No limite, consideram essas dependências de forma implícita
sem a possibilidade de uma abordagem rigorosa, podendo esta situação comprometer a
qualidade da seleção.

3.1 O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
O engenheiro de produção é responsável por todas as atividades desenvolvidas que englobam
todas as áreas da Engenharia de Produção, formulando e solucionando problemas ligados às
atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e sistemas de produção de bens
ou serviços, considerando os aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão
ética e humana (BATALHA, 2008). A engenharia de produção é composta por 10 subáreas,
conforme mostrado na Figura 5.
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FIGURA 5 - Subáreas da Engenharia de Produção
FONTE: ABEPRO 2001

A engenharia de produção é muito abrangente, isto permite que mediante a união dos seus
campos de pesquisa tenha-se como resultado um panorama de uma organização, um grupo de
empresas, um setor. O processo de globalização e a crescente competitividade do
mercado,tornaram os elementos de estudo da engenharia de produção uma necessidade para a
melhoria do processo produtivo das organizações, campo de estudo principal da área
(ABEPRO, 2001).

3.1.1 Engenharia de Operações e Processos da Produção
A gestão da produção é administrar o processo de transformação dos recursos com valor
agregado. Assim, esta área é ampla porque envolve vários tipos de recursos (materiais,
pessoas, tecnologia, informação). Além disso, é também conhecida como PCP
(Planejamento e Controle da Produção) onde é estudado o processo de produção
propriamente dito (ABEPRO, 2001).

3.1.2 Logística
O campo de estudo da logística envolve as principais questões relacionadas a transportes,
movimentação, estoque e armazenagem. Com o objetivo de reduzir custos, garantir a
disponibilidade dos produtos e o nível de serviço do cliente. As subáreas abordadas são:
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cadeia de suprimentos; gestão de estoques; projeto e análise de sistemas logísticos;
logística empresarial; transporte e distribuição física e a logística reversa (ABEPRO, 2001).

3.1.3 Pesquisa Operacional
Tem como objetivo otimizar os processos produtivos por meio de modelagens matemáticas.
Com isso, esta área tem como função principal maximizar as receitas e/ou minimizar os seus
desperdícios da empresa. Logo, esta área modelar matematicamente os problemas
organizacionais, servindo de ferramenta para as outras áreas da Engenharia de Produção
(ABEPRO, 2001).

3.1.4 Engenharia da Qualidade
Todo o planejamento envolvido no controle de sistemas de gestão da qualidade está ligado à
gestão por processos e a utilização de ferramentas da qualidade. Também fazem parte a
normalização e auditorias para a certificação da qualidade, organização metrológica da
qualidade e a confiabilidade de processos e produtos (ABEPRO, 2001).

3.1.5 Engenharia do Produto
No que concerne, ao conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento e execução
de atividades estratégicas e operacionais voltadas para o desenvolvimento de novos produtos,
assim como a sua retirada do mercado, disserta-se sobre a engenharia do produto (ABEPRO,
2001).

3.1.6 Engenharia Organizacional
O englobamento de temas como planejamento estratégico, operacional, estratégias de produção,
gestão de projetos e avaliação de desempenho fazem parte do contexto da

engenharia

organizacional (ABEPRO, 2001).

3.1.7 Engenharia Econômica
As decisões tomadas por um engenheiro de produção sempre implicam em mudanças no fluxo
de caixa, por meio de novos investimentos ou reavaliação dos custos, por exemplo.
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A engenharia econômica avalia resultados econômicos para auxiliar na tomada de decisão, por
meio de técnicas matemáticas de gestão de custos, investimentos, riscos e econômica
(ABEPRO, 2001).

3.1.8 Engenharia do Trabalho
O aperfeiçoamento dos sistemas de trabalho, por meio da avaliação das tarefas e do ambiente
faz parte da engenharia do trabalho. Há uma estreita análise das necessidades, habilidades e
capacidades pessoais para melhorar a qualidade e produtividade, preservando a saúde e
integridade física. A amplitude temática abrange a organização do trabalho, ergonomia, higiene
e segurança do trabalho e a gestão de riscos de acidentes de trabalho (ABEPRO, 2001).

3.1.9 Engenharia da Sustentabilidade
A utilização eficiente dos recursos internos ou externos ao sistema produtivo, com foco na
responsabilidade social e na sustentabilidade são pontos tratados pela engenharia da
sustentabilidade. A implantação de um sistema de gestão ambiental; certificações; gestão de
recursos naturais e energéticos; gestão de efluentes e resíduos; produção mais limpa e
ecoeficiência são subtemas retratados (ABEPRO, 2001).

3.1.10 Educação em Engenharia de Produção
A gestão dos sistemas educacionais em engenharia de produção englobando a equipe docente,
o projeto pedagógico, e as metodologias e meios de ensino/aprendizagem fazem parte da
abordagem da educação em engenharia de produção (ABEPRO, 2001).
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3.2 INDICADORES DE DESEMPENHO
Os indicadores de desempenho representam a quantificação dos processos e podem ser
definidos como números que descrevem a realidade de uma organização. Todas as operações
produtivas necessitam de alguma forma de medida de desempenho para que seja possível
identificar as prioridades de melhoria dentro das organizações. Após ser medido o desempenho
os gestores devem questionar se o resultado aponta um cenário bom, ruim ou indiferente
(SLACK et al., 2006). De acordo com Fischmann e Zilber (1999) os indicadores auxiliam os
gestores a identificar a performance de seu negócio, e assim dão suporte para tomada de decisão
e reestruturação dos investimentos para alcance dos objetivos.
Segundo Slack et al. (2006) há cinco objetivos gerais de desempenho: qualidade; velocidade;
flexibilidade; confiabilidade e custo. A tabela 1 mostra métricas típicas para atingir cada um
dos objetivos citados:
Objetivo de
desempenho
Qualidade

Velocidade
Confiabilidade
Flexibilidade
Custo

Possíveis métricas
Nível de reprovação de documentação pelo
cliente;
Número de defeitos por vistoria em campo;
Número de defeitos por projeto realizado.
Tempo de resposta aos clientes;
Frequência de entregas.
Porcentagem de pedidos entregues com atraso;
Aderência a programação.
Tempo para mudar programações.
Produtividade da mão de obra externa;
Produtividade da mão de obra interna.

TABELA 1 - Métricas para medir o objetivo de desempenho
FONTE: Elaboração própria

3.2.1 Goal Question Metric (GQM)
O Goal Question Metric (GQM) visa identificar através de perguntas direcionadas as métricas
para uma organização atingir seus objetivos (BEZERRA, 2008). Ele pode ser dividido em três
níveis: conceitual, operacional e quantitativo. No nível conceitual, tem-se a definição de uma
meta a ser alcançada. O nível operacional engloba as perguntas para atingir as metas. Por fim,
no nível quantitativo temos a definição das métricas que respondem as perguntas (BASILI;
CALDEIRA; ROMBACH, 1994). Basili, Caldiera e Rombach (1994) esboçam o GQM como
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uma estrutura hierárquica, a base da estrutura traz as métricas que são as respostas para as
perguntas que formam o nível intermediário. Uma métrica pode estar ligada com uma ou mais
perguntas que por sua vez, levam ao atingimento das metas que se encontram no topo da
estrutura. A Figura 6 apresenta um esboço do GQM:

FIGURA 6 - Estrutura do GQM
FONTE: Elaboração própira

Com a aplicação do GQM, conseguiram chegar nas métricas que avaliam o grau de satisfação
dos clientes em relação a documentação de campo e concluíram que o método foi essencial para
identificar os pontos de atenção e melhoria da documentação em questão.

3.2.2 5W2H
O 5W2H visa certificar que as informações básicas e essenciais estejam claramente
definidas e que as ações propostas descritas de forma simplificada (MEIRA, 2003). De acordo
com Silva et al. (2013) a ferramenta foi desenvolvida no Japão para ser aplicada em conjunto
com o PDCA (Plan, Do, Check and Action) e projetos da indústria automobilística. Em linhas
gerais, o 5W2H trata de um método para disseminar informações sobre as atividades, no qual
o nome provém de sete perguntas derivadas do inglês, conforme descrito na Tabela 2.
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TABELA 2 - Significados do 5W2H
FONTE: Elaboração própria

Comumente utiliza-se o 5W2H em conjunto com outras ferramentas de gerenciamento. Após
ser estabelecido o que deve ser feito, o 5W2H entra para estruturar, organizar e garantir que as
atividades fiquem claras e sejam executadas com êxito (ESCOLAEDTI, 2016).

3.2.3 Diagrama de Ishikawa
O diagrama de causa e efeito também conhecido como diagrama de Ishikawa e diagrama
espinha de peixe, auxilia na identificação das causas que levam ao surgimento de um
determinado efeito, ou problema identificado (PEINADO e GRAEML, 2007). De acordo com
Seleme e Stadler (2012), em 1953 Kaoru Ishikawa criou o diagrama de causa e efeito para
consolidar os estudos realizados em uma fábrica e identificar as causas que deram início a
ocorrência de um problema. Por possibilitar a geração de melhorias e conhecimento do
processo, os gestores utilizam amplamente o diagrama espinha de peixe (SELEME e
STADLER, 2012). A Figura 7 traz uma representação básica do diagrama citado.

FIGURA 7 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Elaboração própria
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Conforme descrito por Seleme e Stadler (2012), as causas do diagrama de Ishikawa podem ser
representadas através dos chamados 6 M’s, a definição de cada um dos “M’s” e suas respectivas
referências estão descritas na Tabela 3.
Definição
Materiais
Máquinas
Métodos
Meio
ambiente

Referência
Análise das características de materiais quanto à sua uniformidade e padrão.
Operacionalização do equipamento e ao seu funcionamento adequado.
Considera a forma como serão desenvolvidas as ações.
Avalia qual situação pode ser a causa de uma determinada situação de
execução e/ou de infraestrutura fixa.

Mão de obra

Caracteriza o padrão de mão de obra utilizada, se ela é devidamente
treinada,
se tem as habilidades necessárias e está qualificada para o desempenho da
tarefa.
Traduzida pela forma como os valores são representados e pelos
instrumentos
de medição utilizados.

Medidas

TABELA 3 - Os 6 M’s para representação das causas do diagrama de causa e efeito
FONTE: Elaboração própria

3.2.4 Brainstorming
De acordo com Godoy (2001) a utilização do brainstorming possibilita a identificação
das possíveis causas de um problema através da geração de novas ideias obtidas por uma
discussão em grupo. O nome brainstorming é originado da língua inglesa, em que brain significa
cérebro e storm tempestade.
Para se realizar o Brainstorming, siga as etapas a seguir:
•

Uma conversa por vez
Apesar do nome remeter a chuva, a ideia não é tumultuar, e sim ter um ambiente que
favoreça a exposição ordenada de ideias;

•

Quantidade importa
Procure criar o máximo de ideias possíveis;

•

Construa sobre a ideia dos outros
Outras visões são capazes de ampliar uma ideia;
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•

Encoraje as ideias doidas
São de momentos criativos como esses que surge a inovação

•

Seja visual
Não fique só na fala. Utilize lápis de cor, massa de modelar, rabisque, pinte, seja visual;

•

Mantenha o foco
Façam o brainstorming em um local que não tenha oportunidades de distrações. E o
mais importante: fique no assunto proposto, com os olhos fixos no alvo, além disso,

•

Não faça críticas nem julgamentos
Não crie um ambiente inibidor, pelo contrário, estimule a fala, e dê valor ao que é
exposto.

3.3.5 Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
De acordo com Marshall et al. (2012) a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
(GUT) orienta a tomada de decisão e estabelece o padrão na priorização e classificação de
problemas ou riscos potenciais. A construção da matriz tem como base três categorias:
gravidade, urgência e tendência. As situações devem ser avaliadas com base em cada categoria
da matriz com a atribuição de valores numéricos, sendo que quanto maior for a criticidade da
categoria maior deve ser o seu valor associado. Após essa etapa os números devem ser
multiplicados e o produto definirá o nível de criticidade e consequentemente a priorização.
Atabela 4 traz um esboço para classificação e priorização de problemas dentro da matriz GUT.
Proble
ma

Gravida Urgênci Tendênc Criticida
de
a
ia
de

Resulta
do

Gravida
de

A
B
C
D

5
5
4
2

2
3
3
1

1
4
1
1

10
60
12
2

3º
1º
2º
4º

5
4
3
2

E

1

2

1

2

5º

1

Descrição
Extremamen
te grave
Muito grave
Grave
Pouco grave
Sem
gravidade

TABELA 4 - Matriz GUT
FONTE: Elaboração própria
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A prioridade de resolução dos problemas teve sua ordem definida pelo resultado da criticidade
gerado pela matriz GUT. Os problemas mais críticos tiveram um valor numérico maior e
portanto prioridade perante os com valores menores.

3.3.6 Matriz SWOT
A análise SWOT é aplicada no nível estratégico da empresa, tendo como base: Forças
(Strengths),

Fraqueza

(Weaknesses),

Oportunidades

(Opportunities)

e

Ameaças

(Threats).Basicamente essa análise possibilita a elaboração de estratégias para uma posterior
tomada de decisão diante das Oportunidades e Ameaças, levando em consideração as Forças e
Fraquezas da empresa.Sendo assim a SWOT é de suma importância para projeções de
estratégicas e prevenção de incertezas que venham a atingir a empresa.

3.3.7 O Método DMAIC
O DMAIC cujo o nome resultada da junção das primeiras letras de cada uma das
palavras em inglês: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, foi criado inicialmente na
Motorola, com o foco em um estudo para o desenvolvimento de projetos que visavam melhorar
a satisfação dos clientes, aumentar receita e reduzir custos (PAZEIRO, 2011). De acordo com
Harry e Schroeder (2000) o método DMAIC está relacionado com as técnicas e ferramentas de
gestão da qualidade, sendo que as fases podem ser divididas conforme descrito na Tabela 5 a
seguir.
Fase

Descrição

Define (Definir)

Definir o projeto e/ou problemas.

Measure (Medir)

Coletar os dados para descobrir a situação do
processo.

Analyse (Analisar)

Analisar os dados coletados.

Improve (Melhorar)

Avaliar e implementar as melhorias.

Control (Controlar)

Aplicar ferramentas para garantir que as
ações implementadas sejam padronizadas.

TABELA 5 - Fases e descrições do DMAIC
FONTE: Elaboração própria

Para o trabalho em questão foram utilizadas todas as ferramentas acima mencionadas.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
No estudo de caso foi feito o detalhamento das operações da empresa nas ações
desenvolvidas no trabalho em campo, onde foi identificado que estavam ocorrendo problemas
que afetavam diretamente as atividades internas.
A empresa possui cinco clientes entre os maiores fabricantes de equipamentos para tráfego de
dados e voz do mundo e também as quatro maiores operadoras de telefonia móvel em operação
no Brasil hoje.
Com a conquista de grandes clientes, a empresa precisou aumentar o número de contratações e
hoje tem um quadro de funcionários 2,5 vezes maior que no último ano.
Conforme a empresa aumentava seu volume de clientes, crescia também a exigência em relação
ao serviço prestado, principalmente em relação ao tempo e qualidade dos projetos realizados.
Para auxiliar no atendimento às exigências dos clientes, uma ferramenta de gerência de projetos
online foi implantada pela empresa, para auxiliar nas diversas etapas da elaboração dos projetos
como Realizar, Realizando, Revisão, Com pendência e Finalizado.
A empresa possui dentro da operação dois setores: a realização de vistorias em campo e o
desenvolvimento de projetos interno. Cada setor possui um coordenador responsável por
gerenciar as tarefas das equipes. Quando um novo contrato é assinado, o setor de vistorias
deveria ficar responsável por efetuar as parametrizações necessárias para as vistorias, como
novos escopos, porém isso ainda não ocorreu, o que está acarretando problemas na realização
dos projetos de telecomunicações.
Em campo as atividades de vistoria seguiam somente um escopo, porém para criar os projetos
de soluções em telecomunicações passaram a existir cinco escopos diferentes: LOS, TSSR
MW, TSSR RF, PPI SCI MW e PPI RF.
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FLUXOGRAMA 1 - Atividades da vistoria genérica em campo
FONTE: Elaboração própria

Podemos identificar no fluxograma 1, que ilustra as atividades dos técnicos em campo, que não
há diferenciação do processo de vistoria com relação aos diferentes escopos que as atividades
em campo passaram a abranger.
Essa falta de direcionamento por escopo causa uma série de problemas nas atividades internas
na empresa - que são os projetos com soluções em telecomunicações.
Por informações insuficientes ou incorretas, uma grande quantidade de projetos eram recusados
pelos clientes ou nem mesmo eram entregues.
Para que essa realidade fosse alterada, foi implantado um Check List Geral para coleta de dados
provenientes do campo, para os projetistas preencherem antes de iniciar as atividades internas.
A figura 8 exemplifica o Check List.
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FIGURA 8 - Check List Geral
FONTE: Elaboração própria

Através desse Check List Geral,foram levantadas as ocorrências de problemas provenientes de
campo, como mostra a figura 9. Os dados foram coletados no período de maio à agosto de 2018.

FIGURA 9 - Porcentagem de defeitos por item
FONTE: Elaboração própria

Após coletados, os dados foram organizados utilizando o Diagrama de Pareto, conforme figura
10 a seguir.
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FIGURA 10 - Gráfico de Pareto
FONTE: Elaboração própria

Com os dados coletados, foi verificada a urgência de ações corretivas, visto que a quantidade e
a variedade dos problemas eram diversos, impactando negativamente no desenvolvimento das
atividades da empresa.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Este tópico corresponde às últimas duas etapas do DMAIC e tem como intuito
implantar as melhorias na empresa e criar um plano de medição para padronizar a coleta de
dados. Na etapa “Melhorar” do DMAIC, os KPI’s foram apresentadas aos gestores da empresa,
e após avaliação concluíram que eles auxiliarão na gestão e que portanto devem ser
implementados e as medições iniciadas. A implantação dos Check Lists em campo foram
agendadas para o início de novembro.
De acordo com a matriz SWOT, Figura 3, os dados referentes à Fraquezas foram ordenados de
acordo com sua criticidade utilizando a Matriz GUT. A Tabela 6 a seguir nos mostra a
ordenação dos dados:

Problemas
Terceirização de mão de
obra
Poucos treinamentos
Alta rotatividade de
funcionários
Falta inovação
Eficiência operacional
baixa

Gravidade

Urgência

Tendência

Criticidade

Resultado

5
4

5
3

3
4

75
48

1º
2º

4
3

3
3

3
3

36
27

3º
4º

4

2

2

16

5º

TABELA 6 - Matriz GUT utilizando dados da SWOT
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 11 nos mostra o primeiro item classificado por Criticidade.
O objetivo do presente trabalho é implantar Indicadores de Desempenho em uma empresa de
Telecomunicações.
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FIGURA 11 - Diagrama de Ishikawa Terceirização da mão de obra externa
FONTE: Elaboração própria

Para a etapa “Controlar” do DMAIC, foi documentada a dinâmica de medição dos dados para
garantir que todas as informações fiquem claras e que os processos sejam seguidos conforme o
esperado. Com isso, o plano de medição dos KPI’s teve como estrutura o 5W2H e foi elaborado
para cada uma das métricas dos itens dos 6M’s que foram julgados mais importantes. A Tabela
7 nos mostra o plano de ação Terceirização de mão de obra.

Perguntas
Básicas
What?
O que será
feito?
When?
Quando será
feito?
Where?
Onde será
feito?
Why?
Por que será
feito?
Who?
Quem fará?
How?
Como será
feito?

Contratação de mão de Métodos para execução
obra
das atividades
Entrevista e treinamento. Implantação de Check
Lists específicos por
atividade.
Em toda contratação de
Em todas as vistorias
mão de obra para
realizadas em campo a
atividades em campo.
partir de nov/2018.
Engenharia.
Nas atividades em campo.

Para garantir qualidade
nas vistorias realizadas
em campo.
Gerentes.

Para garantir padrão nas
vistorias realizadas.

Entrevista à distância no
ato da contratação e teste
de conhecimentos
específicos.

Implantar Check List
separados por LOS,
TSSR MW e TSSR RF.

Qualidade.

44

How much?

Anotar início, fim e
pessoas envolivdas nas
atividades para converter
tempo em custo.

Anotar início, fim e
pessoas envolivdas nas
atividades para converter
tempo em custo.

TABELA 7 - Plano de ação utilizando 5W2H Terceirização de mão de obra
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 12 nos mostra o segundo item classificado por Criticidade.

FIGURA 12 - Diagrama de Ishikawa Poucos treinamentos
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 13 nos mostra o terceiro item classificado por Criticidade.
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FIGURA 13 - Diagrama de Ishikawa Alta rotatividade de funcionários
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 14 nos mostra o quarto item classificado por Criticidade.

FIGURA 14 - Diagrama de Ishikawa Falta inovação
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 15 nos mostra o quinto item classificado por Criticidade.
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FIGURA 15 - Diagrama de Ishikawa Eficiência operacional baixa
FONTE: Elaboração própria

Devido o prazo de entrega desse trabalho ser simultâneo a execução das atividades na empresa,
somente o plano de ação para erradicar a primeira fraqueza, Terceirização de mão de obra, será
concluído e está descrito na Tabela 7. Os demais planos serão executados, na prática, após a
execução do plano anterior.
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6 JUSTIFICATIVA
Efetuar a gestão por KPI’s é um diferencial competitivo para as empresas e um fator
crucial para a sobrevivência e crescimento em um cenário onde a concorrência está cada vez
maior e os clientes mais exigentes, pois permite que as estratégias sejam implementadas e
constantemente verificadas. Este trabalho teve o objetivo de definir e implantar indicadores
chaves de desempenho para auxiliar a gestão de uma empresa de telecomunicações. O método
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) foi essencial para estruturar e
organizar as etapas do estudo, pois permitiu que as atividades fossem bem definidas e tivessem
um propósito. O GQM teve um papel fundamental na identificação das métricas necessárias
para atingir os objetivos da empresa, pois deixou claro quais dados deveriam ser coletados para
atingimento das metas. O 5W2H facilitou a visualização das atividades para o plano de medição
dos indicadores, e contribuiu para a última etapa do DMAIC, sendo a documentação para
controle. Após a definição dos KPI’s, e a primeira medição feita pelos colaboradores da
empresa, o trabalho teve continuidade em seu objetivo secundário, que consistiu na análise dos
KPI’s e sugestão de possíveis melhorias para empresa. O brainstorming em conjunto com o
diagrama de causa e efeito ajudaram a identificar as causas das fraquezas identificadas na
Matriz SWOT. Para resolver o problema foi proposto a classificação das fraquezas identificadas
na SWOT utilizando a matriz GUT, que aparentou ser de fácil usabilidade e uma boa alternativa
para ordenar a priorização das atividades. De maneira geral, a implementação dos KPI’s teve
uma boa aceitação por parte dos colaboradores internos da empresa e uma alta resistência pela
mão de obra terceirada em campo, entretanto julgaram o trabalho viável e reconheceram sua
importância. Com os KPI’s ficou claro o não atingimento das expectativas dos gestores em
relação ao desempenho das atividades em campo, e após a análise das causas, foram apontadas
oportunidades de melhoria para padronização das atividades.
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7 COLETA DE DADOS
No Fluxograma 2, a seguir, diferente do fluxograma 1, foi inserida uma etapa para seleção do
Check List apropriado para a atividade a ser executada.

FLUXOGRAMA 2 - Atividade utilizando Check List específico para a atividade
FONTE: Elaboração própria

O setor Qualidade, juntamente com todos os Team Leaders, desenvolveu três Check Lists de
forma a englobar todas os escopos das atividades de campo. Uma visão geral desses Check
Lists estão nas figuras a seguir:
Na figura 16 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List LOS.

FIGURA 16 - Visão Geral Check List LOS
FONTE: Elaboração própria

Na figura 17 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List TSSR MW
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FIGURA 17 - Visão Geral Check List TSSR MW
FONTE: Elaboração própria

Na figura 18 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List TSSR RF.

FIGURA 18 - Visão Geral Check List TSSR RF
FONTE: Elaboração própria

Informações mais detalhadas de cada Check List não foram possível devido ao segredo
industrial.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O uso de indicadores na empresa, do qual a ação mais urgente é a priorização das
atividades em campo, representa uma oportunidade que permite uma exploração muito maior
– até mesmo pelo pequeno período de tempo da existência dessa iniciativa. A empresa se
encontra em um momento de expansão e redefinição do seu papel perante a comunidade,
precisa lançar mão de meios tecnológicos de auxílio à gestão que possibilite o desenvolvimento
empresarial.
O presente estudo não pôde, dada a complexidade e amplitude das ações, especificar os
processos e/ou serviços a serem controlados por meio de indicadores, pela proposição de níveis
desejáveis de aderência aos objetivos. O processo da avaliação da gestão por meio de
indicadores e a publicação dos resultados, que ainda serão obtidos, é um processo que demanda
mudança cultural que chegue em todos os níveis da empresa.
Após a implantação dos Check Lists, os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que a
incidência de defeitos em todas as atividades foram reduzidas na ordem de 70%, conforme
figuras 19, 20 e 21 . Assim que o processo tornar-se estável, outro giro do DMAIC será
realizado.
Futuramente, será possível propor estudo que considere individualmente a utilização dos
indicadores agora propostos, visto que, conforme já salientado, esse estudo atualmente é
segredo empresarial.
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FIGURA 199 – Redução na incidência de defeitos LOS
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 20 – Redução na incidência de defeitos TSSR MW
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 21 – Redução na incidência de defeitos TSSR RF
FONTE: Elaboração própria
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1 INTRODUÇÃO
As crescentes e aceleradas modificações nos setores econômicos, políticos e sociais tem levado
as empresas a adotarem estratégias para elevar a qualidade de seus produtos e processos e,
consequentemente, terem um diferencial em relação a seus concorrentes no mercado. A
vantagem competitiva de uma empresa também está relacionada com a introdução de produtos
novos e inovadores no mercado, ou seja, com a eficiência e eficácia de seu Processo de
Desenvolvimento de Produtos (PDP).
O objetivo principal desse trabalho é apresentar a busca pelo aperfeiçoamento em processos,
independente de qual seja o segmento de atuação da empresa, devido ao fato de que as
características necessárias para o desenvolvimento do processo são dependentes das
características do produto. É necessário que haja uma análise das falhas potencias, através da
aplicação da análise de efeito e falha potencial de projeto, até a identificação das características
que necessitam de controle especial no processo de manufatura, através da análise de
características críticas.
Para garantir um eficiente resultado ao longo de todo o PDP, as ferramentas devem ser aplicadas
de maneira sequencial e interdependente. A análise crítica, trata-se de um estudo (uma
avaliação) geral de um determinado setor, projeto, produto, serviço, processo ou informação
com relação a requisitos pré-estabelecidos, tendo como objetivo a identificação de problemas,
visando a solução dos mesmos resultando em processos claros e padronizados onde não se perde
o histórico de cada produto ou processo.
O presente trabalho foi realizado em uma empresa localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG,
que transforma sua matéria prima em produtos eletrônicos para a área de Automação comercial.
A empresa preza por inovação e desenvolvimento de alto nível, assim, pode-se dizer que as
atividades relacionadas com a qualidade se ampliaram e são consideradas essenciais para o
sucesso estratégico.
Nos próximos capítulos serão apresentados detalhadamente a organização, o embasamento
teórico, o problema estudado, os objetivos gerais e específicos, a justificativa dessa pesquisa, e
por fim, será feita uma coleta de dados e uma análise dos resultados obtidos.
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2 EMPRESA
O foco deste estudo é a empresa Nitere Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., que está
localizada no Km 124,1, Bloco A, BR-459 no Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí,
conhecida como o Vale da Eletrônica no sul de Minas Gerais. A Nitere possui instalações
modernas e adequadas para a fabricação e manuseio de produtos de alta tecnologia.

FIGURA 1 – Faixada da empresa
FONTE: Nitere (2018)

A figura 1 mostra a fachada da empresa Nitere, que se encontra em posição privilegiada em
relação aos maiores centros produtores do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Campinas. A cidade de Santa Rita do Sapucaí é conhecida como “O Vale da Eletrônica”
brasileiro, o que permite as empresas contarem com mão de obra competitiva, especialização
eletrônica, laboratório de certificação, baixo custo operacional, eficiência logística e benefícios
ficais.
No início, a empresa fabricava monitores e telas com tecnologia resistiva 5 fios, posteriormente
foi ampliando seu know-how e passou a produzir soluções com outras tecnologias (SAW,
Capacitiva e Infravermelho) e hoje a Nitere já fabrica equipamentos com tecnologia Touch e
Óptica (tecnologia de ponta no mercado).
Para a Nitere, cada cliente é único e tem necessidades únicas que serão atendidas,
individualmente, por uma equipe de profissionais altamente qualificados. O sucesso da empresa
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se deve ao fato de sempre se preocupar com as necessidades dos clientes e, tratá-los
especificamente, para ser capaz de fornecer as mais recentes tecnologias para o mercado.

2.1 ORGANOGRAMA DA EMPRESA
A figura 2 mostra o organograma atual da empresa. Abaixo dos acionistas, a empresa possui
um gerente geral que coordena todas as operações da fábrica, tendo suporte dos gerentes das
áreas especificas.

FIGURA 2 – Organograma da empresa
FONTE: Nitere (2018)

Na figura 2 também conseguimos ver como é dividida as funções na organização. Os acionistas
que compõem o organograma, não participam efetivamente do dia a dia da empresa, portanto,
não cabe a eles decisões que sejam a curto prazo ou de impacto menor. As decisões que
envolvem essa área, referem-se as de alto impacto, principalmente, financeiramente, visto que
o acionista visa seus esforços para o lucro da empresa.
Logo abaixo, temos a gerencia geral, que é representada por uma única pessoa que é envolvida
nas decisões de baixo e alto impacto e também nas questões do dia a dia. Abaixo da gerencia
geral, a empresa possui 3 diretores divididos conforme abaixo:
a) Diretor 1 (Afonso): Soluções, Produção, Qualidade;
b) Diretor 2 (Peter): Comercial;
c) Diretor 3 (Flavia): Suprimentos, Administrativo, Financeiro.
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Dentro de cada departamento, há uma equipe que acompanha as atividades do dia a dia, e
reporta a seu diretor.
A direção é responsável em analisar e tomar a decisão em relação ao que produzir, como
produzir e quando produzir. Também decide as condições de pagamento que são fornecidas a
um cliente, é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, decide as
compras que devem ser feitas, é responsável pela qualidade, dentre outras atividades etc. A
gestão da empresa busca prover recursos para harmonizar o desempenho de todas as áreas
igualitariamente de forma que o desempenho do negócio gere os resultados planejados
satisfazendo clientes e colaboradores.

2.2 MACRO FLUXOGRAMA ORGANIZACIONAL
A figura 3 apresenta o macro fluxograma dos setores, o mesmo propicia uma visão geral dos
processos.

FIGURA 3 - Macro fluxograma organizacional
FONTE: Nitere (2018)

A figura 3 demonstra de maneira macro, o que deve ocorrer em cada competência:
a) Soluções: desenvolve produtos e serviços a serem ofertados ao mercado;
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b) Comercial: relaciona-se com o mercado de forma a gerar receitas;
c) Suprimento: disponibiliza e gerencia estoques otimizando seu valor;
d) Produção: manufatura e presta serviços com eficiência e no prazo determinado;
e) Qualidade: garante que produtos e serviços atendam a sua especificação;
f)

Administração: prove os recursos humanos e a estrutura operacional necessária;

g) Financeiro: disponibiliza o capital necessário e verifica o resultado do negócio.

2.3 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DETALHADAMENTE
A interação entre os processos é de suma importância para a empresa, é através dela que as
áreas enxergam a necessidade uma da outra para se ajudar. A Nitere possui um documento
explicando essa interação, conforme ANEXO A.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
Segundo Rozenfeld et al., (2006), o desenvolvimento de um novo produto ocorre por meio de
um processo de negócio que se inicia a partir da identificação de uma necessidade de mercado
e, posteriormente, é transformada em um novo produto.
Para Clark e Fujimoto (1991), desenvolvimento de produtos é o processo em que uma
organização transforma dados sobre oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em
bens e informações para a fabricação de um produto comercial.
O desenvolvimento de produtos é um processo que necessita de informações e habilidades de
diversas áreas da empresa, ou seja, necessita de uma equipe multidisciplinar com uma eficiente
interação entre as áreas para a aplicação de práticas e diversos métodos de desenvolvimento, a
fim de projetar melhores produtos (MUNDIM, et al., 2002).
Conforme as normas da ISO 9001:2008, no item 7.2.2, a organização deve assegurar que tem
capacidade de atender aos requisitos dos produtos e serviços a serem oferecidos aos clientes,
antes de assumir compromissos, ou seja, antes de apresentar uma proposta, efetuar um contrato
ou aceitar uma encomenda. Para tal, a organização deve rever, na medida relevante, a
capacidade de cumprir com todos os requisitos.
A revisão deve incluir os requisitos expressos pelo cliente, incluindo os definidos para as
atividades de entrega e posteriores à entrega, os requisitos não declarados pelo cliente, mas
necessários para a utilização especificada ou pretendida, podem ser: requisitos definidos pela
própria organização, requisitos legais que sejam aplicáveis aos produtos e serviços a fornecer,
e os requisitos contratuais ou de encomenda que tenham sido alterados.
Também precisam ser revisados os requisitos associados a prazos de entrega, garantias,
condições de pagamento, assistência pós-venda, documentação solicitada, como por exemplo,
boletins de análise, fichas técnicas e de dados de segurança de produtos, declarações de
desempenho, manual de instruções, condições da prestação do serviço, e outras possíveis
obrigações contratuais acordadas.
A qualidade está diretamente ligada ao desenvolvimento de novos produtos, visto que é de suma
importância o cliente receber os produtos com qualidade e de acordo com as especificações.
Para Carvalho e Paladini (2012), a gestão da qualidade total consiste no conjunto de atividades
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coordenadas para dirigir e controlar uma organização com sucesso, englobando o planejamento,
o controle, a garantia e a melhoria da qualidade.
Para Mello (2011) sete ferramentas foram consagradas como tradicionais no controle de
qualidade, são elas: diagrama de causa e efeito, folha de verificação; histograma; gráfico de
Pareto; diagrama de correlação; fluxograma e gráfico de controle.
A norma ISO 9001:2008 está estruturada em introdução, escopo, referencias normativas,
termos e definições e sistema de gestão da qualidade.
Para Carvalho e Paladini (2012), o sistema de gestão da qualidade, está estruturado em
responsabilidade da administração, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise
e melhoria, conforme ilustrado na figura 4 abaixo.

FIGURA 4 - Estrutura da Norma ISO 9001:2008
FONTE: Carvalho e Paladini (2012)

O presente trabalho terá seu desenvolvimento realizado dentro da estrutura ISO 9001:2008,
especificamente no Item 7 – Realização do Produto, que está diretamente ligado aos requisitos
do produto, que será detalhado ao longo desse estudo de caso.
Segundo a norma ISO 9001:2008, no seu item 7.2.2 – Análise crítica dos requisitos relacionados
ao produto, cobra da organização que antes mesmo de aceitar qualquer tipo de compromisso
com o cliente, faça uma análise aprofundada dos requisitos relacionados ao produto ou ao
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serviço que esteja sendo contratado. Um erro implicaria em um produto não conforme ao final
dos processos gerando assim, prejuízos para ambas as partes.
As análises críticas de alterações devem incluir as partes componentes e o produto já entregue.
Quando frequente ou quando afeta a segurança do usuário, podem necessitar, da gestão da
configuração para possibilitar serviços ou recalls (situação onde o fabricante é obrigado a
recolher ou reparar todos os produtos já entregues por conta de um defeito detectado após a
colocação do produto no mercado). Ou seja, caso o produto seja alterado e essa alteração não
tenha passado por uma análise crítica, o mesmo perderá todo seu histórico ocasionando assim,
uma impossibilidade de rastreabilidade que é a capacidade de identificar as matérias primas,
produtos intermediários e etapas do processo produtivo que deram origem ao produto.
Além da perda da rastreabilidade, uma mudança no produto sem suas devidas especificações
claramente apresentadas e registradas através de uma análise crítica, pode fazer com que o
cliente adquira um produto que já faça parte de seu portfólio de compra, ou seja, um produto
que o cliente já tenha homologado, mas que tenha passado por uma grande ou pequena alteração
sem ter sido apresentada anteriormente ao cliente para uma nova validação, ocasionando assim,
a inutilização do produto.
Todas essas análises devem ser evidenciadas de alguma forma, pode ser um formulário ou
mesmo um e-mail. Existe situações que o requisito pode vir por meio de uma conversa ou de
uma ligação telefônica. Nesse caso, é importante que haja um registro, então, é fundamental
que o que foi acordado seja escrito, no pedido ou no contrato e uma cópia seja enviada ao
cliente, somente com uma evidência física dessa aprovação, o processo deve dar andamento.
Os registros dos requisitos, bem como, qualquer alteração, devem ser registrados e guardados
por um tempo determinado para dirimir qualquer tipo de mal-entendido futuro, conforme reza
o item 4.2.4 – Controle de registros da qualidade. Embora a ISO não estipule prazos para guarda
de registros, nesse caso, é importante que dure pelo menos até o término de todas as obrigações
assumidas, por exemplo, prazo de garantia do produto.
Abaixo citaremos 3 ferramentas, que podem ser utilizadas para fazer a análise crítica.
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3.1 FMEA
A análise do modo e efeito da falha, conhecida por FMEA tem como objetivo aumentar a
confiabilidade de um produto, e prevenir possíveis falhas. Trata-se de um método de análise de
falhas ocorridas, ou falhas potenciais em produtos ou processos, visando eliminar ou reduzir
sua ocorrência. Essa ferramenta consiste em detectar todos os modos de falha e prever seus
efeitos, ou seja, pode haver mais de um efeito sobre o processo ou o produto (MELLO, 2011).
Para Slack (2002), é essencial um FMEA constituído de 7 passos:
a) Identificação de todas as partes componentes do produto ou serviço;
b) Listar todas as formas possíveis que os componentes poderiam vir a falhar (modos de
falha);
c) Identificar os efeitos possíveis das falhas, como tempo parado e efeito para clientes;
d) Identificar todas as causas possíveis das falhas para cada modo de falha;
e) Avaliar a probabilidade de falha, a severidade dos efeitos da falha e a de detecção;
f) Calcular a NPR;
g) Instigar ação que minimize as falhas nos modos de falha que apresentaram alto NPR.
O FMEA é uma ferramenta que permite identificar as falhas, antes que elas aconteçam usando
um checklist, que pode ser padrão ou específico.

3.2 MASP
Campos (2013) propõe 8 etapas de implementação do MASP, que é um processo de melhoria
onde cada uma das etapas contribui para a identificação dos problemas e a elaboração de ações
corretivas e preventivas para eliminá-los ou minimizá-los.
Este método auxilia os gerentes na solução de problemas, fornecendo subsídios para analisalos e prioriza-los, identificando situações que não foram bem definidas e exigem atenção. O
MASP estabelece rápido controle das situações e planeja o trabalho que será realizado,
apresentando respostas que ajudam na priorização de problemas que exijam atenção e
dividindo-o em partes para ser analisado.
De acordo com Lélis (2012), o método propõe o passo a passo abaixo para análise de problemas:
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a) Identificação do problema: identificar claramente o problema, descrevendo seu
histórico, mostrando suas perdas. Em seguida, pode analisar esse problema, através de
um gráfico de Pareto, e indicar um responsável por encontrar uma solução;
b) Observação: conhecer melhor as características do problema, através da coleta de dados
e de visitas ao local do problema. Pode ser usado nessa etapa, folhas de verificação e o
gráfico de Pareto. Em seguida, deve ser elaborado um cronograma, orçamento e metas
para a solução do problema;
c) Análise: descobrir a causa raiz do problema, através do diagrama de Ishikawa. Em
seguida, verificar as causas mais prováveis e fazer sua análise, utilizando ferramentas
como gráfico de Pareto, diagrama de relações, e histogramas;
d) Plano de ação: elaborar a estratégia e o plano de ação, tendo certeza de que as ações
propostas vão atacar o problema, e verificar ainda se podem vir a provocar efeitos
colaterais. É de suma importância analisar o custo e eficácia de cada uma das ações
propostas, e ainda deve ser utilizado o 5W2H, que é uma ferramenta que tem por
objetivo responder 5 perguntas, What? - Why? - Where? - When? - Who? - How? e How
much?;
e) Ação: após a definição do plano de ação, é hora de executá-lo e registrar os resultados,
porém o mesmo deve ser divulgado através de reuniões e treinamentos;
f) Verificação: após o plano de ação ser colocado em prática, é preciso avaliar se foi
alcançado os resultados esperados, comparando antes e depois das ações. Se o plano de
ação não obtiver os resultados esperados, precisamos voltar a segunda fase (observação),
e começar tudo de novo;
g) Padronização: se o plano de ação funcionou, é importante padronizar e registrar tudo
que foi feito;
h) Conclusão: avaliar a aplicação do método para este problema e, fortalecendo as lições
aprendidas.

3.3 FTA
Para Pessoa (2010), FTA ou Análise de Árvore de Falha, é uma ferramenta básica aplicada a
confiabilidade que tem sua principal aplicação para a:
a) Melhoria de um produto ou processo já em operação a partir da identificação das causas
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das falhas ocorridas e seu posterior bloqueio;
b) Detecção e bloqueio das causas de falhas potenciais (antes que aconteçam) em produtos
ou processos já em operação ou na fase de projeto.
Para Slack (2002), o FTA é um procedimento lógico que começa por uma falha, ou uma
potencial falha, e trabalha “para trás”, com a finalidade de identificar todas as possíveis causas,
e origens dessa falha. A análise de falhas é construída de ramificações conectadas por dois tipos
de nós; nós E e nós OU. As ramificações abaixo de um nó E precisam ocorrer para que o evento
acima do nó ocorra. Somente uma das ramificações abaixo de um nó OU precisa ocorrer para
que o evento acima do nó ocorra.
A Análise de Árvores de Falha é um método sistemático e padronizado, capaz de fornecer bases
objetivas para funções diversas tais como a análise dos modos comuns de falhas em sistemas,
análise do projeto do sistema, para justificar mudanças e demonstrar atendimento a requisitos
(de segurança) regulamentadores e/ou contratuais.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
O aumento da produção, a crescente aplicação da tecnologia, a redução do tempo de ciclo nos
projetos e o estabelecimento de novos requisitos de mercado, pode contribuir para o crescente
número de falhas durante o desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, a qualidade de
um produto e processo deve ser sempre monitorada, não apenas em relação ao nível de
satisfação do cliente, mas também sob os aspectos econômicos que a envolvem.
A Nitere, ainda é certificada apenas pela ISO 9001:2008, a atualização para a ISO 9001:2015
deverá acontecer no próximo semestre, pois a empresa ainda está em fase de adequação dos
procedimentos e processos internos. Portanto, o presente trabalho, foi realizado de acordo com
a ISO 9001:2008, e é em um dos requisitos dessa norma que se encaixa o problema estudado.
O início do processo que está localizado o problema, dá-se com a cotação do cliente junto ao
departamento comercial, caso a cotação venha com código do produto especificado, o comercial
solicita ao PCP um prazo de fabricação. O PCP verifica a disponibilidade da matéria prima e
caso não esteja disponível, solicita a cotação e a compra do material necessário. Com todos os
materiais necessários na fábrica, o PCP simula o prazo de fabricação e informa ao comercial
que por sua vez informa o cliente através de uma cotação de preços e prazos.
Retornando ao início do processo, onde o cliente pode solicitar uma cotação sem um código
especificado, se não for possível a identificação do produto que o cliente solicitou cotação, o
comercial solicita mais informações sobre a finalidade do uso, com essas informações
disponíveis, o comercial verifica junto ao departamento de engenharia se há um código/produto
que atenda a solicitação. Se já existir um PN, a engenharia informa ao comercial e o mesmo
avança para o processo junto ao PCP.
Caso não exista um PN, o comercial solicita uma reunião com a engenharia e o PCP para que
seja feita uma análise crítica do produto, nessa reunião é verificado a possibilidade de
fabricação do produto, caso seja possível, é então criado um novo código, onde será registrado
em sistema todo o histórico desse produto, caso haja alguma alteração de hardware ou de
software é imprescindível que seja feita uma nova análise crítica, mantendo assim, as
informações atualizadas.
Caso seja verificado nessa reunião que não é possível a fabricação do mesmo, o comercial
informa ao cliente um possível produto similar e até mesmo a impossibilidade de fabricação.
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A figura 5 e 6 traz um fluxograma detalhado do processo onde ocorre o problema estudado
nesse trabalho:

INÍCIO

Cliente solicita uma cotação

Cotação enviada para o
comercial

SIM

Cotação com
código
especificado?

A

NÃO
Comercial solicita ao cliente
mais informações sobre a
finalidade do uso

Comercial verifica junto a
engenharia se já existe um
produto/código que atenda a
especificação do cliente

SIM

Já existe o
PN?

Engenharia informa o
código para o comercial

A

NÃO
Comercial solicita uma
reunião com a engenharia e o
PCP

É realizada uma análise critica
de produto com o time

NÃO
O comercial informa o
cliente a indisponibilidade de
produzir

Produto
aprovado?

SIM
Criação de novo codigo e
estipulação da data limite
para entrega do prazo de
fabricação do produto

A

FIGURA 5 - Fluxograma do problema (Parte 1)
FONTE: Autoras (2018)

FIM
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A

Comercial solicita ao PCP um
prazo de fabricação através do
código informado

PCP verifica a disponibilidade
de matéria prima e mão de
obra

NÃO

Disponidade
OK?

Realiza cotação de prazo com
os fornecedores

SIM
Informa ao comercial o prazo
de entrega

Comercial realiza a cotação e
envia ao cliente

FIM

FIGURA 6 - Fluxograma do problema (Parte 2)
FONTE: Autoras (2018)

O problema pode ter início na fase que é solicitada que seja realizada uma análise crítica do
produto, é a partir dessa análise que a empresa pode passar por duas situações, criação de um
novo produto ou alteração de um produto já existente.
Na primeira situação, a análise crítica é necessária para afirmar e certificar que é possível a
produção do item solicitado. Na segunda situação, se faz necessário para analisar a necessidade
de alteração de um produto já existente, e garantir que não ocorra alterações sem ter passado
por aprovação do cliente e da empresa.
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A empresa passou por uma situação, onde o comercial afirmou para o cliente que poderia
atender um determinado produto sem ter feito uma análise crítica antes e solicitou a engenharia
um novo código. Quando esse novo código chegou ao departamento de PCP, verificou-se a
impossibilidade de fazer o produto por questões de conflitos internos presentes em circuitos
necessários para a fabricação do produto.
Ou seja, o comercial afirmou para o cliente que seria possível, o cliente formalizou o pedido,
estava contando com a data de entrega e a empresa foi obrigada a declinar com a venda, gerando
para o cliente, uma visão de uma empresa não comprometida. Essa situação, não trouxe para a
empresa prejuízos financeiros, pois não chegou a ter investimentos em matéria prima ou mão
de obra, porem trouxe para a empresa a perda de um cliente e uma imagem fragilizada.
A empresa também vivenciou um grande desconforto com outro cliente após alterar um PN
sem que houvesse uma análise e uma certificação antes.
Na linha de monitores, onde os produtos são padronizados, a engenharia identificou a
necessidade de troca de um Firmware que é um software, ou um conjunto de softwares, que
vêm armazenados na memória do equipamento desde a fábrica, e que contém instruções e
comandos para controlar determinado aparelho ou equipamento, essa mudança, passando pela
linha de comando da ISO 9001:2008, deveria ter sido feita através de uma análise crítica e
enviado ao cliente uma demonstração para que ele pudesse fazer uma nova homologação. A
engenharia, no entanto, depois de analisar as opções, concluiu que o firmware novo teria as
mesmas funcionalidades do firmware utilizado antes, ou seja, não seria necessário a criação de
um novo código, ou o registro de alteração do produto já no código existente, visto que não
seria alterado nenhuma funcionalidade do produto.
No entanto, ao enviar o produto para o cliente já com firmware alterado, houve a interrupção
da utilização do produto, pois a resolução do novo produto era menor do que a apresentada
anteriormente. Visualmente, essa diferença era imperceptível, porém a nova resolução do
produto não era compatível com o produto que o cliente fabricava. A partir daí, inicia-se um
grande desgaste com o cliente pois o produto havia sido alterado sem antes que houvesse um
documento avaliativo e uma homologação por parte do cliente
A interrupção da utilização do produto, não aconteceu no primeiro momento que foi instalado,
ou seja, o problema passou a acontecer depois de um tempo de uso e depois de muitas peças já
adquiridas. A empresa até então, acreditava que a teoria de que o produto funcionaria da mesma
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maneira, estava correta, porém depois de um tempo o cliente informou o que estava ocorrendo,
primeiramente, com poucas peças onde acreditou-se que era um problema isolado que poderia
ser resolvido com suporte técnico e depois, com diversas peças que estavam em campo, onde
observou-se que o problema então estava relacionado a algo mais persistente.
Foi necessário deslocamento de funcionários da empresa até o cliente, para que então fosse
identificado, que a nova resolução do novo firmware era incompatível com a aplicação
pretendida.
A partir daí, iniciou-se um grande processo para descobrir há quantas peças essa mudança já
estaria valendo. Ou seja, pela falta de análise crítica documentada, a empresa não conseguia
rastrear e saber em qual lote e em quantas peças a mudança ocorreu, para que pudesse dar o
reparo no cliente, antes que o problema surgisse.
Havia na empresa, uma ideia de quando a mudança interna ocorreu: mês de março de 2017, a
identificação do problema teve seu início no mês de agosto 2018, desde então, o cliente havia
adquirido 496 peças dos monitores. A empresa optou por trocar todas as peças que foram
adquiridas pelo cliente desde o mês de fevereiro, que antecedeu a mudança, visto que sem um
histórico documentado, era impossível trocar apenas as peças que possuíam a real necessidade.
A empresa arcou com todos os custos que foram necessários, desde a mão de obra necessária
para a troca, até o envio e retorno das peças para o cliente. A empresa também precisou
encontrar o responsável pela falha, pela falta da análise crítica e pela falta de envio dessas
informações ao cliente, o que gerou um grande prejuízo que será detalhado em número ao longo
desse trabalho.
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5 OBJETIVOS
Com os processos ajustados, a implementação do sistema de gestão da qualidade é
imprescindível, pois através dele é possível a aplicação das normas ISO.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), o controle de alterações de projeto e desenvolvimento é
uma atividade impostíssima que envolve não só o registro das alterações, mas também a análise
crítica, verificação e sua validação.
O presente estudo mostra, a importância das melhorias nos processos especificamente na área
comercial / engenharia com a realização da análise crítica de produto sempre que houver algum
contato comercial estabelecido. As necessidades dos clientes devem ser conhecidas, analisadas
e a empresa deve verificar a necessidade do desenvolvimento de um novo produto ou alteração
de um produto já existente. Além dos requisitos técnicos do produto, outros requisitos como
prazo de entrega devem ser considerados.

5.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo principal deste trabalho é mostrar que os processos ajustados e seguidos à risca
causam a empresa benefícios, pois visam o aperfeiçoamento, as soluções dos processos
deixando-os claros e padronizados onde não se perde o histórico de cada produto ou processo.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos desse trabalho são redução financeiro, redução de tempo de resolução
de problemas, qualidade em seus produtos e comunicação interdepartamental.
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6 JUSTIFICATIVA
A implementação da norma ISO apresenta diversos benefícios para a empresa, dentre eles,
equipe motivada e alinhada (grande diferencial competitivo) onde a empresa mostra ao
colaborador que pensa no futuro, que não quer ficar estagnada e acredita que melhorias devem
ser realizadas e sugeridas continuamente. Assim, é muito provável que o profissional se sinta
motivado a trabalhar melhor, rever conceitos, e abraçar as mudanças que a certificação acarreta.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), o controle de alterações de projeto e desenvolvimento é
uma atividade importantíssima que envolve não só o registro das alterações, mas também a
análise crítica, verificação e sua validação.
Senge (2000) ensina que o aprendizado ocorre no dia-a-dia ao longo do tempo e que existe
mecanismos onde a organização que aprende pode influir nos resultados finais.
A satisfação do seu cliente, como foco principal do negócio, onde a empresa deixa de ter o foco
no produto e começa a ter o foco no cliente e será capaz de monitorar os 05 elementos básicos
necessários para se criar valor para o cliente: Qualidade, Relacionamento, Desempenho, Preço
e Benefícios.
A conquista por novos negócios e imagem perante ao mercado, nesse caso a certificação mostra
que a empresa se preocupa com a forma como é vista pelos clientes, que deseja melhorar
continuamente e está aberta a novas oportunidades e parcerias. Por exemplo, no mercado dos
grandes players, quem não tem a certificação nem pode entrar para competir no jogo.
Em relação à economia de recursos e investimento no desenvolvimento, em curto prazo, a
obtenção do selo ISO 9001 traz melhorias nos processos internos da empresa, diminuindo
retrabalho e desperdício, além de aumentar a qualidade do produto. As economias geradas
podem ser investidas no desenvolvimento de novos produtos, em treinamento de pessoal,
softwares que auxiliem na automação dos processos, etc.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), os principais princípios da gestão da qualidade são:
Organização focada no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, enfoque no processo,
abordagem sistêmica para gerenciamento, melhoria continua, tomada de decisões baseadas em
fatos e relacionamento com fornecedor mutuamente benéfico.
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Visto os fatores que a análise crítica pode influenciar em uma empresa, a empresa melhorou o
formulário de análise crítica baseando-se na ferramenta MASP. O formulário após as alterações
está no AXEXO B, onde o objetivo principal é realizar um PDCA.
Esse formulário, foi melhorado conforme as necessidades existentes na empresa onde cabe o
preenchimento das especificações novas ou alteradas do produto. Essa análise crítica deverá ser
documentada, datada e armazenada em um local de fácil acesso, para que as informações
estejam claras e disponíveis a qualquer pessoa que precise.
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7 COLETA DE DADOS
A organização deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise
crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto
para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos,
aceitação de alterações em contratos ou pedidos) e deve assegurar que: os requisitos do produto
estão definidos; os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente
manifestados estão resolvidos, e; a organização tem a capacidade para atender aos requisitos
definidos. Devem ser mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes
dessa análise.

7.1 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso, que utilizará uma metodologia qualitativa com abordagem
descritiva, onde será apresentado um problema e uma solução, abordando as ferramentas da
qualidade.

7.2 MASP
Com base no MASP, a empresa melhorou o formulário que realiza a análise crítica dos
produtos. A aplicação de cada etapa do método será aqui explicitada, mostrando o que foi feito
e quais ferramentas foram utilizadas para que a empresa começasse a fazer a análise crítica de
produtos e mantendo registrado os resultados gerados através da análise.

7.2.1 Identificação do Problema
O problema se inicia quando o cliente solicita uma cotação sem um código especificado ao
comercial, e quando não é possível a identificação do produto que o cliente solicitou cotação,
o comercial solicita mais informações sobre a finalidade do uso, com essas informações
disponíveis, o comercial verifica junto ao departamento de engenharia se há um código/produto
que atenda a solicitação. Se já existir um Part Number (PN), a engenharia informa ao comercial
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e o mesmo avança para o processo junto ao time de Planejamento e Controle de Produção
(PCP).
Caso não exista um PN, o comercial solicita uma reunião com a engenharia e o PCP para que
seja feita uma análise crítica do produto, nessa reunião é verificado a possibilidade de
fabricação do produto, caso seja possível, é então criado um novo código, onde será registrado
em sistema todo o histórico desse produto, caso haja alguma alteração de hardware ou de
software é imprescindível que seja feita uma nova análise crítica, mantendo assim, as
informações atualizadas.
O problema pode ter início nessa fase, pois é a partir da análise crítica que a empresa pode
passar por duas situações, criação de um novo produto ou alteração de um produto já existente.

7.2.2 Levantamento de dados
Nessa etapa foi realizada uma coleta de dados na empresa para saber quantos clientes foram
afetados pela falta de análise crítica.
A empresa informou que teve problemas com 5 clientes entre janeiro e setembro/18. Esses
problemas foram divididos em duas situações: criação de um novo produto ou alteração de um
produto já existente.
Na primeira situação, 2 clientes solicitaram a criação de um novo produto, e o comercial
afirmou que poderia atender sem ter feito uma análise crítica antes. Após a criação de novo
código, foi solicitado programação junto ao PCP onde verificou-se a impossibilidade de fazer
o produto por questões de conflitos internos presentes em circuitos necessários para a fabricação
do produto, ou seja, não seria possível fabricar esse novo produto conforme foi enviado a
cotação ao cliente. Essa situação gerou desconforto junto ao cliente e perda de credibilidade em
novos projetos por alguns dos clientes.
Na segunda situação, 3 clientes foram impactados com a falta de análise crítica de produtos já
existentes, e duas dessas solicitações, o problema foi rastreado antes de chegar no cliente, porém
houve um caso mais crítico que o problema chegou no cliente, conforme foi apresentado no
capitulo 4, onde 496 monitores precisaram ser trocados diretamente no cliente, o que gerou
custos para a empresa e perda de credibilidade junto ao cliente.
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7.2.3 Análise do problema

FIGURA 7 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Autoras (2018)

Com base no Diagrama de Ishikawa apresentado na figura 7, podemos observar que a causa
raiz do problema foi a falta de análise crítica. Essa falha foi ocasionada pela falta de um
colaborador especifico na área e pela falta de credibilidade que o formulário trazia, pois até
então o formulário era visto pelos colaboradores como um formulário criado apenas para
obtenção da ISO. As principais causas estão destacadas em vermelho no diagrama.

7.2.4 Plano de ação
O plano de ação, foi realizado de acordo com a ferramenta 5W2H, mostrado na figura 8, onde
foi proposto como deve ser realizada a análise crítica.

Foi proposto para a empresa a

contratação de mais um funcionário, para que o mesmo fique dedicado a essa atividade, foi
proposto o salário mínimo compatível com o mercado. Foi proposto melhorias no formulário
já existente, pois os setores envolvidos informaram dificuldades no preenchimento e no
entendimento do mesmo, e ainda, foi proposto que a empresa realizasse um treinamento com
todos os colaboradores afim de evidenciar a importância da utilização do formulário em todos
os casos em que houvessem alteração ou criação de um produto, de modo, que todas as
alterações e criações ficassem registradas, evitando assim, possíveis prejuízos a empresa. Foi
estipulado ainda um prazo de 03 dias uteis para que a análise crítica fosse feita, ou seja, a mesma
deve ser realizada imediatamente após a cotação e identificação da necessidade do cliente.
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FIGURA 8 - 5W2H
FONTE: Autoras (2018)

7.2.5 Ação
O primeiro passo foi a realização de um brainstorming com os setores de engenharia, comercial
e qualidade para a identificação de possíveis melhorias no formulário, onde a engenharia
informou dificuldade para preencher o documento corretamente, o que trazia consequências
para o comercial, na hora de repassar as informações para o cliente. Após a realização do
brainstorming, houve a realização da melhoria no formulário feito pelo setor da Qualidade, vide
ANEXO B.
Houve a contratação de um novo colaborador, que foi devidamente capacitado, para exercer a
atividade de análise crítica juntamente com a engenharia. Todos os colaboradores envolvidos
na análise crítica, comercial, produção e engenharia, foram treinados sobre o preenchimento
dos documentos, e capacitados afim de entender a importância do mesmo para a empresa e para
o cliente.
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Em seguida, foi implantado a alteração do documento, e houve reuniões quinzenais para que os
gestores verifiquem se o formulário está sendo devidamente utilizado.

7.2.6 Verificação
Antes da implementação e ações citadas acima, foi possível verificar através de relatórios, que
a empresa realizava em média 2 análises críticas por mês. Após as alterações descrita acima,
verificou-se que a empresa passou a realizar em média 5 análises críticas por mês. Ou seja, é
possível concluir que tenha ocorrido outras mudanças de características de produtos que não
foram documentadas e não foram notadas, pelo fato de que a utilização do produto no cliente
não foi alterada. Esses casos, não trouxeram então para a empresa, prejuízos financeiros, porém
não foi o que ocorreu com determinado cliente estudado neste trabalho.
O comercial informou que todas as solicitações foram atendidas e registradas através da análise
crítica, melhorando assim, o relacionamento da empresa com o cliente e a qualidade das
informações entre eles. Houve ainda redução no tempo de resposta para os clientes, que antes
da utilização correta do formulário era de 6 a 8 dias, e após a utilização correta do formulário
passou a ser em até 3 dias.

7.2.7 Padronização
Após a fase de teste, e o feedback positivo do comercial e da engenharia, foi realizada a
padronização do formulário de análise crítica, com as devidas melhorias levantadas através do
Brainstorm, vide anexo B. As reuniões passaram a ser mensais, apenas para acompanhamento
das atividades da engenharia e do comercial.

7.2.8 Conclusão da ferramenta MASP
A aplicação do MASP foi de suma importância para que a empresa conseguisse atacar o
problema. Foi através do MASP, que a empresa conseguiu melhorar o formulário, treinar os
funcionários de modo que todos entendessem a importância do mesmo para a empresa.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
A padronização dos processos recém descobertos e que eliminam a ocorrência do problema são
práticas que institucionalizam o conhecimento e que permitem que a solução se mantenha
estável enquanto o contexto que envolve o problema ainda exista.
A partir da implementação da ferramenta MASP apresentada nesse trabalho, podemos notar
que a mesma proporcionou diversas melhorias nos processos internos da empresa estudada,
onde foi possível alteração em um documento de suma importância no processo de
desenvolvimento e alteração de produtos.
O comercial notou que as solicitações de análise crítica estavam sendo retornadas mais
rapidamente para eles, consecutivamente um retorno mais rápido para o cliente. Houve uma
redução em pelo menos 50% no tempo de retorno das solicitações.
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9 CONCLUSÃO DO TRABALHO
Aplicar a análise de características críticas na fase inicial do desenvolvimento de um produto
ou na alteração de um mesmo, permite um maior detalhamento e melhor entendimento da
necessidade de controle de uma característica crítica do produto no processo de manufatura.
Quando não existe uma análise profunda e sistematizada da necessidade de uma característica
crítica, é provável que haja desperdício de recursos financeiros e esforços para uma
característica que não seja tão impactante para o desempenho de um produto, também há uma
característica de impacto significativo para o desempenho do produto não ser tratada com seus
devidos cuidados, proporcionando uma probabilidade considerável de insatisfação no cliente.
Além disso, os registros da análise de características críticas podem ser considerados
documentos importantes para a prática de lições aprendidas, quando sua recuperação pode
disponibilizar informações históricas de conhecimento técnico em relação ao projeto atual ou
até mesmo aos projetos futuros.
A organização teve ganhos financeiros mesmo com a contratação de mais um funcionário, pois
com o atendimento mais rápido dos clientes, a empresa conseguiu atender mais rapidamente os
clientes, após a implantação do formulário e do procedimento no início de outubro/2018. A
empresa já informou que obtiveram vários feedbacks positivos dos clientes, e através da
pesquisa de satisfação, foi comprovado que devido a uma análise crítica correta, nos últimos 2
meses a empresa realizou 12 análises críticas, onde 2 foram descartadas pela inviabilidade do
projeto; 8 foram fechados através da criação de novos produtos ou alterações e apenas 2 ainda
não teve o retorno dos clientes.
A empresa informou também que após a contratação do novo funcionário responsável em
realizar as análises críticas, o time do comercial e da engenharia estão mais unidos, e conseguem
retornar mais rápido ao cliente, e dar mais atenção as necessidades do mesmo, houve redução
no tempo de atendimento, o que está gerando mais tempo livre para buscar novos clientes e
projetos. A empresa também reconheceu que a falta de análise crítica no passado ainda pode
gerar transtornos futuros, pois assim como a falha ocorrida em 2017 que apresentou danos em
agosto/2018, pode ser que aconteça mais algum caso antigo que venha a afetar a organização.
Em conversa com o time do comercial e da engenharia, nos foi informado que após a criação
do procedimento, as análises críticas estão sendo realizadas em 100% das solicitações, e já foi
criado um indicador para acompanhamento dos novos resultados. O time ainda ressaltou, que
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após o treinamento todos conseguiram enxergar a necessidade de seguir o procedimento, e ainda
houve melhoria na comunicação entre os departamentos, pois agora, todos estavam no mesmo
nível de entendimento sobre a importância do mesmo.
Todo esse acompanhamento tem a finalidade de garantir ao cliente, que seu produto será
entregue dentro das especificações solicitadas, o que proporciona aumento de qualidade e
confiabilidade na empresa.
Essa sistemática garante que o caminho do projeto será marcado com pequenas e possíveis
correções, tornando o final da história muito mais previsível, aumentando significativamente
as chances de sucesso da organização.
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE ANÁLISE CRÍTICA
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Diário de Classe
FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO SANTARRITENSE - FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
Curso:
Disciplina:
Turma:
Professor:

Engenharia de Produção
Trabalho de Conclusão de Curso
EPRO 10º A

Ciclo:
Identificação:
Turno:
Período:

Aluno

Aulas dadas
06/09
13/09

Nº

Curso

Matrícula

Aluno

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

18/.

1º Per.

11/10

2º Per.

04/10

1º Per.

27/09

2º Per.

20/09

1º Per.

30/08

2º Per.

23/08

1º Per.

16/08

2º Per.

09/08

Noturno
30/07/2018 a 07/12/2018

1º Per.

02/08

10º período

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO

1201410089
1201410062
1201410029
1201410048
1200903862
1201410043
1201410081
1201410051
1201104465
1201410028
1201410050
1201410044
1201410061
1201410084
1201410138
1201410135
1199302138
1201410053
1201410134
1201410031
1201410057
1201400090
1201410094
1201410109
1201410035
1201410039
1201410136
1201410095
1201400170
1201410128
1201410099
1201410055
1201410132
1201410088
1201410079
1201410068

Alex Magno Almeida de Carvalho
Ana Flávia Viana Silveira
Ana Paula Moreira Silva
André Henrique Nazaré Da Costa
Bruno Alan Alvarenga
Bruno Neves Trigo Leite dos Santos
Bruno Wélinton Silvério
Camila de Cássia Pelegrino
César Augusto Monteiro Nicolau
Claudio Gilberto dias Borges Júnior
Daniel Gomes Cruz
Deborah Magdala Carvalho
Diego Ribeiro Sepulveda Bonfim
Eliane Maciel Dumont
Gabriela Vilela Ribeiro
Gustavo Pereira Olímpio
Jander José Abdala Ribeiro
Jannefer Caroline Mendonça Faria
Jeferson Luiz Maduro
José Luiz Moraes Carvalho Júnior
Josiane da Silva
Juliano Braz dos Santos
Katia Silva Macedo
Mateus Diogo Lopes
Nagib Pinto Neto
Nataly Carolini Ribeiro Silva
Thales Luiz Renó
William Roberto da Silva
Rafael dos Santos Job
Bruna Natani Campioni Silva
Diego Francisco Gonçalves Gomes
Thais Fernandes Barbosa Campos
Raphael Elias Pereira da Silva Palini
Maria Priscila dos Santos
Nátali Calixto Pivoto
Sabrina Ferreira Bueno
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Caroline de Miranda Borges
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Assinatura Professor Regente
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Diário de Classe
FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO SANTARRITENSE - FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
Curso:
Disciplina:
Turma:
Professor:

Engenharia de Produção
Trabalho de Conclusão de Curso
EPRO 10º A

Ciclo:
Identificação:
Turno:
Período:

Aluno

Aulas dadas
06/09
13/09

Nº

Curso

Matrícula

Aluno

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

18/.

1º Per.

11/10

2º Per.

04/10

1º Per.

27/09

2º Per.

20/09

1º Per.

30/08

2º Per.

23/08

1º Per.

16/08

2º Per.

09/08

Noturno
30/07/2018 a 07/12/2018

1º Per.

02/08

10º período

37
38
39
40
41
42
43
44

EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO

1201410063
1201410065
1201410047
1201104553
1201410074
1201204892
1201410101
1201410107

Gabriel Rezende Vieira
Jéssica Freire Figueiredo
Maria Laura Pereira Corrêa
Felipe Pinheiro
Gustavo Franquilin de Oliveira
Amanda de Góis Silva
Flávio Aparecido de Castro
Everton Luiz Casemiro
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Assinatura Professor
Caroline de Miranda Borges

Data de emissão: 28/12/2018 23:56:34

Assinatura Professor Regente

Assinatura Secretaria
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Diário de Classe
FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO SANTARRITENSE - FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO

1201410089
1201410062
1201410029
1201410048
1200903862
1201410043
1201410081
1201410051
1201104465
1201410028
1201410050
1201410044
1201410061
1201410084
1201410138
1201410135
1199302138
1201410053
1201410134
1201410031
1201410057
1201400090
1201410094
1201410109
1201410035
1201410039
1201410136
1201410095
1201400170
1201410128
1201410099
1201410055
1201410132
1201410088
1201410079
1201410068

Alex Magno Almeida de Carvalho
Ana Flávia Viana Silveira
Ana Paula Moreira Silva
André Henrique Nazaré Da Costa
Bruno Alan Alvarenga
Bruno Neves Trigo Leite dos Santos
Bruno Wélinton Silvério
Camila de Cássia Pelegrino
César Augusto Monteiro Nicolau
Claudio Gilberto dias Borges Júnior
Daniel Gomes Cruz
Deborah Magdala Carvalho
Diego Ribeiro Sepulveda Bonfim
Eliane Maciel Dumont
Gabriela Vilela Ribeiro
Gustavo Pereira Olímpio
Jander José Abdala Ribeiro
Jannefer Caroline Mendonça Faria
Jeferson Luiz Maduro
José Luiz Moraes Carvalho Júnior
Josiane da Silva
Juliano Braz dos Santos
Katia Silva Macedo
Mateus Diogo Lopes
Nagib Pinto Neto
Nataly Carolini Ribeiro Silva
Thales Luiz Renó
William Roberto da Silva
Rafael dos Santos Job
Bruna Natani Campioni Silva
Diego Francisco Gonçalves Gomes
Thais Fernandes Barbosa Campos
Raphael Elias Pereira da Silva Palini
Maria Priscila dos Santos
Nátali Calixto Pivoto
Sabrina Ferreira Bueno
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Data de emissão: 28/12/2018 23:56:34

Assinatura Professor Regente

Nº

.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

70
70
86
30
70
62
81
100
55
71
70
80
70
70
70
75
86
95
70
65
70
70
70
92
50
70
59
50
0
30
50
59
55
75
70
70

70
70
86
30
70
62
81
100
55
71
70
80
70
70
70
75
86
95
70
65
70
70
70
92
50
70
59
50
0
30
50
59
55
75
70
70

97
82
100
84
90
90
95
90
75
95
100
92
97
50
65
95
100
80
98
89
70
99
98
98
88
82
90
88
0
90
69
90
70
92
90
93

97
82
100
84
90
90
95
90
75
95
100
92
97
50
65
95
100
80
98
89
70
99
98
98
88
82
90
88
0
90
69
90
70
92
90
93

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

90
95

97

85
65

92

92
93
85
83

Faltas

1º Per.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nº

Média Fi.

Aluno

Média Pa.

Matrícula

Exame Fi.

Curso

Totais

Media

Nº

Assinatura Professor
Caroline de Miranda Borges

Avaliações
1º Bimes. 2º Bimes.

06/12

2º Per.

29/11

Nota 2

Aulas dadas
08/11
22/11

01/11

1º Per.

25/10

Noturno
30/07/2018 a 07/12/2018

2º Per.

18/.

10º período

Média

Aluno

Ciclo:
Identificação:
Turno:
Período:

Nota 1

Engenharia de Produção
Trabalho de Conclusão de Curso
EPRO 10º A

2º Per.

Curso:
Disciplina:
Turma:
Professor:

84
76
93
57
80
76
88
95
65
83
85
86
84
60
68
85
93
88
84
77
70
85
84
95
69
76
75
69
0
60
60
75
63
84
80
82

84
76
93
70
80
84
88
95
78
83
85
86
84
70
67
85
93
88
84
77
70
85
84
95
78
76
75
78
0
73
70
75
71
84
80
82

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.

2º Per.

1º Per.
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EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO

1201410063
1201410065
1201410047
1201104553
1201410074
1201204892
1201410101
1201410107

Gabriel Rezende Vieira
Jéssica Freire Figueiredo
Maria Laura Pereira Corrêa
Felipe Pinheiro
Gustavo Franquilin de Oliveira
Amanda de Góis Silva
Flávio Aparecido de Castro
Everton Luiz Casemiro
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Assinatura Professor Regente

Nº

.
.
.
.
.
.
.
.

37
38
39
40
41
42
43
44

72
73
0
52
70
70
81
30

72
73
0
52
70
70
81
30

82
98
0
85
90
69
95
50

82
98
0
85
90
69
95
50

37
38
39
40
41
42
43
44

71
99
93

Faltas

1º Per.

37
38
39
40
41
42
43
44

Nº

Média Fi.

Aluno

Média Pa.

Matrícula

Exame Fi.

Curso

Totais

Media

Nº

Assinatura Professor
Caroline de Miranda Borges

Avaliações
1º Bimes. 2º Bimes.

06/12

2º Per.

29/11

Nota 2

Aulas dadas
08/11
22/11

01/11

1º Per.

25/10

Noturno
30/07/2018 a 07/12/2018

2º Per.

18/.

10º período

Média

Aluno

Ciclo:
Identificação:
Turno:
Período:

Nota 1

Engenharia de Produção
Trabalho de Conclusão de Curso
EPRO 10º A

2º Per.

Curso:
Disciplina:
Turma:
Professor:

77
86
0
69
80
70
88
40

77
86
0
70
80
82
88
61

0
0
0
0
0
0
0
0
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FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO SANTARRITENSE - FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
Curso:
Disciplina:
Turma:
Professor:

Engenharia de Produção
Trabalho de Conclusão de Curso
EPRO 10º A

Aluno

Totais

Resultado

Nº

Curso

Matrícula

Aluno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
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EPRO
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EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO
EPRO

1201410089
1201410062
1201410029
1201410048
1200903862
1201410043
1201410081
1201410051
1201104465
1201410028
1201410050
1201410044
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RESUMO

O sucesso de uma organização é resultado de um planejamento bem feito, uma vez
que a empresa consegue planejar todas as suas atividades e consegue estabelecer formas de se
trabalhar de acordo com o que foi planejada, ela consegue alcançar resultados positivos de
maneira mais rápida. Neste caso, o trabalho aborda o tema lote econômico de compra ao qual
buscou pesquisar em artigos e bibliografias da área para a utilização de um modelo de LEC
que atenda às necessidades de uma empresa do setor de Laticínios da cidade de Monte-Mór
SP. A análise econômica para determinação das quantidades de produção tem por finalidade
obter o menor custo final para cada item. Ao final realiza o detalhamento da demanda pelo
produto. Visto que a finalidade é calcular o lote econômico de compra na fabricação de
iogurtes e como comparar os custos totais de estocagem. Sendo essa uma pesquisa aplicada,
quantitativa e classificada como estudo de caso. Sendo assim, encontrou resultados
satisfatórios perante a empresa analisada.
Palavras-chave: Lote econômico. Gestão de estoques. Custo de armazenamento.

ABSTRACT

The success of an organization is the result of a well-planned planning, since the
company can plan all its activities and can establish ways to work according to what was
planned, it can achieve positive results in a faster way. In this case, the paper approaches the
topic of economic batch of purchase to which it sought to research in articles and
bibliographies of the area for the use of a model of LEC that meets the needs of a company in
the dairy sector of the city of Monte-Mór SP. The economic analysis for the determination of
production quantities has the purpose of obtaining the lowest final cost for each item. At the
end, it performs detailed product demand. Since the purpose is to calculate the economical lot
of purchase in yogurt manufacture and how to compare the total costs of storage. This is an
applied, quantitative and classified research as a case study. Therefore, it found satisfactory
results in the analyzed company.
Keywords: Economical lot. Inventory management. Storage cost.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o crescente aumento da oferta dos produtos alimentícios tem
elevado o nível de exigência por parte dos consumidores. Tendo em vista que estes exigem,
cada vez mais, que os produtos sejam de qualidade, mas com o menor custo possível, as
empresas buscam melhorias em seus processos que possam reduzir os custos inseridos nas
diversas etapas de processamento.
O mercado atual é marcado pela forte concorrência entre as organizações, isso se deve
aos efeitos da globalização. Neste cenário, as empresas precisam adquirir vantagens
competitivas que possibilitam sua permanência no mercado.
Sabe-se que a conservação de materiais em excesso nos estoques gera custos elevados,
assim como falta destes. Por isso, umas das formas de reduzir os custos internos é através da
gestão de estoques. Esta gestão busca definir a quantidade ideal de matéria prima a ser
estocada para alcançar os objetivos da organização.
Desta forma, o desafio das organizações é conseguir o equilíbrio para não baixar os
estoques até o final, nem ter estoques de sobra para atender a todas as demandas, mas
identificar a quantidade ideal de estoque para alcançar, de forma mais efetiva, os objetivos da
empresa. (KRAJEWSKI, RITZMAN e MALHOTRA, 2009, apud RUBIN, 2016)
Apenas reduzir os estoques não é suficiente. É importante equilibrar os custos de
armazenamento e os custos de preparação de pedido, de forma a se obter o menor custo total
possível. Uma ferramenta que é muito utilizada na definição deste ponto de equilíbrio é a
definição do lote econômico de compra (LEC).
Dessa forma, têm-se como objetivo analisar o processo de produção do iogurte de
amendoim, no contexto da gestão da produção, a fim de definir o tamanho do lote econômico
de compra, de forma a atender a demanda ao menor custo possível, sem ultrapassar a
capacidade produtiva, e atender as expectativas do mercado em um laticínio, produtor de
iogurtes, situado no interior do estado de São Paulo.

9

Este estudo está dividido em diversas etapas. Inicialmente é feito a apresentação da
empresa objeto de estudo e, em sequência, é mostrado toda a teoria que embasará esta
pesquisa, seguidos da metodologia, apresentação dos dados coletados, análise dos resultados e
conclusão.

10

2. A ORGANIZAÇÃO

O Laticínios Danytaly Ltda. Me, objeto de estudo, tem como atividade principal a
fabricação de Iogurtes. Situada em Monte-Mor –SP, iniciou suas atividades 1997.
Desde o seu início, investe continuamente na modernização de sua estrutura e no
processo de produção e procura sempre antecipar os desejos e necessidades dos
consumidores. Mantem um rigoroso controle de qualidade de todos os produtos, e promove
constante valorização dos seus colaboradores.

Figura 1 - Fachada da Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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A empresa possui uma estrutura funcional, conforme organograma apresentado na
figura 2.

Diretoria

Líder de
Produção

Veterinária

Administrativo

Laboratório

Figura 2 - Organograma da Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

12

3. EMBASAMENTOS TEÓRICOS
3.1. GESTÃO DE ESTOQUES
O Gerenciamento de estoque auxilia as tomadas de decisão pertinentes aos produtos a
serem adquiridos. Desta forma, torna-se cada vez mais importantes para as organizações, visto
que ela possui uma variedade de funções e diversos recursos de ferramentas que dão ao gestor
inúmeras possibilidades de apoio.
Nas empresas de hoje há uma imensidade de produtos em seus portfólios. A
necessidade é diversificada de acordo com a demanda, fazendo com que a organização
procure a ferramenta que lhe viabilize um controle eficaz, atingindo os melhores resultados
dentro da gestão de estoques.
Os estoques são compostos pelo ajuntamento de materiais, mercadorias ou produtos,
para utilização decorrente, de modo a permitir o atendimento constante das necessidades da
organização para o seguimento das suas atividades por determinado tempo.
Acredita-se que a gestão de estoque é uma das soluções viáveis para a administração
da empresa, pois ela está relacionada com a eficiência das empresas em controlar seus
processos.
Através do envolvimento e da tenacidade de todos os setores é possível balancear o
estoque de uma empresa, fazendo com que a mesma tenha um estoque baixo, porém que
atenda às suas demandas.
Segundo define Slack, Chambers e Johnston (2009), estoque é definido como o
desperdício armazenado de recursos materiais em um sistema de transformação, ou também
pode ser usado para descrever qualquer recurso armazenado.
De acordo com Chiavenato (2005), estoque é o agrupamento de materiais (matériasprimas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos
acabados), que em determinado período não é utilizado na empresa, mas que será utilizado
posteriormente. Tendo que, o conceito de estoque inclui toda a complexidade de materiais que
empresa guarda e utiliza no processo de produção de seus produtos e/ou serviços.
Fernandes (1984) propaga o conceito de estoque como manter uma determinada
quantidade de produtos disponível para comercialização ou produção e que seja atualizado, a
fim de gerar lucros ou serviços. O lucro permitirá controlar e dar continuidade ao processo
produtivo de uma empresa.
As funções principais do estoque:
a) Garantir o fornecimento de materiais a empresa, inutilizando os efeitos de:


Espera ou atraso no fornecimento de materiais;
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Sazonalidade no suprimento;
Ameaças de dificuldade no fornecimento.

b) Favorecer economias de escala:




Por meio da compra ou produção em lotes econômicos;
Através da flexibilidade do processo produtivo;
Rapidez e eficiência no atendimento ás necessidades.

3.1.1. Lote econômico de compra
O lote econômico de compra é a mensuração da quantidade ideal para a aquisição de
materiais na reposição de estoque, de maneira que os custos desse modo, como custos de
estocagem e pedidos de compra, sejam mínimos possíveis no período. O autor Gitman (2002)
diz que o lote econômico de compra é uma das principais ferramentas e um dos mais
sofisticados instrumentos para determinar a quantidade exata de aquisição de um item de
estoque. O autor também cita que o lote econômico de compra, leva em conta vários custos
operacionais e financeiros envolvidos, com o fim de determinar a quantidade do pedido que
minimize os custos totais de estocagem.
O lote econômico de compras é ferramenta essencial para empresas que buscam
minimizar custos e reinvestir o capital, que era desperdiçado em estoques mal planejados,
para outras áreas da empresa que necessitem de maior investimento ou aproveitar
oportunidades do mercado. O lote econômico busca o equilíbrio entre o número de pedidos e
a estocagem dos produtos comprados, esses custos somados ao dispêndio do custo de compra
formam o custo total do lote econômico. (PEREIRA; COSTA; GUARDIA, 2010).
Os objetivos do processo consistem em determinar a previsão de vendas, sincroniza-la
com a capacidade produtiva da empresa e da cadeia, incorporar a estratégia da organização e
mapear as necessidades dos consumidores. O Lote Econômico de Compras (LEC) é a quantidade a
ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição. Para que o LEC (Lote
Econômico de Compras) seja considerado, algumas suposições precisam ser atendidas:
a) A demanda considerada é conhecida e constante;
b) Não há restrições quanto ao tamanho dos lotes (os caminhões de transporte não

tem capacidade limitada e o fornecedor pode suprir tudo o que desejarmos);
14

c) Os custos envolvidos são apenas de estocagem (por unidade) e de pedido (por

ordem de compra);
d) O lead time é constante e conhecido;
e) Não é considerada a possibilidade de agregar pedidos para mais de um produto do

mesmo fornecedor.
O lote econômico será ótimo se todas essas suposições forem satisfeitas. Contudo,
muitas vezes ele é uma aproximação razoável do tamanho de lote apropriado, mesmo que
várias suposições não se apliquem (KRAJEWSKI, RITZMAN e MALHOTRA, 2009).
Algumas dessas suposições não são totalmente realistas, mas elas simplificam muito o
modelo do LEC, e, portanto, são consideradas para estimar a melhor quantidade a ser
comprada. Essa estimativa pode depois ser ajustada para que a quantidade realmente
comprada não esteja muito distante da melhor quantidade.
O modelo de lote econômico é a quantidade econômica encomendada. Cada vez que
surge uma nova encomenda deve se saber a quantidade exata para uma aquisição de um
produto.
Há várias fórmulas para determinar o lote econômico. Muitos autores discordam entre
si porque algumas fórmulas são mais elaboradas do que outras, isto é, algumas consideram
maior número de variáveis do que outras. A fórmula que determina o lote econômico
considera o consumo do período, o custo por pedido, a quantidade de pedidos realizados e o
custo de armazenamento por unidade, conforme evidenciado abaixo:
=




(1)

Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.
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Desta forma, para determinar o lote econômico de compra, primeiro é necessário
analisar os custos inseridos no processo de compra e estocagem do material. Os custos
envolvidos no pedido são fixos por pedido, independente da quantidade comprada. Já o custo
de armazenamento é definido a partir da análise dos custos para manutenção do material no
estoque.
×



(2)

= ×



(3)

=



Onde:
 CA é o custo de armazenamento;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.



Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Q é o tamanho do lote econômico.

O custo total por um período é composto pelo número de pedidos que são realizados
multiplicado pelo custo de pedido, mais o estoque médio, multiplicado pelo custo unitário de
estoques, conforme apresentado na fórmula abaixo:


Custo Total=    x Custo do Pedido + Estoque Médio x Custo Unitário (4)





CT=  x Cp +  x Ce (5)
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Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.

A competitividade das indústrias está diretamente relacionada à eficiência dos
processos decisórios que, por sua vez, dependem de maneira crescente do uso de sistemas de
informações eficientes e apropriados. Por esse motivo, o planejamento de estoques se torna
cada vez mais necessário.
O ponto de reposição de estoque depende da determinação de dois parâmetros, no que
diz respeito às matérias-primas: quando efetuar os pedidos e a quantidade a ser pedida em
cada ordem. O primeiro é definido pela média da demanda no período e do tempo de
reabastecimento, também conhecido como lead time, e possíveis variações nestes fatores. O
segundo parâmetro é definido por um lote de compra, que pode ser tanto fixo quanto variável
ao longo dos períodos, dependendo do modelo de controle de estoques adotado.
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4. PROBLEMA ESTUDADO

Mesmo oferecendo produtos de qualidade, a empresa estudada tem sofrido uma
frequente redução nas vendas em função do preço do produto oferecido.
Sabe-se que o leite, matéria prima utilizada na fabricação do iogurte, e o produto final
são itens perecíveis, ou seja, em pouco tempo estes materiais se deterioram e não são mais
passíveis de uso. Para mantê-los adequados para o uso durante um período um pouco maior
de tempo é necessário que estes sejam mantidos resfriados, o que causa um alto consumo de
energia. Sendo assim, os custos envolvidos na estocagem do material são relativamente
elevados, o que afeta diretamente o preço final do produto.
Esta pesquisa busca, através da análise dos custos de armazenamento e de preparação
de pedido, encontrar o melhor lote de compra, a fim de atingir os menores índices destes
custos. Desta forma será possível reduzir o custo total de cada lote, de maneira que a
organização possa oferecer um produto de qualidade ao cliente com um preço menor, o que a
tornará mais competitiva no mercado.
Como os produtos oferecidos passam pelo mesmo processo de fabricação, optou-se
por realizar a análise apenas para o iogurte de amendoim, que é um produto relativamente
novo e tem grande potencial de crescimento no mercado, visto que não há presença de
concorrentes para o mesmo.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVOS GERAIS
Identificar o lote econômico de compra para produção de iogurtes de amendoim.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir a demanda média do produto.



Identificar os custos de preparação de pedido e de armazenamento.



Calcular o lote econômico de compra e o custo total de cada pedido.
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6. JUSTIFICATIVAS

O iogurte existe há cerca de cinco mil anos e foi eleito como o alimento da década. Em
2013, o mercado mundial de iogurte foi de 62,3 bilhões, em 2014 saltou para 65,1 bilhões e
para 2018.
A produção de iogurtes no Brasil vem crescendo significativamente; em média, são
400 mil toneladas por ano, 76% do total de produtos lácteos produzidos no país. Mas esse
mercado ainda tem muito para crescer. De acordo com um estudo holandês sobre a evolução
da produção dos produtos lácteos, o mercado de iogurtes vai continuar a crescer.
Segundo Maia, et al (2013), “a maior parte do leite produzido no país é oriunda da
Região Sudeste. Entretanto, a região, que era responsável por mais da metade da produção
nacional, em 1974, vem perdendo participação relativa e, em 2011, passou a responder por,
aproximadamente, um terço do leite brasileiro”.
Em razão da demanda dos consumidores por esses produtos e da necessidade de
redução nos custos de estocagem dos materiais, esta pesquisa busca indicar o lote econômico
de compra para um laticínio situado no estado de São Paulo.
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7. COLETA DE DADOS

Coleta de dados é de suma importância nas ciências, fundamental para qualquer
trabalho, em qualquer fase de sua execução, sendo um importante instrumento para a
construção de qualquer conhecimento. Sem a coleta de dados, o estudo da realidade e de suas
leis seria reduzido a simples previsão e adivinhação. A coleta de dados possibilita meios
diretos para estudar uma ampla variedade de fenômenos e permite a análise sobre um
conjunto de atitudes comportamentais. (GUERRINI,2002)
A coleta de dados corresponde à etapa em que o pesquisador vai a campo para
obtenção de dados. Essa etapa exige treinamentos para os entrevistadores e pode ocorrer de
diversas formas.

7.1. METODOLOGIA
Quanto à natureza, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa aplicada. Sabendo
que será feito a análise dos custos envolvidos nas compras e estocagem da matéria prima,
caracteriza-se, em relação aos objetivos, como uma pesquisa quantitativa. Em se tratando dos
procedimentos, este estudo se classifica como um estudo de caso, tendo em vista que a
definição do lote econômico de compra proporcionará a empresa uma melhor administração
do seu estoque.
Tendo em vista que o processamento é o mesmo independente do sabor do iogurte, a
análise foi embasada em um único produto, o iogurte de amendoim. Inicialmente realizou-se
um levantamento da demanda deste produto através dos dados registrados pela empresa. Em
seguida analisou-se o custo para armazenamento do produto ou da matéria prima, e o custo
para realização dos pedidos de compra.
A partir destas análises calculou-se a quantidade econômica para compra, de forma a
se equilibrar os custos de armazenamento e colocação de pedido. Em seguida definiu-se o
custo total para realização de cada compra.
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7.2. DADOS COLETADOS
Os dados coletados para desenvolvimento desta pesquisa foram adquiridos através dos
registros realizados pela empresa objeto de estudo. Esta pesquisa identificou que, para o
produto iogurte de amendoim, o laticínio possui uma demanda variável em função da estação
do ano. Identificou-se que durante o inverno a demanda cai consideravelmente. Visto que, nos
períodos mais quentes do ano a demanda semanal é de 150 litros. Já no inverno esta demanda
cai para, em média, 100 litros semanais.
A produção de iogurte é realizada em um único pavimento. O setor de produção
trabalha atualmente em um único turno, com uma jornada de trabalho de oito horas diárias. O
estudo foi realizado levantando-se dados no chão da fábrica a respeito dos custos de
armazenamento e pedido, e da demanda para o iogurte de amendoim.
Para definição da demanda média do iogurte de amendoim, foram analisadas as
vendas registradas nos meses de janeiro a dezembro de 2016, conforme mostrado na tabela 2.
Os custos de armazenamento e preparação de pedido foram fornecidos pela empresa, com
base no custo da energia elétrica, tempo necessário para realizar a compra e custos com
combustível para compra da matéria prima. E são eles:
 Custo de estocagem: R$ 3,33 por litro.
 Custo de preparação de pedido: R$ 22,00 por pedido.
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Tabela 1 - Coleta das quantidades vendidas durante 1 ano
Mês

Semana da coleta
1
2
Janeiro
3
4
1
2
Fevereiro
3
4
1
2
Março
3
4
1
2
Abril
3
4
1
2
Maio
3
4
1
2
Junho
3
4
1
2
Julho
3
4
1
2
Agosto
3
4
1
2
Setembro
3
4
1
2
Outubro
3
4
1
2
Novembro
3
4
1
2
Dezembro
3
4

Quantidade Vendida
150
120
118
138
150
150
150
150
150
125
130
135
150
150
150
148
150
150
149
150
130
140
125
135
80
96
113
120
150
150
150
150
150
150
150
150
148
140
145
147
150
147
150
148
150
150
150
149

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A partir do levantamento dos dados necessário, fez-se inicialmente o cálculo da
demanda média para o produto, onde se obteve um valor de 141 unidades por semana.
  ! é!# =

∑  %&'(& ) %&'&*
'º ) %&'&)

(6)

  ! é!# = 141 . (7)
Tendo definido a demanda média semanal do produto, realizou-se o cálculo do lote
econômico, a fim de reduzir possíveis perdas de matéria prima e custos para armazenamento
do produto. O resultado obtido é apresentado abaixo:
=

/    

=

√ 121  
3,33

(8)



 = 43 .

(9)

(10)

De acordo com os resultados analisados o lote econômico de compra de matéria prima
para a produção de iogurte de amendoim no laticínio Danytaly é de 43 unidades, ou seja, a
cada pedido devem ser comprados o necessário para produzir 43 litros de iogurte. Desta forma
obtém-se o melhor ponto de equilíbrio entre os custos de armazenamento e os custos de
pedido. O custo total gerado na compra e armazenamento destes lotes é apresentado na
equação 13:
6 = /( ) :  + /2 :

(11)

= = 141/( 43) > 22 + 43/2 > 3,33 (12)
= = 143,73 (13)
Desta forma, obtém-se que o menor custo para compra e armazenamento de matéria
para produção do iogurte estudado é de R$143,73 por pedido de compra realizado. O que gera
um custo por litro de iogurte de três reais e trinta e quatro centavos, de acordo com o cálculo
detalhado a seguir.
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.@=A . #=áC#A =
.@=A . #=áC#A =

D


(14)

123,E3
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(15)

.@=A . #=áC#A = 3,34 (16)
Quando comparado o custo total unitário obtido através da definição do lote
econômico e os custos atuais, é possível verificar que este é equivalente ao custo de
estocagem que a empresa tem atualmente (sem adição do custo de colocação de pedido).
Desta forma é clara a redução no custo de armazenamento e compra do material.
Vale lembrar que as etapas de processamento do iogurte são iguais, independente do
sabor. Desta forma, é possível realizar os mesmos cálculos para definição dos lotes
econômicos de compra para todos os produtos oferecidos pela empresa. Assim, será possível
realizar um gerenciamento mais amplo do estoque, o que traduzirá em maior redução de
custos.
A partir da análise dos cálculos realizados, é possível afirmar que a implementação do
lote econômico de compra na empresa, resultará em redução nos custos de estocagem, o que
impactará em redução no custo final do produto. Sendo assim, a implementação desta
ferramenta permitirá à empresa se tornar mais competitiva no mercado.
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9. CONCLUSÃO

Como efeito da globalização, cada vez mais os clientes se tornam exigentes em relação
aos preços e qualidade dos produtos adquiridos.
Neste cenário, é de grande importância para a empresa investir na gestão de estoques,
pois através da definição do lote econômico de compra será possível reduzir os estoques
ociosos, equilibrado os custos de pedido e armazenamento.
O presente estudo apresentou uma forma simples para dimensionamento do lote
econômico de compra, tendo e busca auxiliar a empresa objeto de estudo no dimensionamento
do estoque necessário a fim de reduzir os custos inseridos no produto, tendo em vista que o
custo para armazenamento do produto estudado é elevado.
A partir dos dados analisados, concluiu-se que, para redução dos custos de
armazenamento, é muito importante a utilização do gerenciamento de estoques através do lote
econômico de compra. Uma vez que a aplicação das fórmulas apresentadas neste trabalho
permitiu identificar a quantidade de compra que atende a necessidade da demanda e reduz o
custo de armazenamento.
Tendo em vista que a empresa estudada precisa reduzir os custos do produto, é
importante que o método utilizado seja replicado para todos os produtos do portfólio, a fim de
reduzir de forma mais abrangente o custo neles inseridos.
Esse trabalho atendeu aos objetivos, uma vez que foi possível identificar a demanda e
os custos de estocagem e de pedido, e definir o lote econômico de compra.
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Resumo: Pretende - se neste artigo apresentar o estudo
de caso referente a uma indústria automotiva,
mapeando os processos que compõe o conceito de lead
time ou ciclo de atravessamento da empresa como um
todo, explicitando a entrada do pedido, a definição da
demanda, o balanceamento do processo de manufatura,
até a saída da capa para expedição, assim apresentando
a análise dos dados obtidos através das coletas de
dados, informações e resultados apresentado pela
empresa.
O objetivo deste trabalho é apresentar através de
pesquisas reais do processo da empresa o uso de
ferramentas que auxiliam e compõe o lead time, takt
time, cronoanálise, sistema puxado e o balanceamento
da linha de manufatura da empresa.
Palavras-Chave:
Definição
de
demanda,
balanceamento da linha de produção, analise do ciclo
de atravessamento, capas automotivas utilizadas.
Abstract: This article aims to present the case
study of an automotive industry, mapping the processes
that make up the concept of lead time or cycle of
crossing of the company as a whole, explaining the
entry of the request, the definition of the demand, the
balance of the manufacturing process, to the exit of the
cover for shipment, thus presenting the analysis of the
data obtained through the data collection, information
and results presented by the company.
The objective of this work is to present, through real
researches of the company process, the use of tools that
aid and compose the lead time, takt time,
chronoanalysis, pull system and the balance of the
company's manufacturing line.

Keywords: Definition of demand, balancing the
production line, analysis of the crossing cycle,
automotive layers used.

1. Introdução

O setor automotivo tem importante
participação no sistema econômico mundial,
devido às suas interferências, é um setor cujo
desempenho pode afetar significativamente a
produção de vários outros setores industriais,
sendo assim apresenta se em constante
mudança e evolução. Para que as empresas
deste mercado possam ser cada vez mais
produtivas são necessários que adotem
métodos mais enxutos, exercendo os ciclos de
tempo de atravessamento, no qual define o
momento em que uma matéria-prima chega à
empresa até momento em que ocorre a
transformação em produto acabado.
Segundo Werkema (2006), a atividade
na redução do lead time traz uma série de
benefícios, como aumento de produtividade e
redução de defeitos. Já Taylor (2010),
mostrou em sua obra que é possível a
maximização dos recursos no tempo,
otimizando a produção através da prescrição
da maneira correta de se executar as tarefas
para atingir a máxima eficiência dos
processos. Barnes (1977), expõe que há várias
ferramentas que podem ser utilizadas na
solução de problemas de produtividade.
Diante a esta explanação, este artigo
tem como objetivo apresentar os processos
que incorporam o lead time ou ciclo de
atravessamento da empresa pesquisada desde
a entrada do pedido, o planejamento de
demanda para produção, até o produto
manufaturado pelo processo. Explicitando o
mapeamento do sistema produtivo da
empresa.
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Deste modo serão evidenciados os
cálculos e os métodos dos processos que
compõem o ciclo analisado, bem como todas
as ferramentas necessárias para analisar o
processo de manufatura do produto
pesquisado, através das coletas de tempos,
definição de mão de obra e balanceamento da
linha de produção.

2. Resumo teórico

Segundo
Oliveira
(2014)
o
planejamento e controle de produção (PCP) é
de suma importância, pois é através dele que a
produção flui e tem eficiência e eficácia,
sustentando a sobrevivência da empresa. A
técnica de PCP contribui em toda manufatura,
alcança uma maior qualidade e menor
desperdício de matéria prima e de mão de
obra nos setores.
De acordo com Pacheco, Lacerda,
Corcine (2014), a melhoria no desempenho da
manufatura pode ser alcançada por meio de
diversas alternativas. Por um lado, a busca por
elevados níveis de eficiência e utilização de
todos os recursos através do balanceamento
da capacidade de recursos produtivos, por
exemplo, foi e ainda é uma prática comum
nas
empresas
de
manufatura.
O
balanceamento da linha de produção tem que
estar de acordo com a demanda, alinhando
com mão de obra necessária para atender a
demanda solicitada pelo cliente.
Diniz (2015), afirma que no ambiente
de manufatura, a carga de trabalho da mão-deobra empregada nas linhas de montagem é
diretamente afetada pela distribuição das
tarefas e o volume produzido. Faz-se
necessário o balanceamento da linha de
montagem com vistas a distribuir o trabalho a
ser realizado de maneira o mais equânime
possível entre os postos de trabalho,
objetivando manter uma carga de trabalho
justa para os operadores e que atenda a
produtividade almejada pela empresa.

Englobado ao tempo de atravessamento, a
cronoanálise é uma ferramenta para medição
do tempo de cada posto de trabalho, para
obtermos o tempo de produção conforme
demanda solicitada pelo cliente.
Segundo Fitzsimons, J. Fitzsimons, M.
(2004) o balanceamento consiste em
equilibrar as operações dos postos de trabalho
a partir das rotinas de operações sincronizadas
dentro de um tempo ciclo capaz de atender
uma demanda determinada.

3. Metodologia de Pesquisa

O artigo caracteriza-se por ser uma
análise de verificação real, com um método
que abrange técnicas de coleta de dados e
análise dos mesmos.
A abordagem do presente artigo se
classifica de natureza exploratória e
quantitativa, pois os dados analisados são
baseados na coleta de resultados e na
utilização de técnicas padronizadas, através de
registros
de
dados
estatísticos
e
acompanhamento da linha de produção.
Através de cronômetros de minuto
centesimal, foi possível perceber e verificar a
efetividade, relacionadas ao tempo de entrada,
transformação e saída dos produtos.
Por conseguinte, este artigo é
descritivo por identificar as amostras, através
de conhecimento técnico, levando-se a
totalidade sobre a realidade pesquisada. Os
dados coletados se referem a toda operação,
registradas em planilhas para avaliação de
tempo médio, tempo normal e tempo padrão,
seguindo por um registro de balanceamento,
para obter o tempo ponderado.
Todos os setores que compõe o ciclo
de atravessamento são mapeados, a fim de
separar um processo do outro, desta forma a
empresa desenha o VSM da célula, mostrando
o tempo para que todos os processos sejam
executados, conforme figura 1
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Figura 1 – Vsm do processo analisado
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

4. Coleta e Análise de Dados

Os dados relacionados a linha de
produção foram coletados de forma direta na
empresa, com auxílio dos responsáveis do
processo, outros dados, foram coletados de
forma direta através de observações do
processo.
As visitas a empresa tiveram como
objetivo observar e caracterizar a rotina dos
processos da empresa pesquisada, visando a
rotina operacional como um todo, o ciclo de
pedido, a definição do release diário, o
processo produtivo, e a programação da
produção, a fim de evidenciar a gestão dos
tempos envolvidos no referido processo.
Foram selecionados de forma aleatória
dez dias de cada mês definidos de agosto a
setembro de 2018, para cada dia foram
coletadas dez amostras, ou seja, registro do
tempo coletados desde a entrada do pedido na
empresa até a emissão para o cliente. Entre a

saída e chegada dos pedidos o software tem o
registro das horas que se norteiam em: hora
do recebimento do pedido; hora da emissão da
ordem de pedido; hora que iniciou a produção
e a hora que o pedido deu entrada na
expedição. Consideraram-se como fonte
primária de dados e documento válido para a
pesquisa os relatórios retirados do sistema
onde constam todas as informações
relevantes, pois cada etapa é registrada
através da leitura de código de barra.
De acordo com Peinado e Graeml
(2007) devem ser coletadas de cinco a sete
cronometragens preliminares da operação em
estudo. Seguindo essa técnica, realiza-se o
estudo de cronometragem, com base na
atividade realizada pelo colaborador em
análise. Mediante uma sequência lógica de
atividades definido pelo setor de engenharia,
ao iniciar uma operação dispara-se o
cronometro acompanhando a execução da
tarefa e finalizando a cronometragem ao
termino da mesma. Assim são coletadas sete
amostras de tempo de cada operação,
conforme Tabela 1 e através dos dados
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coletados obtém a média de tempo padrão de
costura. A tabela 2 mostra o tempo de total
para manufaturar uma peça em estudo, após
definir o tempo total para produção é definida
a quantidade de mão de obra para atender a
demanda solicitada pelo cliente.
Os dados coletados do processo de
manufatura das capas se referem a todas
operações, registradas em planilhas para
definição de tempo médio, tempo normal e
tempo padrão, seguindo por um registro de
balanceamento, para obter o tempo
ponderado. A partir desses dados se obtém o
tempo de atravessamento do processo.

5. Definições do Volume de Produção.

O cliente solicita um pedido toda
semana para a companhia, após o recebimento
do pedido o PCP faz um estudo do estoque,
assim se define o release das semanas
decorrente da data da reunião, onde são
programados três meses de produção.
Conforme Martins (2006), o cálculo do
estoque mínimo pode ser representado pela
seguinte equação (1).
Emin = Es + Pe x C n

(1)

Onde:
Emin = estoque mínimo;
Es = estoque de segurança;
Pe = prazo de entrega;
C = consumo diário.

Figura 2 – Operação em analise.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

Após o time de planejamento realizar
as análises necessárias, são emitidas as OP
(Ordens de produção) para o setor de corte,
que em seguida envia os materiais cortados
para o setor de costura, definindo assim um
fluxo de cinco horas do o início de corte ao
termino da costura obtendo assim a capa
pronta.
Conforme dados coletados da empresa
estudada o estoque deverá ter no mínimo dois
dias de produção, mediante ao pedido
semanal do cliente. As entregas são diárias
com caminhões saindo após a produção do
segundo turno da empresa, ou seja, o cliente
recebe as capas e as monta no dia seguinte,
mantendo um estoque de um dia para o
fornecedor.

6. Coletas de tempo de operação

Figura 3 – Operação em analise.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

Dennis (2008), define que takt time é
uma métrica que estabelece o ritmo em que
um produto deve ser realizado. Sendo assim, a
engenharia determina o takt time conforme os
tempos apurados, para produção do produto.
Segundo IWAYAMA (1997) afirma que o
takt time é o tempo alocado para a produção
de uma peça ou produto em uma célula ou
6

linha e se define a partir da demanda do
mercado e do tempo disponível para
produção, seguindo a seguinte equação (2).

Takt time = TEMPO DISPONIVEL
DEMANDA DO CLIENTE

(2)

Para Chiavenato (2006), o tempo de ciclo
relaciona-se às etapas contínuas para integrar
um procedimento. A simplificação de ciclos

de tarefas, a queda de barreiras entre etapas
improdutivas no processo permite que a
qualidade total seja bem-sucedida. O ciclo
operacional permite a disputa pelo tempo, o
atendimento mais rápido do cliente, etapas de
produção mais enxutas. Seguindo este
cenário, pode se observar que o estudo
realizado propõe que o tempo de ciclo se
mantém em cada posto de trabalho até que se
feche o lote de produção.

TABELA 1 – Cronoanálise do assento traseiro 100%.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador
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TABELA 2 – Tempo padrão da capa assento traseiro 100%.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.

Após definir o balanceamento da célula é
feito o dimensionamento das maquinas e o
layout da célula. Ou seja, definir como ficara

as máquinas de costura, seguindo um fluxo de
operações, conforme figura 4

FIGURA 4 –Fluxo do processo da capa.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.
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7. Definições de Mão de obra

8. Balanceamentos de operações

O processo de produção da empresa
estudada é dividido por plataformas, cada
plataforma é dividida por micro células que
produzem cada parte do carro. O tempo
disponível para a plataforma estudada é de
479 minutos considerando o tempo de setup e
deslocamento das peças no processo,
considerando que o produto é manufaturado
em um turno de produção. Ao receber o mix
de produção a engenharia faz o cálculo de
mão de obra para manufaturar as capas no
processo, conforme equação (3).

As operações são divididas de acordo
com a mão de obra necessária para
manufaturar o produto, onde cada posto de
trabalho deverá ter a saturação ideal de no
máximo 100%, visto que uma carga acima de
100% o mesmo não conseguira atender a
demanda solicitada. O balanceamento
realizado na célula de produção do assento
traseiro mediante informações obtidas pela
pesquisadora foi necessários 07 operadores
para atender a demanda solicitada pelo PCP
da empresa, conforme TABELA 3.

MO = TEMPO DISPONIVEL
TEMPO DE MANUFATURA

(3)

FIGURA 5 – Balanceamento da capa assento traseiro
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.

9. Conclusão.

O objetivo desde artigo foi apresentar
os métodos de medição do tempo de
atravessamento em um sistema de manufatura
de capas automotivas conforme demonstrado
na figura 1 - VSM, deste modo intende-se que
o uso das ferramentas de lean manufacturing
se faz necessário em um sistema produtivo,
afim de manter um processo controlado e
estável para o atendimento da demanda
proposta pelo cliente. Buscou – se verificar
todos os dados relacionados, sendo eles: o

tempo de entrada do pedido; a definição da
demanda para a produção e o processo de
manufatura do produto. Com o uso correto
das ferramentas de lean manufacturing como
takt time, cronoanálise e fluxo contínuo, será
possível afirmar que o processo é capaz de
atender a demanda dentro do tempo
estipulado
pela
engenharia
conforme
balanceamento da tabela 3.
Cabe ressaltar, que todos os tempos
coletados estavam em um cenário real,
sofrendo assim influencias de diversos
fatores. Portanto esses fatores podem afetar o
tempo padrão das operações. Apesar de a
empresa apresentar processo e ferramentas
confiáveis, o não atingimento do tempo
padrão de algum posto de trabalho, poderá
perder um volume considerado de produção,
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afetando a previsão de demanda realizada
pelo PCP. Então se propõem para um futuro
estudo, a implementação de ferramentas que
venham auxiliar no mapeamento de riscos do
processo como quebra de fluxo, qualidade e
eficiência do operador, assim terá garantias, e
maiores controles a fim de evitar perdas.
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RESUMO

Nesse trabalho é abordada a necessidade da Comissão Interno de Prevenção
de

Acidentes

dentro

das

empresas,

incentivando

a

conscientização

dos

trabalhadores quanto aos aspectos envolvendo saúde e segurança do trabalho. A
composição da CIPA sugerida considerou três cenários de crescimento de uma
empresa fictícia. Lembrando ainda que o local de trabalho inadequado pode causar
danos ao colaborador. Porém o empregador não fica imune das consequências,
sendo necessário tomar atitudes para que a saúde de trabalhador não seja afetada.
Palavras-chave:CIPA,Saúde e Segurança do Trabalho.

v

ABSTRACT

This

paper

presents

the

necessity

for

Internal Commission of Accident Prevention within companies, encouraging
employees to raise awareness about aspects related to health and safety at work
and also the importance of the team in the company. The suggested CIPA
composition considered 3 scenarios of a fictitious company's growth. We also
remember that the inadequate workplace can cause harm to the employee. But the
employer is not immune from the consequences, and it is necessary to take action so
that the health of the worker is not affected.
Key words: CIPA, Health and Safety at Work
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho desenvolvido é um estudo de caso que serve de proposta de
implantação da CIPA na empresa XYZ e tem como objetivo mostrar a necessidade
da CIPA no local de trabalho, baseado no que foi estudado no Curso Superior de
Engenharia de Produção da FAI e também nas experiências adquiridas nos dois
anos nos quais fiz parte da Equipe CIPA.
De acordo com o site AGÊNCIA DO BRASIL (2018), os acidentes de trabalho
em nosso país já causaram a mortes de aproximadamente 653 pessoas até abril de
2018 sendo estes os números comunicados ao Ministério do Trabalho onde tudo
leva a crer que esse número é ainda maior, levando em consideração os acidentes
que não são comunicados.
É citado no site AGÊNCIA DO BRASIL (2018), por Célia Regina Camacho
Stander que os acidentes de trabalho estão ligados a precarização dos vínculos
contratuais, sendo que quanto mais informal e quanto maior a falta de
reconhecimento, maiores as chances de ocorrência de acidentes no trabalho.
Tendo em vista que a CIPA é um dos instrumentos utilizados para a
prevenção de acidentes do trabalho e também para segurança dos trabalhadores
dentro da empresa, faz-se necessário a melhoria nesses quesitos a partir da
observação dos inúmeros acima para que de certa forma a atenção seja redobrada
e esses números baixem.
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2 A ORGANIZAÇÃO

A empresa XYZ é uma empresa 100% brasileira, voltada para área de
telecomunicações. Está situada em Santa Rita do Sapucaí, mais conhecida como 'O
Vale da Eletrônica', com uma localização privilegiada entre os grandes centros,
tornando assim a logística altamente eficiente.
A empresa está instalada em um galpão de aproximadamente 2.600 metros
quadrados em locação estratégica e com grande crescimento anual. Atua no
mercado fornecendo produtos e acessórios para provedores de

internet,

especializados em redes ópticas, mistas, Wireless e Infraestrutura.
Sua missão é tornar-sepioneira no ramo de telecomunicações, fornecendo
soluções

para

provedores

e

distribuidores,

prezando

pela

qualidade,

profissionalismo e confiança dentro da empresa, e que esta seja compatível com as
expectativas do mercado.
Sua visão é vista como referência em seus ramos de atuação, buscando
sempre a excelência em sua área e oferecendo soluções que sanem as
necessidades de seus clientes.
Seus valores são atingir os objetivos profissionais com consciência, ética e
lealdade, preservando os prestadores de serviços e a satisfação dos clientes.
Sabe-se que para que todos os objetivosda empresasejam atingidos é
necessário um trabalho árduo com foco em lucro e crescimento, mas também é
necessário o comprometimento do empregador com o empregado, proporcionando
um ambiente seguro e sem risco de acidentes.
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Alguns

de

seus

produtos

são

ilustrados

nas

Figuras

1

Figura 1– Adaptadores
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura3 – Conectores Fast
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura2 – Patch Cord
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura4
4 – Pigtails
Fonte: Arquivo pessoal

Figura5 – Tubetes
Fonte: Arquivo pessoal

a

5.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO

Todas as obras estão voltadas para o tema “Segurança do Trabalho” e foram
de grande utilidade para a concretização desse projeto.
ANTÔNIO (2018) consolida publicação de livros jurídicos, selecionando
criteriosamente a legislação aplicável à Segurança do Trabalho, de modo atender
diversas áreas do conhecimento, as quais estão inseridas estudantes, candidatos a
concursos públicos, técnicos e profissionais do Direito.
EQUIPE ATLAS (2018) traz em sua obra as informações sobre as Normas
Regulamentadoras, Consolidação das Leis Trabalhistas, Constituições Federais,
entre outros. A obra em todo o seu conteúdo orienta sobre as normas e está voltada
para atender a estudantes, candidatos a concursos públicos, técnicos e profissionais
de Direitos.
A cartilha Curso de Prevenção de Acidentes do Trabalho para Componentes
da CIPA, do SISTEMA SESI-FIEMG (2015) em todo seu conteúdo é um treinamento
para Cipeiros, no qual participei no ano de 2016, tendo sido certificado na
ocasião.Apresenta em primeiro instante os objetivos da CIPA, relatando o histórico,
surgimento, entrando ainda nos pontos da legislação, explicando os conceitos
legais, Comunicado de Acidente de Trabalho, prevenções de acidentes, doenças
profissionais, riscos, consequências do acidente do trabalho, Inspeções de
seguranças, importância dos EPI’s, riscos ambientais, simbologias, entre outros. No
decorrer do treinamento em questão, foram realizadas tarefas relacionadas a
situações de riscos, elaboração de Mapa de Risco, vistoria geral na empresa com
identificação de possíveis falhas nos processos que poderiam causar acidentes,
palestra dobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, primeiros socorros, princípios
básicos de combate de incêndios e o mais importante: estudo total da NR-5 (Brasil,
1978).
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3.1 O QUE É A CIPA?

A comissão interna de prevenção de acidentes ou simplesmente CIPA, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional – INBEP (2017) trata-se
de uma comissão paritária constituída por representantes dos empregados (eleitos
em escrutínio secreto) e dos empregadores (designados pelo empregador), que atua
na promoção à segurança e saúde dos trabalhadores.
A equipe CIPA é de grande importância dentro da organização, pois deve
tomar as medidas necessárias para que nenhum acidente venha ocorrer devido a
imprudências ou falta de conhecimento. Deve-se fazer do local de trabalho um lugar
seguro para que nenhum indivíduo se acidente.
A prevenção vem por meio de mudanças das rotinas e também pela
conscientização através de palestras, treinamentos, cartazes, entre outros. Todos
com um objetivo em comum: tornar o ambiente livre de riscos e sem acidentes.

3.2 OBJETIVOS

A CIPA tem como principal objetivo a prevenção de acidentes e de doenças
decorrentes do trabalho, para tornar compatível o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador. Atualmente, está regulamentada pelos
artigos 162 a 165 da CLT (1943) e pela Normal Regulamentadora 5 (Brasil, 1978),
cujas instruções trazem diversos ensinamentos a todos os envolvidos no quesito
segurança do trabalho e prevenção de acidentes.
SISTEMA SESI-FIEMG (2015) diz que os propósitos da CIPA são:


Observar e relatar as condições de riscos no ambiente de trabalho;



Solicitar medidas para reduzir, até eliminar e ou neutralizar os riscos
existentes;



Discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam acidentes
semelhantes;

15



Orientar os trabalhadores quanto a prevenção de acidentes.
Sendo assim, consegue-se concluir que a CIPA é uma equipe de

trabalhadores que possuem a missão de zelar pela segurança de todos os
envolvidos diretamente nas atividades da empresa, isso quer dizer por um todo. É
de obrigação do Cipeiros analisar e avaliar os riscos que poderão causar acidentes e
atuar nestes com o intuito de evitá-los.

3.3 COMO SURGIU A CIPA E SUA NECESSIDADE?

O SISTEMA SESI-FIEMG (2015) relata as ordens dos acontecimentos abaixo
relacionados a questões de condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, os
quais, posteriormente culminavam na proposição de ações preventivas, indicando a
sugestão de criação de comissões internas de prevenção de acidentes.


Em 1781, com a invenção da máquina a vapor, por Watt e com o seu uso
houve grande desemprego Rural na Inglaterra. Com o advento da indústria,
esta exigia muito do operário; o trabalho se desenvolvia de sol a sol e
também eram realizados por mulheres e crianças, com péssimos salários,
sem proteção de acidentes e doenças nem qualquer vínculo empregatício.



Em 1844 e 1848 foi aprovada as primeiras Leis de Segurança do Trabalho e
Saúde Pública e de Doenças Profissionais.



Em 1865 na Alemanha, foi criada a “Lei de Indenização obrigatória dos
Trabalhadores”, responsabilizando o empregador pelos pagamentos dos
acidentes.



A partir de 1862, a França passou a regulamentar a Higiene e a Segurança
do Trabalho.



Em 1873, em Molhause, na Alemanha, foi criada a primeira Associação de
Higiene e Prevenção de Acidentes.



Em 1919, pelo Tratado de Versalhes, foi criada a Organização Internacional
do Trabalho, conhecida como OIT. A OIT substitui a Associação Internacional
de Proteção Legal do Trabalhador e tem sua sede em Genebra.
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No Brasil, apenas depois da 1ª Guerra Mundial, em decorrência da assinatura
de tratados internacionais, como o tratado de Versalhes, cogitou-se medidas
legislativas tendentes a proteção dos trabalhadores.
Agora, segundo ANTÔNIO (2018), a CIPA surgiu a partir de uma sugestão de

trabalhadores de diversos países que reunidos por meio da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) organizaram, em 1921, um comitê para discutir
assuntos de segurança e higiene do trabalho e recomendar medidas de prevenção a
doenças e acidentes no ambiente laboral. Essas medidas passariam a ser adotadas
por diversos países, de acordo com o interesse de cada um em promover melhorias
nas condições de trabalho de seus respectivos povos.
Sendo assim, o surgimento da CIPA veio então com a participação dos
trabalhadores que de alguma forma foram prejudicados devido ao seu trabalho ou
condições. Vemos que, somente após aproximadamente 50 anos, a CIPA entrou em
vigor em nosso país quando a OIT (1919) recomendou a criação de uma comissão a
qual os trabalhadores façam parte.
O foco, a princípio, é promover as melhorias das condições e é exatamente
isso que vem sendo feito até os dias de hoje. Cada dia mais a CIPA se torna uma
necessidade dentro das empresas e todos os seus integrantes são conscientizados
para que exerçam a sua função, prezando pelos aspectos preventivos.

3.4 CONSTITUIÇÃO DA CIPA

De acordo com ANTÔNIO (2018) e a CLT (1943), devem constituir a CIPA e
mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de
economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes,
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam
trabalhadores como empregados.
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As disposições contidas na NR-5 (Brasil, 1978) aplicam-se aos trabalhadores
avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições
estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos.
As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, por
meio de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração cujos
objetivos seja promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar
com a participação de administração da empresa.
De acordo com a CLT (1943), serão garantidas aos membros da CIPA
condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa, sendo
vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência.
O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação
necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de
segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. O empregador designará entre
seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados
escolherão entre os titulares o vice-presidente.Os membros da CIPA, eleitos e
designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato
anterior. Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário
e seus substitutos, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso
necessária a concordância do empregador. A documentação referente ao processo
eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das
reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do
Ministério do Trabalho e Emprego. O empregador deve fornecer copias das atas de
eleições e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. A
CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá
se desativada pelo empregador, antes do termino do mandato de seus membros,
ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de
encerramento das atividades do estabelecimento.
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3.5 COMO É A ORGANIZAÇÃO DA CIPA?
De acordo com ANTÔNIO (2018), a CIPA é composta por representantes do
empregador e dos empregados, de modo que:


Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles
designados



Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados.
O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem

decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto na Tabela I
da NR-5 (Brasil, 1978), ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos
de setores econômicos específicos.
Explicando a TABELA I – Dimensionamento da CIPA:

Tabela I – Dimensionamento da CIPA:
Fonte: Brasil, 1978b

O Grupos da Tabela I são definidos através agrupamento de setores
econômicos de acordo com a CNAE da empresa, a qual fica localizado no cartão
CNPJ

e

esse

pode

ser

obtido

através

do

site

do

Sintegra

-

http://www.sintegra.gov.br/.
Para obter o número de empregados no estabelecimento, que também está
Tabela I, basta verificar o número de registros de funcionários ativos na empresa
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Com essas duas informações é possível verificar o número de membros da
CIPA, efetivos e Suplentes.

Tabela 2 - Quadro I – Dimensionamento da CIPA, segundoNR-5 (1978)

Ainda segundo a NR-5 (Brasil, 1978), quando o estabelecimento não se
enquadrar na Tabela I, ou seja, quando não for obrigado a constituir CIPA, deverá
designar um responsável (chamado de “Designado”) pelo cumprimento dos objetivos
desta NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados,
mediante negociação coletiva. O mandado dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição. Não é possível a dispensa
arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura
até um ano após o final de seu mandato.Nesse mesmo sentido a CLT (1943), em
seu art. 165, dispõe:
[...] os titulares da representação dos empregados nas CIPA’s não poderão
sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizam
suas atividades normais na empresa, sendo vedada sua transferência para outro
estabelecimento sem sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e
segundo do artigo 469, da CLT (1943).
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3.6 ATRIBUIÇÕES DA CIPA
São atribuições da CIPA, citado pela NR-5 (Brasil, 1978)


Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco, com
a participação do maior numera de trabalhadores. Com assessoria do
SESMT, onde houver.



Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de
problemas de segurança e saúde no trabalho.



Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de
prevenção necessárias bem como da avaliação das prioridades de ação nos
locais de trabalho.



Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes das condições de
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para
a segurança a saúde dos trabalhadores.



Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em
seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificas.



Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e a saúde no
trabalho.



Participar com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo
empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e no
processo de trabalho relacionados à segurança e a saúde dos trabalhadores.



Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador paralisação de
máquinas ou setor que apresente risco grave e iminente a segurança e a
saúde dos trabalhadores.



Colaborar no desenvolvimento e na implementação do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA e de outros programas relacionadosà segurança e
a saúde do trabalhador.



Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem
como das Cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas
à segurança e saúde no trabalho.
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Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador,
da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas
de solução dos problemas identificados.



Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que
tenham interferido na segurança e saúde do trabalhador.



Requisitar a empresa as cópias das CAT emitidas.



Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)



Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de
Prevenção da AIDS.

3.7 O QUE É MAPA DE RISCO?

De acordo com o site da PUC (2018), Mapa de Risco é uma representação
gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de
acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: acidentes e doenças de trabalho.
Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho (materiais,
equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de trabalho) e a forma de
organização do trabalho (arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho,
postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamento, etc.)

3.7.1 COMO FAZER UM MAPA DE RISCO?

Embasado no que é informado no site FALANDO DE PROTEÇÃO, tem que cada
empresa precisa de um Mapa de Risco adequado para seu segmento, mas alguns
itens são comuns a todas, como esses:


Reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da
situação de segurança e saúde no trabalho do estabelecimento.



Possibilitar a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores e
estimular sua participação nas atividades de prevenção.
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Conhecer o processo de trabalho no local analisado: jornada de trabalho; os
instrumentos e materiais de trabalho eas atividades exercidas



Identificar os riscos existentes no local analisado



Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, entre elas:
 Descobrir as queixas mais comuns entre os funcionários expostos aos
mesmos riscos, doenças profissionais já diagnosticadas e causas mais
frequentes de ausência no trabalho.
 Ter conhecimento dos levantamentos ambientais já realizados no local
 O número de trabalhadores expostos ao risco
 Especificar os agentes, por exemplo: físicos, químicos, ergonômicos,
biológicos ou de acidentes.
 Após aprovação da CIPA, o mapa de risco deve ser exposto claramente
em todos os setores analisados, de maneira que os funcionários possam
facilmente visualizar.

3.7.2 GRUPOS DE RISCOS

Para facilitar a visualização do mapa, os riscos são divididos em cinco
gruposrepresentados por diferentes cores, de acordo com o SISTEMA SESI-FIEMG
(2015)
GRUPO 1- RISCOS FÍSICOS:
 Vibração, radiação ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões anormais e
umidade.
GRUPO 2- RISCOS QUÍMICOS:
 Poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou
produtos químicos em geral.
GRUPO 3- RISCOS BIOLÓGICOS:
 Vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos.

23

GRUPO 4- RISCOS ERGONÔMICOS:
 Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle
rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno
noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e
outras situações provocadoras de estresses psíquico e físico.
GRUPO 5- RISCOS DE ACIDENTES:
 Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção,
iluminação inadequada, probabilidade de incêndios ou explosões, animais
peçonhentos, armazenamento inadequado e outras situações que possam
acabar em acidentes.
Veja a figura 6 que mostra de maneira mais ampla os grupos de riscos e
classificações:

Figura 6 -Tabela descritivas de riscos ambientais
Fonte: http://trabalhosegurobr.blogspot.com/2012/03/mapa-de-riscos.html

O Mapa de Risco é construído tendo como base a planta baixa ou esboço do
local de trabalho, e os riscos serão definidos pelos diâmetros dos círculos conforme
mostra a Figura 7:
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Figura 7- Simbologia de Gravidade
Fonte: http://trabalhosegurobr.blogspot.com/2012/03/mapa-de-riscos.html

Pode até parecer trabalhoso fazer um Mapa de Risco, mas essa medida é
feita para servir como um aliado na luta contra os altos índices de acidente de
trabalho. Segundo a OIT, no Brasil acontecem em média 700 mil casos de
acidentes, fora os que não são registrados oficialmente. E de acordo com o
Ministério da Previdência, o país gasta em média 70 bilhões de reais anualmente
com esse tipo de ocorrência.

Figura 8 – Exemplo de Mapa de Risco
Fonte: Falando de Proteção, 2016
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A criação do Mapa de risco é muito importante, pois reduz significantemente
as doenças e os acidentes, pois têm o intuito de conscientizar todos os
colaboradores que estiver envolvido nos perigos apresentados. É imprescindível
fazê-lo e orientar a todos para que seja respeitado.

3.8 POR QUE OCORREM OS ACIDENTES?

De acordo com o SISTEMA SESI-FIEMG (2015), os acidentes ocorrem por
cinco fatores:
1º fator – Falha Humana: é a inaptidão para o trabalho executado, e pode
estar relacionada com o temperamento, emoção, preocupação, incapacidade física,
analfabetismo, falta de treinamento ou até mesmo inteligência lenta.
2º fator – Falhas Operacionais: pode estar relacionada com o não uso de
EPI’s, desconhecimento do processo, utilização de ferramentas defeituosas, não
seguimento de procedimentos normais para a operação, falta de organização ou
limpeza, entre outros.
3º fator – Falhas Mecânicas: está relacionado com maquinas sem
manutenção em dia, falta de proteção ou proteção inadequada, falta de iluminação
eficiente, falha na ventilação, matéria prima perigosa, etc.
4º fator – Atos Inadequados/Inseguros: são atitudes, comportamentos ou
ações do operador, consciente ou inconsciente que vão contra as normais de
segurança.
5º fator – Condições Inadequadas/Inseguras: são as falhas físicas
presentes no local de trabalho que podem causar acidentes e doenças profissionais.
Essas falhas são apontadas como responsáveis pela maioria dos acidentes. No
entanto é precisar notar que muitas vezes os acidentes são causados por uma
combinação entre condições de riscos e atos inadequados ao mesmo tempo.
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Outros fatores que também influenciam nas causas de acidentes de trabalhos
também são apontados pelo site CONECT.ONLINE e também contribuem para o
nosso conhecimento.


Cansaço: que vem a ser fadiga e é causadora de muitos acidentes de
trabalho, pois o nível de atenção às tarefas não pode estar abaixo do
esperado. Deve-se levar em consideração que o profissional cansado
estásujeito a cometer mais erros, seja o cansaço físico ou mental.



Repetições: As repetições também podem causar sérios danos à saúde
através do desgaste físico. O trabalho repetitivo faz com que o funcionário
fique mais negligente o que pode proporcionar falhas nos processos.



Materiais perigosos: A manipulação de materiais perigosos pode causar
danos à saúde e por esse motivo devem ser criteriosos quanto a forma de
uso, transporte e armazenamento, acabam sendo fonte de muitos acidentes.



Queda em altura: Esses podem ser um dos mais fatais e infelizmente é bem
comum principalmente em canteiros de obras devido ao fato de alguns
operários do trabalho em altura não utilizarem todos os equipamentos de
segurança, ou não utilizarem de forma correta, acabam se tornando as
vítimas deste tipo de acidente.



Estresse: Bem como o cansaço, o estresse afeta a concentração e o
aspecto emocional do trabalhador, causando distrações nos detalhes do
ambiente de trabalho.



Escorregões: A não ser que se trate de escorregões em lugares altos ou
perto de máquinas mais perigosas, como aquelas que têm pontas, partes
quentes ou serras, este tipo de acidentes não costuma ser levado muito
a sério, mas deveria. Ainda que se trate da limpeza de um ambiente, é
necessário sinalizar bem o local e oferecer todos os aparatos necessários
para quem está no ambiente.



Não utilizar o EPI: Quanto ao uso do EPI, alguns reforços precisam ser
feitos, constantemente, junto a sua equipe. Deve-seconscientizar a equipe
quanto à importância da utilização correta e permanente do EPI. Além de ser
fundamental para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, é
uma obrigação da qual a empresa que descumprir a obrigatoriedade do uso,
pode ser penalizada.
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É dever da equipe CIPA cuidar e garantir que todos os funcionários estejam
seguros em suas atividades. Também se faz necessário observar a empresa por um
todo e relatar qualquer situação que fuja do normal. Em situações onde envolva o
emocional do colaborador, deve-se informar o psicólogo da empresa ou o Recursos
humanos para que tomem providências e evite que essa dificuldade venha a causar
algum tipo de acidente.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO

Dado que a empresa atualmente não possui equipe CIPA devido ao fato de
não possuir funcionários suficientes que desperte a necessidade para a criação da
equipe. Tem-se o seguinte cenário:
A empresa possui 16 funcionários e é preocupada com a segurança de seus
colaboradores e toma medidas associadas aos controles dos riscos no ambiente de
trabalho a partir de medidas preventivas e corretivas. A empresa ainda, ciente de
suas obrigações, procura manter-se em ordem e deixa por conta do departamento
de Recursos Humanos a responsabilidade pela averiguação e correção de eventos
passiveis de acidentes. Sendo assim o departamento de Recursos Humanos
assume o papel de designado de acordo com o Quadro I – Dimensionamento da
CIPA.
Para mostrar a não obrigatoriedade da constituição da CIPA na empresa
foramlevantadas as informações que seguem. Em primeiro instante levanta-se a
classificação do CNAE da empresa através do cartão CNPJ. Ao verificarmos o
cartão CNPJ no site SINTEGRA, verifica se a que empresa está classificada no
CNAE 26.10-8 correspondentes ao Grupo C-14.
C-14 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E FERRAMENTAS
25.12-8 25.21-7 25.22-5 25.41-1 25.42-0 25.43-8 25.91-825.93-4 25.99-3
26.10-8 26.21-3 26.22-1 26.31-1 26.32-9 26.40-026.51-5 26.52-3 26.60-4
26.70-1 27.10-4 27.31-7 27.32-5 27.33-327.40-6 27.51-1 27.59-7 27.90-2
28.11-9 28.12-7 28.13-5 28.14-328.15-1 28.21-6 28.22-4 28.23-2 28.24-1
28.25-9 28.32-1 28.33-028.40-2 28.51-8 28.52-6 28.54-2 28.61-5 28.62-3
28.63-1 28.64-028.65-8 28.66-6 28.69-1 29.45-0 31.02-1 31.03-9 32.30-2
32.40-032.50-7 33.11-2 33.12-1 33.13-9 33.14-7 33.19-8 33.21-0 38.31995.12-6 95.21-5
Levando em consideração que a empresa possui menos de 19 colaboradores temos
que é necessário apenas um responsável (Recursos Humanos) atuando na
segurança da empresa e esse é nosso cenário atual.
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Tabela 3 –Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário Atual
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O trabalho desenvolvido é um estudo de caso que serve de proposta de
implantação da CIPA na empresa XYZ e tem como objetivo
O objetivo geral é mostrar a necessidade da CIPA no local de trabalho,
baseado no que foi estudado no Curso Superior de Engenharia de Produção da FAI
e também nas experiências adquiridas nos dois anos nos quais fiz parte da Equipe
CIPA e oferecer para empresa um documento que seja válido e que possua grande
parte do que será necessário para implantação da CIPA analisando o cenário atual e
mais dois cenários fictícios considerando seu possível crescimento da empresa.
Tendo em vista que a constituição da CIPA é obrigatória apenas para
empresas que possuírem acima de 19 funcionários, esse documento servirá de
apoio para a implantação no momento que a empresa expandir o seu número de
funcionários.
Portanto o objetivo do trabalho é avaliar os seguintes cenários:


Cenário 1 – é o cenário atual da empresa.



Cenário 2 – a empresa devido ao seu comprometimento com o cliente e
fornecimentos de produtos com boa qualidade e preço condizente com o
encontrado no mercado, sofreu um aumento significativo em seus pedidos e
devido a este fato, será necessário a contratação de mais 30 funcionários
para funções diversas na empresa.



Cenário 3–a empresa encontra com uma parceria muito satisfatória, o que
fez com que suas atividades estourassem de tal forma que se fez necessário
a contratação de 171 novos funcionários.
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6 JUSTIFICATIVAS
Devido ao fato de possuir a experiência de dois anos como Cipeiro e também
o meu grande interesse pelo ramo de Segurança do Trabalho dentro da Engenharia,
no qual desejo me aprofundar após o término do meu curso, senti grande interesse
em mostrar parte do que aprendi e também levantar dados que apontasse o grande
problema que existe hoje devido ao número de profissionais que sofrem acidentes
em seus locais de trabalho.
Observa-se o grande número de acidentes que ocorrem nas empresas devido
à falta de capacitação em suas tarefas, imprudências ou até mesmo falta de
conscientização. Alguns desses acidentes podem deixar sequelas ou custar a vida
de seus trabalhadores.
Veja algumas notícias retiradas de sites que darão um pequeno conhecimento
de forma quantitativa:
De acordo com o site RODRIGUES (2018), que publicou em 05/03/2018,
desde o começo de 2017, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada quatro
horas e meia, vítima de acidente de trabalho.
Com base em informações disponibilizadas por vários órgãos públicos, o
observatório estima que, entre o começo do ano passado (2017) até 05/03/2018,
foram registradas 675.025 comunicações por acidentes de trabalho (CATs) e
notificadas 2.351 mortes.Para os procuradores do trabalho, os números “alarmantes”
são apenas a “ponta do iceberg”, não representando a real dimensão do problema.
Assis ainda acrescenta que as notificações não vêm caindo. “Quando analisamos o
número de trabalhadores expostos ao risco de acidente, o número de contratos de
trabalho existentes, o número de acidentes não caiu em comparação a 2016. Ele se
manteve estável”.
Setorialmente, as notificações de acidente de trabalho foram mais frequentes
no ramo hospitalar e de atenção à saúde, público e privado, onde foram registradas
10% das CATs. Na sequência aparecem o comércio varejista (3,5%); a
administração pública (2,6%); Correios (2,5%) e a construção (2,4%), seguido pelo
transporte rodoviário de cargas (2,4%). Entre os profissionais mais vitimados estão
os que trabalham em linhas de produção; os técnicos de enfermagem; faxineiros;
serventes de obras e motoristas de caminhões. Quem trabalha em contato com
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máquinas e equipamentos tem mais chances de se acidentar e de sofrer ferimentos
mais graves.
Essas informações mostram que apenas de toda conscientização que
buscamos oferecer nos dias de hoje, ainda temos muitas irregularidades que
precisam ser resolvidas para que um dia o cenário dentro das empresas seja outro.
É preciso conscientizar e continuar investindo em segurança para que um dia nosso
pais seja conhecido com o pais onde a Segurança do Trabalho é levado a sério e
que termos baixíssimos índices de acidentes por imprudências.
Vejamos dados mais recentes, publicado em 27/04/2018 no site Repórter da
AGÊNCIA BRASIL (2018):
Os acidentes de trabalho no país já causaram a morte de, ao menos, 653
pessoas em 2018. Os dados, do Observatório Digital de Saúde e Segurança do
Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), consideram apenas os casos que foram comunicados ao
Ministério do Trabalho.
Em 2018 foram registrados 184.519 acidentes de trabalho, consideradas as
notificações feitas até o dia de hoje. Entre os casos mais comuns estão os cortes,
lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e amputações.
Segundo o MPT, somente no primeiro trimestre de 2018, os gastos estimados
com benefícios relacionados aos acidentes de trabalho ultrapassaram R$ 1 bilhão,
somados auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e
auxílios-acidente.
“Os acidentes de trabalho estão muito ligados a precarização dos vínculos
contratuais. Quanto mais contrato informal e quanto mais trabalhador sem o devido
reconhecimento houver na atividade, mais propícia ela é para gerar o custo do
acidente de trabalho”, disse a procuradora Regional do Trabalho em São Paulo,
Célia Regina Camacho Stander, em evento relativo ao Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trabalho.
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7 COLETAS DE DADOS

Conforme informado, esse será um projeto para um futuro, talvez muito
próximo e dessa forma será necessário um estudo em cima do cenário futuro da
empresa, no entanto conseguimos levantar algumas informações dos resultados
após a implantação da CIPA.
Para o sucesso da implantação é aconselhável o uso da ferramenta PDCA na
empresa que consiste averiguar e sempre buscar melhorias no que foi modificado.
O Ciclo PDCA ou SDCA, significa Plan, Do, Check, Action (Planejar, Fazer,
Verificar e Agir). Esse método tem a função de garantir que a empresa organize
seus processos, não importando a sua natureza.
É uma ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos
processos buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das
metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Pode ser utilizada em
qualquer ramo de atividade, para alcançar um nível de gestão melhor a cada dia.
Seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais
ágeis, claros e objetivos.

Figura 9 – Ciclo PDCA
Fonte:https://blog.luz.vc/o-que-e/ciclo-pdca/

Vejamos as vantagens da implantação da CIPA nas empresas:
1ª Vantagem: Maior conformidade com normas e regulamentos
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é obrigatória segundo a NR
5. Além disso, a CIPA atua de acordo com as leis. Assim, a primeira vantagem de
sua implantação é a certeza de que as normas serão cumpridas na empresa e
penalidades, como passivos trabalhistas, serão evitados.
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2ª Vantagem: Melhor fiscalização de ambientes
O papel da CIPA é estudar o ambiente e prevenir acidentes, reduzindo ou
eliminando riscos. Ter uma CIPA na empresa é uma excelente forma de melhorar a
qualidade da fiscalização dos ambientes, o que seria mais difícil apenas com o
empregador encarregado disso, principalmente em empresas de grande porte.
3ª Vantagem: Diminuição de riscos
Com a execução da fiscalização e com o cumprimento das normas, os riscos do
ambiente de trabalho tendem a diminuir consideravelmente ao longo tempo, o que
gera uma série de vantagens por si só.
4ª Vantagem: Melhoria do clima organizacional
Toda empresa que investe em qualidade de vida e segurança do trabalho ganha
pontos positivos em seu clima organizacional. Essa vantagem gera outros
benefícios, como aumento da produtividade, retenção de talentos e melhoria da
imagem da empresa, como mostraremos adiante.
5ª Vantagem: Fortalecimento da imagem da empresa
Uma empresa que preza pela qualidade de vida dos funcionários tem imagem
positiva perante a sociedade, desde os clientes até os investidores, passando pelos
funcionários. Além disso, o aperfeiçoamento dos processos internos impacta
positivamente os produtos e serviços do negócio, o que gera novos ganhos na
imagem da organização.
6ª Vantagem: Redução de custos
Investir em segurança do trabalho sempre pode gerar redução de custos, e com a
implantação de uma CIPA não é diferente. Essa medida garante a redução de
acidentes e dos custos consequentes deles, como atendimentos, afastamentos,
novas contratações, entre outros.
7ª Vantagem: Melhor análise dos acidentes
Nenhuma empresa ou profissional de segurança pode garantir que os acidentes de
trabalho nunca acontecerão, afinal, erros podem acontecer e máquinas estão
sujeitas a falhas. A análise dos acidentes, por outro lado, é importante para evitar
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que eles se repitam. A CIPA auxilia na identificação das causas de uma ocorrência e
sugere medidas para evitar reincidência.
8ª Vantagem: Criação da cultura de segurança
A CIPA tem papel importante na disseminação da cultura de segurança na empresa,
principalmente por ser formada por funcionários. Os cipeiros podem conversar
diretamente com os colegas e organizar ações de conscientização, fundamentais
para colocar as medidas de prevenção em prática.

36

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Agora será demonstrado a soluções para os dois cenários citados no Item 5,
nos quais mostram a necessidade da iniciação da equipe CIPA dentro da empresa.
Cenário 2
“a empresa devido ao seu comprometimento com o cliente e fornecimentos de
produtos com boa qualidade e preço condizente com o encontrado no mercado,
sofreu um aumento significativo em seus pedidos e devido a este fato, será
necessário a contratação de mais 30 funcionários para funções diversas na
empresa.“
Ainda no CNAE 26.10-8 e observando o TABELA I – DIMENSIONAMENTO
DA CIPA é necessário que a Comissão possua um eleito suplente e um eleito
efetivo, sendo eleitos a partir de votação secreta.
Vale lembrar que a votação secreta será necessária para definir os
representantes dos empregados, pois os representantes do empregador serão
convidados pela empresa.
Veja como chegamos à essa conclusão analisando o a Tabela 4:

Tabela 4 – Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 2

37

Conforme informado, a empresa terá mais 30 funcionários em seu quadro e
totalizando 46 funcionários, assim ao verificarmos a tabela buscaremos pelo número
de funcionários atual na linha C-14, concluindo que a empresa precisará de apenas
1 participante efetivo e 1 participante suplente.

Cenário 3
“a empresa encontra com uma parceria muito satisfatória, o que fez com que suas
atividades estourassem de tal forma que fez-se necessária a contratação de 171
novos funcionários“
Ainda no CNAE 26.10-8, a comissão da CIPA deverá possui uma equipe de
quatro suplentes e 4 efetivos, sendo eleitos através da votação secreta.
Vale lembrar que a votação secreta será necessária para definir os
representantes dos empregados, pois os representantes do empregador serão
convidados pela empresa.
Veja como chegamos à essa conclusão analisando o a Tabela 5:

Tabela 5–Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 3

Neste terceiro cenário, a empresa fez a contratação de
totalizando 187 funcionários, assim ao verificarmos a tabela
número de funcionários que ficará entre 141 à 300, e cruzaremos
concluindo que a empresa precisará de 4 participante efetivos
suplentes.

171 funcionários,
buscaremos pelo
com a linha C-14,
e 4 participantes
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Devemos considerar que, esses cenários são embasados em aumento da
demanda, dessa forma, consideramos uma melhoria na economia do nosso país,
uma vez que estudos apontam melhores negócios para o próximo ano, também
acredita-se que o esperado de uma empresa é que ela cresça, aumente seu quadro
e colha melhores frutos no futuro.
Dessa forma, os dados são fictícios, podendo se concretizar ou não, tudo
dependerá do empenho do proprietário e também de um estudo do mercado que
deverá apontar as suas necessidades.
Para oferecer uma ideia do tamanho da empresa, será exposto a planta
seguida pelo mapa de risco da empresa. Veja a Figura 10:

Figura 10 – Mapa de Risco da Empresa XYZ
Fonte: Arquivo Pessoal
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9 CONCLUSÃO

De acordo com o projeto realizado, temos que os objetivos podem ser
alcançados conforme com o empenho da empresa e também pelo desenvolvimento
do mercado, no entanto, ressalta-se o fato de que os dados são fictícios, e os
números não são exatos, podendo ser um cenário com um menor ou maior número
de colaboradores ou maior, mas são de extrema importância para o
desenvolvimento do projeto.
Todo o projeto foi embasado em cenários possíveis, e mesmo que não
venham a ocorrer da mesma forma, o documento proporciona ao executor uma base
sólida para a implantação mesmo que em cenários diferentes e também oferece a
ferramenta PDCA, que por sua ver servirá para a melhoria continua.
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RESUMO
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abordar os conceitos para melhoria de uma linha no setor de refrigeração. E fazer a
comparação de como ficou a processo após as melhorias.
Palavra-chave:

ABSTRACT

This work aims to demonstrate the application of the concepts of Production Engineering and
how are the results of the evaluations in the organizations where they are worked, in this work
the concepts and techniques that are applied in an industry of equipment production, bakery
equipment and equipment the cooling and approach to concepts of improvement of a line in
sector of cooling. And make a comparison of how a process went after the improvements.
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1

INTRODUÇÃO

Os processos são formas de sintetizar as atividades de trabalho em organizações
administrativas. Eles direcionam as ações e as rotinas por meio de sua composição. Seus
objetivos geram resultados definidos a fim de facilitar à organização e agregar valores à
instituição. Embora muitas vezes os processos sejam taxados, pejorativamente, de
burocracia eles são necessários para o andamento das instituições administrativas. Neste
sentido, o estudo dos processos e de seu mapeamento torna-se fundamental na compreensão
dos processos organizativos e institucionais.
Na atualidade muito se fala sobre o mapeamento de processos que é uma atividade
com o objetivo de desenhar, executar, documentar, monitorar e controlar a melhoria dos
processos com vistas a alcançar resultados pretendidos numa organização institucional.
Geralmente esta atividade faz parte de uma disciplina da área de gestão que combina a
abordagem centrada em processos com a melhoria do funcionamento da instituição para
atingir suas metas.
Pelo mapeamento dos processos, é possível:


Eliminar tarefas desnecessárias;



Reduzir os atrasos ou retrabalhos;



Esclarecer os papéis dentro do processo;



Reduzir custos e automatizar rotinas;



Mudar processos com rapidez de forma a torná-los mais ágeis;



Padronizar em conformidade com as melhores práticas de produção, gerando

maior transparência;


Ter maior controle e monitoramento;



Conseguir melhor satisfação e resposta do cliente quanto ao produto/serviço

entregue.

O mapeamento de processos permite que uma organização:


Estabeleça o que está acontecendo e por quê;



Meça o quão eficientemente o processo está funcionando;



Reúna informações para entender onde está ocorrendo o desperdício e a

ineficiência produtiva e o seu impacto sobre os clientes;
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Desenvolva novos processos e aperfeiçoe aqueles existentes, de forma a

reduzir ou eliminar a ineficiência e aumentar o desempenho.

O primeiro passo em um mapeamento de processos é envolver todos aqueles que
trabalham na execução deles:


Colaboradores: Os que realizam o trabalho;



Fornecedores: Os que fornecem a MP



Clientes: Aqueles que recebem nossos produtos



Supervisores ou demais funções.

É essencial que todos os profissionais operacionais sejam envolvidos no mapeamento
dos processos. As pessoas que trabalham na organização serão o elo pelo qual você poderá
encontrar as informações necessárias sobre tudo o que é desenvolvido na organização.
Para alcançar tal objetivo, algumas técnicas de mapeamento de processos são úteis,
como:


Entrevistas, questionários, reuniões;



Observações de campo;



Coleta de evidências;



Análise de documentos e relatórios existentes.

O estudo foi realizado em uma linha de fabricação de Ultra Congeladores (UK)
profissionais, uma linha carro chefe no segmento da empresa e já com estudos realizados
sobre ela.
Diferentemente das geladeiras convencionais utilizadas nas residências, o processo
de ultracongelamento para indústrias alimentícias tem a função de ultra congelar os
alimentos, normalmente falamos que o alimento fica em densidade de pedra.
Nas geladeiras convencionais para que o alimento congele, ele primeiramente se
resfria e vai congelando em um determinado tempo que os alimentos criam macro cristais de
gelo em seu redor, estes micros cristais danificam a estrutura do alimento e ele perde suas
propriedades.
Nos UKs, não existe a criação de macro cristais, pois o tempo que leva para o
alimento ultra congelar gera em torno de 30 minutos, e em consequência o alimento não se
danifica estruturalmente.
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2 ORGANIZAÇÃO

A Prática Klimaquip Indústria e comércio S\A, fundada em 1991, desenvolve, fabrica e
comercializa fornos profissionais, ultra congeladores e máquinas de panificação para oferecer
o que a de mais moderno ao mercado.
Detentora das marcas Technicook, Technipan e Klimaquip, a Prática é líder no
segmento de equipamentos para o preparo de alimentos no Brasil.
Por trabalhar dentro dos princípios da qualidade total, a empresa possui certificação
ISO 9001-2008 e se destaca por oferecer produtos robustos, com acabamento cuidadoso e
tecnologia de ponta aliados a um desempenho que frequentemente supera as expectativas dos
seus usuários.
O proposito central da empresa é proporcionar aos clientes a possibilidade de preparar
comida de qualidade e sem desperdícios. Entendem a importância do papel na cadeia que se
inicia nos campos e lavouras, passa pelas redes de distribuição de alimentos e vai até a oferta
de alimentos preparados,
Muito mais que simplesmente fornecer equipamentos, oferecem soluções integradas e
uma rede de suporte pré e pós-venda que permite aos clientes realmente aprimorar suas
operações, através de seus chefs e nutricionistas especialmente treinados que apoiam a
implementação dos processos de melhoria na qualidade e combate ao desperdício.

FIGURA 1 – Hierarquia
FONTE: Prática (2018).
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FIGURA 2 - Organograma Geral
FONTE: Prática (2018).
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. MAPEAMENTOS DE PROCESSOS

Segundo De Melo (2008, p. 27),
a escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria se baseia em seus conceitos
e técnicas que quando empregadas de forma correta, permite documentar todos os
elementos que compõem um processo e corrigir qualquer um desses elementos que
esteja com problemas sendo uma ferramenta que auxilia na detecção das atividades
não agregadoras de valor.

Para Rother e Shook (2000), o mapeamento é uma ferramenta que nos fornece uma
figura de todo o processo de produção, incluindo atividades de valor e não agregadoras de
valor.
Uma das técnicas mais comuns é o mapeamento do processo na forma de um
fluxograma, que descreve graficamente um processo existente ou um novo processo proposto,
identificando cada evento da sequência de atividades por meio de símbolos, linhas e palavras
(HARRINGTON, 1996).
Uma das vantagens de se utilizar uma ferramenta gráfica é facilidade de visualização,
tanto da sequência de atividades, como da forma como as atividades se encaixam. Outra
vantagem consiste em disciplinar a forma de raciocínio da equipe. São evidenciadas, também,
diferenças entre a forma como se supõe que as atividades sejam feitas e como elas realmente
são feitas.
Segundo De Mello (2008, p. 27), “a literatura apresenta algumas técnicas de
mapeamento com diferentes enfoques tornando a correta interpretação destas técnicas
fundamental no processo de mapeamento.”
Dentre as diversas técnicas de mapeamento podemos citar:


SIPOC: é uma ferramenta usada por um time para identificar todos os

elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o trabalho
começar (FERNANDES, 2006);


Fluxograma: técnica que permite o registro de ações de algum tipo e pontos de

tomada de decisão que ocorrem no fluxo real;


Diagrama homem-máquina: tem por objetivo o estudo da inter-relação entre o

trabalho do homem e o da máquina, identificando os tempos ociosos de ambos e
balanceando a atividade do posto de trabalho (BARNES, 1982).
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Segundo Barnes (1982 apud CORRÊA et.al. 2005), existem quatro enfoques que
devem ser considerados no desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias de processos.
Sendo eles:


Eliminar todo o trabalho desnecessário;



Combinar operações e elementos;



Modificar a sequência das operações;



Simplificar as operações essenciais.

3.2. MAPAS DE PROCESSO

O mapa de processo segundo Barnes, (1982 apud PINHO et.al.,2007), é uma técnica
que permite registrar um processo de uma maneira compacta, a fim de tornar possível sua
melhor compreensão e posterior melhoria. O mapa representa os diversos passos ou eventos
que ocorrem durante a execução de uma tarefa específica, ou durante uma série de ações. O
diagrama tem início com a entrada de matéria-prima na fábrica e se segue em cada um dos
seus passos, tais como transportes e armazenamentos, inspeções, usinagens, montagens, até
que ela se torne um produto acabado, ou parte de um subconjunto. Para representação de
qualquer mapa de processo, clareza e fidelidade são requisitos básicos (CORRÊA &
CORRÊA, 2004):


Clareza: promove a participação das pessoas e facilita a análise. Se os

processos complexos resultarem em diagramas longos e intrincados, estes deverão ser
separados em partes, dividindo por responsabilidades ou utilizando uma hierarquia, em
que todos os processos básicos são mostrados em grandes blocos e depois detalhados
em sub-processos;


Fidelidade: todas as alterações de processo deverão ser documentadas nos

diagramas para garantir que estes reflitam sempre a realidade dos processos tal como
estejam sendo executados.

Abaixo está sendo ilustrado como é o mapa de processo da empresa estudado com
ênfase na área de refrigeração.
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EXPEDIÇÃO

FIGURA 3 - Mapa de Processo de Fabricação do UK Profissional
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

A Figura 3 nos mostra como é o mapa de processo da empresa, as duas primeiras
etapas são feitas no processo de estamparia sendo usada a máquina FINN POWER SHEAR
GENIUS para corte de chaparia com espessura de até 1,2 mm e L1X1 SALVAGNINI que é
uma máquina a laser para corte acima de 1,2 mm; as dobras são feitas nas máquinas FINN
POWER FAST BEND para cortes maiores e com dobras mais complexas e GASPARINI
XELECT 100 para dobras menores e kanbans de pequenos. Dependendo do acumulo de
estoque nas dobradeiras, ser feitas as dobras em qualquer máquina que atenda a dobra, apenas
estas definições são programadas para aperfeiçoar o processo de estamparia.
A solda TIG nas peças que são necessárias é realizada em uma área de solda que está
localizado na linha de produção.
A injeção do gabinete é realizada em uma prensa que chamamos de berço, pois é uma
estrutura que envolve o gabinete montado e recebe o PU para isolação, portas são montados
em uma prensa separada que tem maior facilidade para setups rápidos na produção de peças
menores.
A montagem dos UKs é feita na linha de montagem 3, onde são produzidos os
modelos UK 05, UK 07 e UK 14 que são as famílias de modelos que é baseada na capacidade
de congelamento.
Todos os equipamentos são testados em um setor separado e preparado para fazer tal
tarefa, pois por envolver elétrica e trabalhar com pressão o teste precisa ser feito por pessoas
qualificadas, seja técnico em elétrica\eletrônica ou mecânico de refrigeração.
Após as etapas o equipamento é enviado para expedição onde se será entregue para o
cliente.
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3.3. FLUXOGRAMAS DO PROCESSO

Para Barnes (1977 apud MELLO & SALGADO, 2005), o fluxograma é uma técnica
para registrar um processo de maneira compacta, a fim de tornar possível sua melhor
compreensão e posteriores melhorias. O gráfico representa os diversos passos ou eventos que
ocorrem durante a execução de um processo, identificando etapas de ação (realização de uma
atividade), inspeção, transporte, espera e fluxo de documentos e registros.
O fluxograma de processo é uma descrição sequencial que destaca quais fases
operacionais são executadas antes de outras e quais podem ser feitas em paralelo. Tipos
diferentes de operação são tipicamente designados por diferentes símbolos (SCHMENNER,
1999 apud MELLO & SALGADO, 2005). Abaixo na Figura 4 está elaborado todo o
Fluxograma da Empresa.
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FIGURA 4 - Fluxograma da Empresa
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.4. PROCESSOS DE MANUFATURA

A manufatura é um produto industrial, ou seja, é a transformação das matérias-primas
em um produto totalmente terminado que já está em condições de ser colocado à venda. A
área de expedição da empresa é a responsável pela distribuição das manufaturas.
Além disso, conhecida como indústria secundária, a manufatura engloba grande
variedade de artesanato, tecnologia, entre outras, embora geralmente este termo seja aplicado
para referir-se à produção industrial que transforma as matérias-primas em produtos acabados.
As manufaturas de hoje já incluem todos os processos intermediários exigidos para sua
produção, isto é possível graças ao setor industrial encontrar-se extremamente associado à
engenharia e ao desenho industrial.
No entanto, a produção de uma manufatura pode ser realizada de maneira manual ou
então através de máquinas. Quando se necessita obter maior volume de produção é implantada
a divisão de trabalho, nesta modalidade, cada trabalhador possui sua função e tarefa a realizar.
Desta maneira se ganha em especialização, rapidez e redução de custos.
A origem da manufatura moderna aconteceu no final do século XVIII, mais
precisamente em 1780, com o marco da Revolução Industrial, que se estendeu primeiramente
a toda Europa, depois à América do Norte e finalmente ao resto do mundo. Antes disso o que
predominava era a produção artesanal.
Além disso, um estabelecimento ou fábrica que realiza os processos industriais
também são chamados de manufatura. Para definição de produção na empresa estudada, a
mesma passa por uma série de reuniões para traçar sua melhor estratégia de manufatura:
Primeiro passo para definição das metas e estratégia é uma reunião com S&OP
(SALES OPERATIONS PLANNING) PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE DEMANDA,
onde são definidas as metas e planejamento estratégico da empresa. São realizadas três
reuniões para definir estes objetivos após a definição do planejamento estratégico.
São elas:


Primeira: Reunião de Cadência

Participa Comercial e PCP onde definem uma projeção de vendas por equipamento e
modelo projetando um mês, dois e até três meses à frente;


Segunda: Reunião de Operações

Participa PCP, PCM, Produção, Eng Industrial onde se definido as metas, materiais,
pessoas, férias, folgas, extras;
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Terceira: Reunião Executiva

Participa PCP e Diretoria para finalizar o processo e fechar as metas.

Com base nas reuniões acima o PCP faz a programação semanalmente das ordens de
produção a serem produzidas de acordo com a capacidade da linha e a quantidade de
operadores necessários, a demanda de produção no primeiro semestre em uma media se baseia
em um equipamento, enquanto no segundo semestre a demanda passa para dois equipamentos
diários.

3.5. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS LINHAS

O processo de fabricação engloba três principais etapas de abastecimentos:
Abastecimento da injeção, kanbans nas linhas de montagem\injeção e abastecimentos de OP.
Os abastecimentos de linhas e processo de injeção trabalha no sistema de kanbans, o
Kanban é um sistema que visa aumentar a eficiência da produção e otimizar seus sistemas de
movimentação, produção, realização de tarefas e conclusão de demandas. Também conhecido
como método de gestão visual, o Kanban faz parte de uma das técnicas desenvolvidas pelos
japoneses da Toyota dentro do modo de produção Just In Time (JIT).
Segundo Corrêa (2009, p.56)
o Just in Time / Justo a Tempo (JIT) surgiu no Japão, nos meados da década de 70,
sendo sua ideia e seu desenvolvimento creditado a Toyota Motor Company, a qual
buscava um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com
demanda especifica de diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo atraso.

Esta filosofia é composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas em qualquer
parte do mundo. Algumas expressões são geralmente usadas para traduzir aspectos da
filosofia Just in Time tais como:


Produção em estoque;



Eliminação do desperdício;



Manufatura de fluxo contínuo;



Esforço contínuo na resolução de problemas;



Melhoria contínua dos processos.
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A engenharia industrial atua na criação de kanbans de modo que exija um cálculo para
todos os itens envolvidos para que todos processos envolvidos sejam capazes de produzir sem
gerar atrasos na linha, no setor de injeção as chapas são transportadas por carrinhos que são
identificados em 1/2 e 2/2 com suas respectivas quantidades. O carrinho de transporte de
chapas tem-se um calculo para que ele consiga suprir a demanda e quando o primeiro carrinho
for levado para o abastecimento, o segundo consiga atender a produção enquanto o primeiro
carrinho passe por todos os processos (corte, dobra e solda se necessário).
O processo de corte e dobra demora em média quatro dias para que ele retorne ao
ambiente produtivo.
O processo de abastecimento do almoxarifado existe dois tipos de abastecimento, o
abastecimento da Ordem de produção e o de kanbans de Matérias primas para integrar o
produto. O primeiro de Ordem de Produção se faz seguindo os itens da estrutura do produto,
em palavras claras, são os itens mais importantes e com maior valor agregado que por sua vez
e segurança são abastecidas apenas na OP. O segundo que são os kanbans que irão integrar os
produtos, kanbans são calculados da mesma forma que são os de chaparia no processo de
injeção, toda vez que um kanban é esvaziado ele é colocado no local de abastecimento e um
operador do almoxarifado faz esta reposição. Toda vez que zera os dois kanbans os
operadores da linha sinalizam colocando a informação no quadro de gestão a vista.

3.6. COMPONENTES DO PROCESSO

Para fabricação de um equipamento de refrigeração existem várias etapas e
componentes necessários.

O circuito básico de refrigeração

possui componentes

indispensáveis para um bom funcionamento e são integrados em gabinetes preparados para tal
utilização.

3.6.1. Gabinete

Os gabinetes que são utilizados em refrigeração passam por um processo de injeção de
Poliuretano, que é uma mistura entre isocianato e poliol. Primeiramente coloca-se as partes
que formaram o gabinete, e calcula-se a área dos gabinetes para completar os espaços vagos
com poliuretano. Esta mistura age quimicamente e se expande até que toda área vaga se
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repleta, as prensas são preparadas e aquecidas para que o processo químico ocorra com mais
velocidade e a densidade do produto injetado não deixe lacunas na injeção pois pode
influenciar diretamente no produto.

3.6.2.

Evaporadores

Evaporadores como mostra Figura 4 são os componentes de um sistema de
refrigeração responsáveis pelo resfriamento de uma corrente de ar ou de um líquido que,
posteriormente, será responsável pelo resfriamento ou congelamento de um produto qualquer.
Eventualmente, o evaporador poderá ser o responsável pelo resfriamento direto do produto,
sem um agente intermediário, como é o caso de evaporadores de contato. Evaporadores são
trocadores de calor que se caracterizam por ter ao menos uma corrente (interna ou externa)
onde o fluido, ou refrigerante, muda de estado (vaporização) durante o processo de retirada de
calor, atuando como a interface entre o processo e o sistema de refrigeração.

FIGURA 5 – Evaporador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.3.

Condensadores
Condensador referido na Figura 5 é um trocador de calor, e como o próprio nome diz,

tem a função de passar para o ambiente externo ao sistema de refrigeração o calor absorvido
no evaporador e gerado pelo processo de compressão. O bom funcionamento do sistema de
refrigeração vai depender do funcionamento apropriado de seus elementos de refrigeração,
que sempre serão montados nesta ordem: compressor, condensador, filtro secador, dispositivo
de expansão (tubo capilar ou válvula de expansão), evaporador e, fechando-se o ciclo,
compressor novamente.

FIGURA 6 - Condensador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

3.6.4. Dispositivos de Expansão
O dispositivo de expansão mostrado na Figura 6 está instalado entre a saída do
condensador e a entrada do evaporador. O refrigerante, com alta pressão e temperatura vindo
do condensador, entra no dispositivo de expansão e sai dele com uma mistura de líquido e
vapor de baixa pressão e baixa temperatura. Essa mistura que entra no evaporador é conhecida
como "flash gas".
Independente do tipo, o dispositivo de expansão é utilizado para realizar duas
importantes funções no ciclo de refrigeração:


Permite que o refrigerante líquido entre no evaporador numa vazão compatível

com a velocidade que ele evapora;
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Proporciona uma queda de pressão e temperatura, separando o lado de alta

pressão do de baixa do sistema.

É essa diferença de pressão entre o lado de alta e baixa que faz com o refrigerante
evapore no evaporador a uma temperatura suficientemente baixa para absorver o calor do ar
ambiente e que ele condense no condensador a uma temperatura alta o suficiente para remover
o calor para o ar externo
O tempo para o calor ser trocado entre o refrigerante no dispositivo de expansão e o ar
externo que o circunda é tão curto que pode ser ignorado para fins práticos. Por isso podemos
dizer que o dispositivo de expansão é apenas um dispositivo de queda de pressão. A mudança
na temperatura do refrigerante é o resultado da queda de pressão apenas.
Como não ocorre rejeição do calor no dispositivo de expansão, apenas queda de
temperatura, parte do calor sensível transforma-se em calor latente.
Comumente são utilizados tubos capilares, válvulas mecânicas e válvulas magnéticas
para realizar a expansão.

FIGURA 7 - Válvula de Expansão
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.5.

Filtro Secador

Figura 8 mostra os filtros secadores que são componentes instalados em sistema de
refrigeração com a função de reter a umidade e partículas sólidas. São construídos em cobre
ou ferro. Internamente possui uma tela grossa na entrada e uma tela fina na saída, entre as
telas são colocados dessecantes que podem ser molecular Sieves ou sílica-gel que absorvem
umidade em um sistema de refrigeração.
O filtro deve ser instalado na posição vertical com a saída para baixo. Quando esta
posição não for possível, pode-se montá-lo na horizontal, porém jamais deve ser montado na
vertical com a saída para cima.
Com o surgimento de diversos fluidos refrigerantes alternativos, várias opções de
filtros secadores foram desenvolvidas.
O filtro secador é composto por partículas dessecantes e deve ser escolhido de acordo
com sua aplicação, levando em conta fluido refrigerante, pressões de trabalho e fluxo de
massa.
Quando há o entupimento do filtro secador e obstrução total ou parcial do capilar pelas
próprias partículas do filtro, ele pode ter sido mal selecionado, possuindo partículas
dessecantes frágeis demais para aquela aplicação. Com o tempo, essa partícula que está sendo
usada fora da aplicação recomendada sofre um desgaste, podendo causar o entupimento da
saída do filtro secador.

FIGURA 8 - Filtro secador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.6.

Fluido Refrigerante

Um fluido refrigerante, gás refrigerante ou simplesmente um refrigerante é um produto
químico usado em um ciclo térmico em sistemas de refrigeração e climatização que
reversivelmente passa por uma mudança de fase de líquido a gás, absorvendo calor e
resfriando ambientes.
Utiliza-se no processo o Fluido R104 e R404, na Figura 8 estão as fotos dos fluidos
existentes.

FIGURA 9 - Fluido Refrigerante
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

3.7. PROCESSO PRODUTIVO

O processo produtivo pode ser definido como o conjunto de operações e fases
realizadas sucessivamente e de maneira planificada que são necessárias para a obtenção de um
bem ou serviço.
O processo produtivo deve levar em conta as características do mercado de maneira
que possam ajustar-se as demandas. A razão de que o processo produtivo e a demanda devam
estar alinhados e em sintonia é evitar as situações de crise que acontecem. Uma demanda
excessiva causa carestia ou desabastecimento, enquanto que as necessidades do mercado do
processo produtivo geram uma crise sobre a produção.
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O processo produtivo começa com a obtenção das matérias-primas necessárias para
colocar em prática a cadeia produtiva. Desta maneira, devem-se estabelecer relações
comerciais com as empresas que proporcionam este input (entrada).
Além disso, é importante adquirir equipamentos necessários para o processamento das
matérias-primas, procurando sempre que sua capacidade esteja de acordo com as necessidades
da empresa. Precisam dispor de instalações adequadas para poder desenvolver a atividade
produtiva sem inconvenientes e iniciar um processo de contratação para encontrar o pessoal
mais qualificado conforme os requisitos de cada posto de trabalho.
Colocado em prática o processo produtivo, os preços poderão ser fixados em relação
ao fornecimento dos bens e serviços produzidos, dos quais serão calculados através de uma
porcentagem do lucro sobre o total das despesas geradas durante este processo através dos
salários, matéria-prima, entre outras.
O processo de inicia com a programação que será planejada para execução, no
processo estudado possui uma estimativa de venda baseada nos históricos dos meses e anos
anteriores e também toma como base os pedidos que já estão em carteira (liberado pelo cliente
para produção) e os pedidos pendentes e bloqueados que podem vir a ser liberados.
A linha de produção é um dos principais recursos de fábricas na produção de bens e
produtos, podemos entendê-la como o resultado do desenvolvimento de processos produtivos
de peças e produtos. A linha de produção é o resultado dos todos os esforços das ações de
engenharia de manufatura com foco em definir os meios e métodos mais eficientes para a
manufatura, onde equipamentos operacionais e outras infraestruturas automatizadas ou
operadas pelas pessoas, com foco em realizar as etapas produtivas de forma sequenciada
gerando o produto esperado.
Além da grande contribuição de Henry Ford a Toyota através da sua filosofia de
produção enxuta também contribuiu significativamente para a evolução do conceito de linha
de produção. Uma linha de produção bem estruturada e balanceada, com produção puxada e
focada na redução de desperdícios pode gerar resultados com impacto direto nos custos, na
produtividade e na satisfação dos clientes.
A linha de produção está projetada baseada no conceito de 5S, a sigla 5S
corresponde às iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri, seiton, seiso, seiketsu e
shitsuke. Na década de 80 quando o programa chegou ao Brasil estas palavras foram
traduzidas e interpretadas ao português, respectivamente, como cinco sensos: senso
de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de
disciplina. As palavras foram interpretadas como senso para manter o nome original
e para proporcionar uma ideia de profunda mudança comportamental, pois é preciso
“sentir” a necessidade de fazer acontecer (COSTA, et al, 1996, p. 22).
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A linha contém apenas as ferramentas necessárias para produzir, materiais para
integração, carrinho com abastecimento de chapas e acessórios de apoio na montagem. O
Princípio dos 5S se adéqua também na condição de tornar o ambiente mais limpo, menos
sobrecarregado de informação, que hoje tão de perto nos rodeia.
Na área de Segurança no Trabalho não é diferente, ter uma linha contendo apenas o
necessário diminui o risco de acidentes por não conter itens atrapalhando na produção, pois a
intenção é promover a segurança.
Este conceito de linha ajuda muito o operador, pois torna um ambiente produtivo
visualmente limpo e retira tudo que não agrega valor ou que não está sendo usado no
momento.
Foi adotado um estoque intermediário de peças semi acabadas de chaparias que
armazenamos no supermercado independente da chaparia usada na injeção, o supermercado é
integrante do Sistema Toyota de Produção que é um pequeno armazém responsável pelo
abastecimento do sistema puxado que pode conter produtos intermediários e acabados, além
de armazenar peças de fornecedores externos. Pode ser definido como sendo a interface entre
os processos internos entre si e entre a fábrica e os fornecedores externos.
A implementação de um supermercado lean não é obrigatória, ela é feita, tipicamente
quando, em meio a um fluxo contínuo, um dos processos fabrica em lotes ou quando dois ou
mais consumidores utilizam o mesmo material.
Para consumir o material colocado no supermercado o operador possui um carrinho
capaz de suportar e alocar todas as peças que compõe o produto, no carrinho existe uma lista
de consolidação para que o operador faça apenas uma movimentação e busque todas as
chaparias necessárias e não pegue peças incorretas do que a pedida no produto. Esta técnica de
estoque intermediário também é utilizada para produção de gabinetes, pois se faz um pulmão
para que o operador consiga manter a linha rodando e não atrase na entrega do gabinete;
quando a demanda é maior que a quantidade produzida pelo operador é necessária o
fortalecimento de gabinetes com a alocação de mais operadores.
Após todos os processos de abastecimento (gabinete recebido, OP abastecida e
kanbans com materiais) o operador realiza a integração de todos os componentes para que
forme um Ultra congelador.
Para esta etapa do processo o colaborador tem auxilio de Descritivos Operacionais de
Processo (DOP) e Instruções de Trabalho que demonstram ao colaborador como deve ser
produzido o equipamento.
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A linha recebeu um estudo de cronoánalise para obtenção de tempos e movimentos
que o operador faz durante a jornada de trabalho. Dentro da cronoanálise conseguimos
perceber as atividades que agregam valor, semi agregam valor e não agregam valor. Dentro
das DOP o equipamento antes de ser levado para o teste ele passa por um processo de
pressurização, onde em seu sistema de refrigeração é colocado nitrogênio a uma pressão de
22,5 bar. O nitrogênio identifica se no sistema não possui vazamentos, os vazamentos mesmo
que micros atrapalham diretamente no rendimento da máquina.
Todos os produtos produzidos pela empresa passam por um processo de teste antes de
ser enviada ao cliente, o teste consiste em basicamente em 5 etapas: vácuo\ carga de gás,
HIPOT, CPT, teste comparativo e inspeção final.
A primeira etapa o colaborador do teste recebe o equipamento pressurizado com
nitrogênio a uma pressão de 22,5 bar sinalizando a ele que o equipamento não possui
vazamentos, e retira esta carga de oxigênio para passar na bomba de vácuo.
Para garantir o bom funcionamento de um sistema de refrigeração, é importante que se
não haja umidade ou gases não condensáveis nele. A maneira mais eficaz de se retirar esses
produtos indesejados dos cilindros ou dos equipamentos é utilizar uma bomba de vácuo.
Os cilindros e equipamentos de refrigeração devem ser evacuados no início do
processo de enchimento e nunca devem ser carregados sob pressão de ar positiva, garantindo
assim o funcionamento correto do sistema.
A falta de vácuo no sistema de refrigeração altera a qualidade do fluído refrigerante
pois, em contato com o ar, ele reage e há formação de ácido fluorídrico e clorídrico. Esses
ácidos corroem o verniz isolante dos fios de cobre dos motores associados ao sistema e, dessa
maneira, ocasionam a queima do equipamento. Os ácidos formados também interagem com os
metais presentes nos tubos e canos originando compostos indesejados que ocasionam
entupimento de filtros, tubos capilares e válvulas de expansão.
É importante destacar que o vácuo de um sistema não é medido por tempo e sim por
um medidor de pressão adequado, visto que o vácuo nada mais é do que ausência de pressão.
O tamanho do circuito e a velocidade com que se precisa que o vácuo seja gerado
determinam a capacidade da bomba a ser utilizada. Atualmente, as bombas de vácuo são
medidas em CFM (pés cúbicos por minuto). É de extrema importância para a manutenção e
bom rendimento do sistema que se determine corretamente qual a demanda necessária, para
não haver gastos desnecessários com a bomba.
A manutenção de um sistema a vácuo é uma das etapas fundamentais para garantir o
bom funcionamento do maquinário. Recomenda-se checar o nível de óleo da bomba de vácuo
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com frequência e realizar um check up completo do sistema periodicamente, para que as
características originais do produto sejam mantidas, evitando assim gastos e desgastes
desnecessários. Assim que o vácuo é dado no equipamento o mesmo recebe uma carga de gás
referente ao modelo desejado (ultra congelador de 20 recebe uma carga de 4500g de fluido
refrigerante) esta quantidade garante que o rendimento da máquina não será afetada.
A segunda etapa é o HIPOT, o HIPOT vem do inglês High Potential (em português
alto potencial) e pode ser definido como um dispositivo utilizado para avaliar a isolação
térmica em ferramentas, materiais elétricos e equipamentos, por meio da aplicação de alta
voltagem/tensão. Ele permite a realização do ensaio de rigidez dielétrica que pode ser feito na
forma não destrutiva e destrutiva:
NÃO DESTRUTIVA: utilizada em ensaios de rotina em equipamentos e ferramentas.
Baseia-se em aplicar uma tensão – definida pela norma – no isolante e analisar se houve
rompimento;
DESTRUTIVA: usada em amostras de materiais isolantes, consiste em usar o HIPOT
para colocar tensão de forma crescente. Sendo assim, ao haver o rompimento define-se a
tensão presente naquele momento.
Desta forma, o teste limita-se em colocar uma elevada tensão elétrica no equipamento
durante um minuto. Caso ocorra o rompimento da isolação dielétrica do equipamento ou outra
falha, o HIPOT deve imediatamente identificar essa corrente de fuga e desligar, sendo que,
neste caso, o produto estaria reprovado. Pode ainda ocorrer de o aparelho não desligar, vindo a
manter a elevada tensão aplicada, danificando o produto.
Além disso, o dispositivo deve ser manuseado por um operador qualificado e
altamente capacitado, para que a avaliação seja realizada com muito cuidado e atenção para
sua proteção.
Existem diversos tipos de aparelhos de HIPOT no mercado e todos têm como principal
objetivo garantir o desempenho adequado das instalações e o funcionamento correto de todos
os produtos que necessitem de uma análise.
Na etapa seguinte o UK passa por um teste automatizado chamado CPT, este teste é
baseado em um software que contém todas as características que o equipamento tem que
possuir. Possui curvas características que o compressor, corrente e tensão e todos os demais
parâmetros de teste do equipamento.
Se algum dos parâmetros for diferente dos limites estabelecidos o equipamento é
reprovado e deve passar por uma análise identificando tal avaria.
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Após o equipamento passar pelo CPT realiza um teste comparativo onde faz uma
verificação pelo operador de todos componentes do equipamento e compara os dados
recebidos com um ckeck list de verificação.
Uma das etapas mais importante do teste é a detecção de micro vazamentos, realizada
por uma máquina que consegue detectar a fuga de fluido de até 3 gramas anuais. Os micros
vazamentos são pequenas ranhuras que não conseguem ser detectadas no teste de
pressurização. Os micros vazamentos em uma relação de tempo faz com que o equipamento
vá perdendo rendimento e não consiga mais fazer sua função e demore mais tempo para
chegar à temperatura ideal.
Após todos os testes de funcionalidade do equipamento ele é levado para inspeção
final onde que verifica se o equipamento não possui amassados, arranhões, rebarbas e se
obtiver um dos itens será necessário um retrabalho no equipamento. Em seguida faz uma
limpeza geral no equipamento tirando restos de silicone, PU e faz a secagem da água
resultante do processo de teste.
Finalizando a inspeção final cada equipamento possui adesivagem como segue Figura
9 demonstrando suas características, identificações particulares e coloca em cada equipamento
seus acessórios necessários, após esta etapa o equipamento é levado para expedição.

FIGURA 10 - Etiqueta de identificação dos UKs
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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Na expedição o equipamento recebe uma caixa de madeira para proteger o
equipamento durante o transporte e garantir sua integridade. Para não haver trocas de
produtos, os mesmos são acompanhados com ordens de produção e check lists que são
preenchidos durante todo processo.
Quando produto é expedido para o cliente o cliente entra em contato com a empresa
solicitando a instalação, na instalação o técnico mostra como funciona o equipamento e
auxilia diretamente o consumidor para que ele usufrua do produto na melhor maneira e
aproveitando todos seus benefícios.
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4 PROBLEMA ESTUDADO

A linha dos Uks profissionais sempre foi uma dificuldade encontrada pela empresa
quando se inicia o segundo semestre, onde a demanda da empresa sobe de um equipamento
diário para dois. Pois o equipamento tem porte relativamente grande e na linha de montagem
sempre estavam alocadas os kanbans de chaparia que consumia em média 30% da área
produtiva da linha.

FIGURA 11 - Layout antigo da linha
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Nota-se na Figura 10 que uma grande área de produção é perdida com alocação de
carrinhos kanbans demostrados na figura em forma de quadrados na parte esquerda,
prateleiras kanbans e mesa de apoio ao gabinete, restando para produção apenas a área
demarcada pela seta vermelha. Com este layout anterior a dificuldade de produzir dois
equipamentos era muito grande, pois tinham alguns percalços:
São elas:


Não conseguiam alocar dois carrinhos de sustentação de máquinas perto dos

pontos prediais;


Ar comprimido utilizado atrapalhava;



Pontos de energia ficavam dificultados;



Kanbans consumia espaços de montagem;
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Possuía estoques de algumas peças relacionada a linha junto a outro estoque de linhas
diferentes que em muitas das vezes perdia o controle. Pois o operador fazia a retirada da peça
e não informava quando acabou certo item, Figura 12 nos mostra armazenagem anterior.

FIGURA 12 - Carrinhos antigos de armazenagens
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Os kanbans que ficavam na linha de montagem ficavam em responsabilidade do
operador, e juntamente com esta decisão muitas das vezes acontecia de faltar material para
fazer produtos futuros. Esta responsabilidade sendo passada ao operador o sobrecarrega, pois
ele já mantem controle sobre os kanbans menores que são vindos do almoxarifado, e os
mesmos não tinham contato direto com a estamparia e a comunicação ficava falha pois não
sabiam da previsão de entrega dos itens.
Quando peças vinham para o operador com defeitos também acontecia um empasse,
pois tinha que envolver o abastecedor e o líder para dar uma tratativa na peça e designar para
o responsável, causando atrasos por uma não avaliação no processo de receber o kanban.
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5 JUSTIFICATIVA

Todo processo analisado foi pensando na melhoria do sistema de produção e visando
melhorar o ambiente produtivo favorável ao operador.
Esta melhoria partiu do princípio quando ainda trabalhava como operador na linha,
pois vivenciei durante um ano a dificuldade na produção dos UKs. Sempre faltavam peças
para produzir, espaço quando a demanda aumentava e olhando com visão de Engenheiro, a
linha estudada precisava de uma melhora no layout da linha e preparar melhor os
componentes que ajudam na composição do produto final.
Estas melhorias não agregam valor diretamente no produto, mais indiretamente faz
com que não danifiquem peças e visualmente demostra que a linha está organizada. Após a
implementação na linha dos UKs senti que ajudou muito o operador na produção e estamos
fazendo estas melhorias nas demais linhas, sendo que já estamos finalizando todas elas.
Em um próximo passo estas melhorias já estão sendo analisadas para a parte de
injeção.
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6 RESULTADOS

Com base nas dificuldades apresentadas pelos colaboradores e vendo que a empresa
estava perdendo produtividade foram feitas melhorias em todo setor produtivo. Primeiramente
foi a criação de um supermercado que alocou todos os kanbans que ficavam tomando espaço
na linha e com giro pequeno.

FIGURA 13 - Carrinhos Kanbans Armazenados no Supermercado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 13 mostra como todos os carrinhos foram alocados no supermercado onde
ficam armazenados e com um operador ficando na responsabilidade fazendo com que o fluxo
de abastecimento do mesmo seja continuo e não falte na linha de montagem.

36

FIGURA 14 - Área de Carrinhos Kanbans no Supermercado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

A Figura 14 ilustra áreas com marcações para cada item para que facilite o trabalho do
operador e com a quantidade de espaços necessários para cada kanban, assim facilitando a
visualização melhor de todos os itens armazenados.
A dificuldade de produção para o segundo semestre também foi sanada como visto a
baixo.

FIGURA 15 - Nova Linha de Montagem
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 15 percebe que todos os itens necessários para produção de dois Uks estão
presentes na linha, tais como cavaletes, mesas, abastecimento, mesa de preparação e mesmo
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assim tem espaço suficiente e também houve uma melhora no aspecto visual da linha pois
consegue-se uma melhor organização.

FIGURA 16 - Área de Abastecimento do Almoxarifado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 16 o carrinho de abastecimento do almoxarifado que facilita tanto ao
operador de linha quanto o do almoxarifado, pois ele é projetado de forma que sua divisão
demonstre onde é sua estrada e saída.
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FIGURA 17 - Local de Abastecimento de OPs
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 17 mostra os paletes e caixas de abastecimento de Ordens de Produção que
possuem seu local especifico e que consiga suportar a demanda de dois equipamentos diários.

FIGURA 18 - Carrinhos de Transporte de Chaparia para Linha
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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A Figura 18 ilustra como é um carrinho kanban de compra no supermercado, este
carrinho é capaz de acomodar todos os itens que compõe o produto, embora o colaborador
adquiriu mais uma etapa que é a a compra de material no supermercado, não comprometeu
nada em sua produção e facilitou o trabalho pois no carrinho existe uma lista de consolidação
que é seguida pelo operador, nesta lista tem a relação existe de todos itens necessários no
produto.

FIGURA 19 - DOP (Descritivo Operacional de Processo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 19 mostra as DOPs e instruções de trabalho que foram alocadas na linha de
modo que forneça um apoio ao colaborador na hora das execuções das tarefas diárias.
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FIGURA 20 - Quadro de Gestão a Vista
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Toda estrutura de informação da linha é descrita no quadro de gestão a vista figura 20,
este quadro nos informa o que está sendo produzidas, as faltas e pendencias, o dia das faltas.
Uma das principais mudanças que o processo recebeu foi à criação do supermercado,
que se levarmos em consideração agrega mais um processo no ambiente produtivo. No
entanto garante para todo processo produtivo uma segurança, pois antes todos os controles do
estoque de chaparia ficavam em responsabilidade do operador da linha, e com a criação do
supermercado esta responsabilidade fica com o abastecedor que é uma pessoa focada em
gerenciar a cadeia de abastecimento das linhas e mantém um contato diretamente com a
estamparia que é o fornecedor. Todas as informações que o abastecedor recebe ele repassa aos
operadores e os mesmos colocam esta informação no quadro de gestão a vista.
Com todas as informações necessárias do processo produtivo consegue-se uma melhor
produtividade.
Abaixo nas Figuras 21 e 22 seguem a comparação dos fluxogramas antes e pós
melhorias
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FIGURA 21 - Fluxograma Antigo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

FIGURA 22 - Fluxograma Novo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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Com a implementação do supermercado entre a MP semiacabada destacada na figura
19 o fluxograma do processo aparentemente não sofreu alteração, porem eliminando a etapa
de armazenagem na linha e alocando os itens em um supermercado controlado se abriu um
amplo leque de ajustes que eram necessários, e estas melhorias foram implementadas e o
ambiente produtivo se tornou favorável tanto ao ponto produtivo quanto organizacional.
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CONCLUSÃO

Com base nas ferramentas e conceitos ensinados durante o curso podemos notar que é
de muita importância sua aplicação em processos produtivos, seus conceitos nos ajudam a ter
uma gama de ideias para melhorias.
Esta mudança de layout também trouxe uma melhoria de aproveitamento de espaço
fabril, pois onde anteriormente era um estoque obsoleto com muitos materiais inativos, hoje
em dia é um estoque de giro.
Todo a qualquer que for a melhora que conseguíssemos colocar em um processo,
perceberíamos em um longo prazo o quanto mais de eficiência trouxe ao mesmo, no caso do
processo estudado podemos notar que hoje em dia o fluxo de produção está caminhando sem
que o processo sofra com falta de chapas estampadas. Caso tenhamos uma falta de material
para produção hoje em dia conseguimos nos planejar juntamente ao PCP para que a falta não
atrapalhe na produtividade da empresa.
Em consequência destas melhoras suas metas foram alcançadas com menos esforços e
sem maiores influencias internas, pois estão cada dia sob controle de suas atividades.
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reports most used in the corporate world
when it comes to sustainable development.
This article is relevant due to the fact the
world is looking at the consequences of
environmental impact, with sustainable
companies show competitiveness and
growth.
The
information
presented
here
demonstrates
that
environmental
sustainability
aligned
with
social
responsibility elevates the organization to a
higher level, which results in a better
positioning in the market.

Resumo: Este trabalho tem por objetivo
analisar, compreender e divulgar a forma
que algumas empresas se relacionam com o
desenvolvimento sustentável e quais os
impactos em competitividade que essas
atitudes trazem.
Através de uma pesquisa exploratória esse
artigo traz uma seleção de ferramentas,
certificações e relatórios mais utilizados no
mundo corporativo, quando o assunto é
desenvolvimento sustentável.
Esse artigo se faz relevante, pois o mundo
está com o olhar voltado para as
consequências dos impactos ambientais,
com isso as empresas sustentáveis
apresentam maior competitividade e
crescimento.

Palavras-chave: Competitividade,
Sustentabilidade e Desenvolvimento
Sustentável
Keywords: Competitivity, sustainability
and Sustainable Development

As
informações
aqui
apresentadas
demonstram que a sustentabilidade
ambiental alinhada à responsabilidade
social elevam a organização ao patamar de
destaque, que resulta em melhor
posicionamento no mercado.

1 INTRODUÇÃO
A humanidade se desenvolveu com o
princípio que o meio ambiente é uma fonte
inesgotável de recursos e um local de
despejo de rejeitos de processos produtivos.
A preocupação relacionada ao futuro da
humanidade e sua sustentabilidade cresce
rápido nos dias atuais. No âmbito industrial
os impactos das empresas em termos

Abstract: This paper aims to analyze,
understand and disseminate the way some
companies companies relate to sustainable
development and what impacts in
competitiveness these attitudes bring.
Through an exploratory research, this paper
brings a selection of tools, certifications and
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ambientais relacionam-se: às suas emissões
atmosféricas; efluentes líquidos sem
tratamento; geração de resíduos e consumo
desenfreado
de
recursos
naturais
(MESTRINER, 2001).
Para Elkington (1997), conhecido
como o pai da sustentabilidade e criador do
Tripple
Bottom
Line
(TBL),
as
organizações ampliaram o entendimento de
como o objetivo do desenvolvimento
sustentável deveria ser incorporado às
operações, desenvolveu-se assim a união
dos valores sociais e ambientais às medidas
econômicas tradicionais, o que ocasionam o
salto da sustentabilidade teórica para a
prática.
A busca pela sustentabilidade não é
financeiramente inviável como muitos
empresários e organizações julgam ser.
Empresas sustentáveis reduzem custos e
aumentam as receitas, com isso torna-se a
base para inovações e diferencial
competitivo, afim de proporcionar ganhos
de desempenho através da inovação
(PRAHALAD and RANGASWAMI,2009
& LANGE, BUSCH E DELGADOCEBALLOS,2012).
Este artigo foi construído baseado em
uma seleção de artigos no ramo da
sustentabilidade, ecoinovação e os
benefícios que estes trazem para as
empresas.

elementos: o conceito de necessidade, em
especial as essenciais do mundo menos
favorecido, cujo atendimento deve ser
priorizado; e a ideia de limitação imposta na
habilidade do ambiente em atender as
necessidades do presente e do futuro
O desenvolvimento sustentável não
acontece somente por meio de uma ciência
econômica ou tecnológica, mais pela
inclusão de preocupações ambientais nos
projetos de investimento. O verdadeiro
significado de desenvolvimento sustentável
será feito através de esforços sistemáticos
para a consolidação de uma sociedade mais
estável, racional e harmoniosa, baseada em
princípios de justiça nas relações entre as
pessoas, tanto dentro de cada sociedade,
como a um nível global (RATTNER, 1992,
p.20).
De acordo com Pfitscher (2004), após
várias catástrofes ambientais foi constatado
que o desenvolvimento tecnológico pode
andar paralelamente com a preservação do
meio ambiente, através de atitudes e
estratégias
que
possibilitem
um
desenvolvimento sustentável.
2.2 ISO 14000
As normas desenvolvidas pela
International Standardization Organization
(ISO) da série ISO 14000, tem o objetivo
de fornecer às empresas e demais
organizações de todo o mundo, uma
abordagem comum para a gestão ambiental
(NASCIMENTO E POLEDNA, 2002).
Conforme a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT,2004) a ISO
14001 assegura que a organização deve
estabelecer e manter procedimentos para
identificar os aspectos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços que possam
por ela ser controlados e sobre as quais se
presume que tenha influência, a fim de
determinar aqueles que tenham ou possam
ter impactos significativos sobre o meio
ambiente.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 DEDESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
De acordo com o relatório Brundtland
ou Our Common Future (1987), criado pela
Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), com objetivo de
definir o desenvolvimento sustentável,
como aquele que atende as necessidades do
presente sem comprometer a habilidade das
futuras gerações. Este relatório contém dois
2

Para ABNT (2004) o aspecto
ambiental é o elemento das atividades,
produtos ou serviços de uma organização
que pode interagir com o meio ambiente.
Um aspecto ambiental significativo é
aquele que tem ou pode ter um impacto
ambiental. Impacto ambiental é qualquer
modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica, que resulte, no todo ou em parte,
das atividades, produtos ou serviços de
uma organização.
Segundo Lerípio (2001) o Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) proposto pela
ISO 14001 baseia-se numa visão
organizacional que adota os princípios: os
de fazer tudo que precisa ser feito para
minimizar os impactos ambientais; garantir
o compromisso com a gestão ambiental;
formular um plano para atender a política
ambiental; desenvolver capacidades de
apoio à realização das metas da política
ambiental e então, medir, monitorar e
avaliar o desempenho ambiental.
O processo de certificação ISO
14001 requer que a empresa identifique os
requisitos legais; avalie aspectos e
impactos ambientais; elabore a política
ambiental de forma a traçar os objetivos;
implante a política ambiental; realize o
monitoramento; identifique possíveis não
conformidades e estabeleça medidas
corretivas e preventivas (GRAVINA,
2008).

estruturado, que estima e calcula os
recursos consumidos durante todo o
processo de desenvolvimento do produto
ou serviço. A ACV analisa os impactos
sobre o meio ambiente e considera
questões relacionadas a extinção de
recursos associados a qualquer bem ou
serviço.
Ao final do ciclo de vida, segundo
Andrade (2002) o descarte de produtos,
seus componentes ou resíduos, tornou-se
um novo desafio para a gestão da logística
integrada, principalmente quando se
observa o surgimento de uma preocupação
com a preservação da fauna e flora e com o
crescimento sustentável da economia
mundial.
2.4 ISO 26000
Conforme a ABNT (2010) na ISO
26000 a responsabilidade social significa
que as organizações devem incorporar
medidas socioambientais em seus
processos decisórios e responsabilizar-se
pelos impactos de suas decisões e
atividades na sociedade e no meio
ambiente. As empresas que adotam a ISO
26000 devem ter um comportamento ético
e transparente que contribua para o
desenvolvimento sustentável e que esteja
em acordo com as leis aplicáveis. Isso
implica que a responsabilidade social seja
integrada em toda a organização e leve em
conta os interesses das partes interessadas.
Sekiguchi (2014) afirma que a ISO
26000 é uma norma de diretrizes de uso
voluntário e não possui fins de certificação.
Ward (2011) defende que a ISO
26000 trabalha em várias normativas
ligadas
às
políticas
públicas,
desenvolvimento
sustentável,
saúde,
segurança e inclusão social. Segundo ele,
para que essa norma fosse viabilizada,
foram
gastos
cinco
anos
de
desenvolvimento sobre a Responsabilidade
Social das Organizações.

2.3 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA
A ACV pode ser definida como um
estudo que considera a produção como um
todo, desde a extração das matériasprimas, a fabricação, o transporte e a
distribuição, o uso, a reutilização, a
manutenção, a reciclagem e o descarte
final, sempre se com a preocupação com o
impacto ambiental de bens e serviços
(Almeida e Giannetti, 2006).
Para Maia (2013) a Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV) é um método
3

4 JUSTIFICATIVA
2.5 GLOBAL REPORTING
INITIATIVE - GRI

Com a diminuição dos recursos
naturais e uma população cada vez mais
informada, cresceu a demanda pelo uso
sustentável do meio ambiente e da
fiscalização dos valores éticos das
organizações empresariais (FLORESTA,
2005).
Para Tachizawa (2004) as iniciativas
voltadas
para
o
desenvolvimento
sustentável, fazem com que as organizações
agreguem maior valor à seus produtos e isso
confere uma forma de aumentar sua
lucratividade.
Esse artigo tornou-se pertinente,
devido ao aumento da competitividade de
empresas sustentáveis.

O Global Reporting Initiative (GRI)
é um relatório que auxilia a estabelecer um
aumento do desempenho econômico,
ambiental e social pelas organizações. Ele
estabelece os indicadores para as seguintes
áreas: economia, meio ambiente, direitos
humanos, trabalho, responsabilidade do
produto e sociedade (DAUB, 2007).
Segundo Faria & Nogueira (2012) o
GRI é baseado no desenvolvimento
sustentável e foi criado como um relatório
de resultados focado no tripé da
sustentabilidade e que consiste nas
dimensões econômica, social e ambiental.
Para Rocha (2012) a Organização
não Gorvernamental (ONG) norte
americana
Coalizition
for
Enviorenmentally Responsible Economies
(CERES) e o United Nation´s Enviroment
Programe (UNEP), criaram o GRI como
uma forma de estabelecer uma organização
baseada na governança multistakeholder
que auxilia a elaboração de relatórios de
sustentabilidade que incluem dimensões
social, ambiental e econômica da empresa.

5 METODOLOGIA
A metodologia escolhida para este
artigo foi a pesquisa documental.
A pesquisa documental consiste em
utilizar como fonte documentos em geral e
não somente aqueles com caráter científico,
como: textos de empresas e entidades
públicas; artigos, catálogos; jornais;
revistas; sites; tabelas; relatórios contábeis;
estatísticas. A coleta de dados será
quantitativa, ferramenta na qual o autor é
quem faz a análise dos dados coletados e
busca os conceitos, princípios, relações e
significados das informações (FONSECA,
2002).

3 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste artigo consiste em
mostrar que uma empresa pode ser
sustentável e ao mesmo tempo ser
competitiva.

5.1

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada
atráves do GRI emitido pelas empresas
sustentáveis nos anos de 2015, 2016 e
2017.
As empresas sustentáveis escolhidas
para este estudo serão empresas nacionais
entre as 100 empresas mais sustentávies do
mundo segundo a Corporate Knights,

O objetivo especifico deste artigo é
demonstrar que empresas sustentáveis:
aumentam seus lucros se investirem em ações
socioambientais e que elas também utilizam
ferramentas de desenvolvimento sustentável.

4

publicação canadense especializada em
responsabilidade social e desenvolvimento
sustentável. Esse levantamento foi criado
em 2005 e é anunciado, anualmente,
durante o Fórum Econômico Mundial, em
Davos - Suíça.
Serão utilizadas as quatro empresas
nacionais sustentáveis, mais bem colocadas
no ranking mundial, são elas: Natura,
Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG), Banco do Brasil S. A. (B.B) e
Engie Brasil Energia (EBE).

da floresta Amazônica (Natura, 2018).
Desde 2007 a Natura implementa
ações para redução de seus resíduos como:
gases de efeito estufa decorrentes das
melhorias em processos e produtos; uso de
cabotagem para abastecer centros de
distribuição; redução do impacto do refil da
linha Ekos com a utilização do vidro
reciclado pós-consumo na perfumaria; uso
de PET reciclado pós-consumo e
Polietileno (PE) verde nas embalagens de
seus produtos (Natura, 2018).

5.1.1 NATURA

5.1.2 COMPANHIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS

A Natura é uma empresa
multinacional brasileira de cosméticos que
começou em 1969 em São Paulo, cujo
modelo de negócio sempre visou
proporcionar o bem-estar-bem, relações
harmoniosas do indivíduo consigo, com os
outros e com a natureza. A empresa obteve
sua certificação na NBR ISO 14001 em
2004, com um Sistema de Gestão
Ambiental,
que
estabeleceu
o
acompanhamento
dos
seus
riscos,
minimizando suas atividades agressivas ao
meio ambiente (Natura, 2018).
De acordo com o GRI (2017), a
Natura obteve um lucro líquido de
aproximadamente 670 milhões de reais, um
valor alto por se tratar de uma época de
recessão no país. O maior motivo para que
a Natura continue à crescer é a preocupação
com as questões socioambientais, o que
gera engajamento tanto das revendedoras
quanto dos clientes para adquirir seus
produtos. O lucro obtido com a linha Crer
Para Ver, totalizou R$ 22,9 milhões no
Brasil e R$ 12,8 milhões nos demais países
da América Latina, este valor é direcionado
para projetos de melhoria da educação e
também à compra de insumos da
sociobiodiversidade e provoca impactos
positivos nos âmbitos: econômicos, sociais,
ambientais e contribui para a manutenção

A CEMIG foi fundada em 1952 pelo
governador de Minas Gerais, Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Atualmente é a
maior empresa integrada do setor de
energia elétrica da América do Sul, em
número de clientes, e a maior da América
Latina, em quilômetros de rede, de
equipamentos e instalações (CEMIG,
2018).
Uma das grandes preocupações da
CEMIG
e
também
motivo
de
reconhecimento por parte dos clientes são
suas políticas socioambientais. Devido as
suas preocupações ambientais a CEMIG
valoriza suas mantendedouras que possuem
certificação NBR ISO 14001, são elas:
usinas hidrelétricas de Nova Ponte,
Itutinga, São Simão, Miranda e Rosal, a
Estação Ambiental de Galheiro, a gerência
de usinas do Oeste e a gerência de
segurança de barragens. Todas as unidades
da CEMIG com interferências no meio
ambiente,
independentemente
da
implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental, devem atender aos requisitos
mínimos de adequação ambiental, para o
controle e a proteção do meio ambiente,
isto inclui a avaliação de seus impactos e
planos de ação para correção das questões
identificadas. (CEMIG, 2018).
5

De acordo com o GRI (2017), a
CEMIG obteve um lucro líquido de 1
bilhão de reais. Foi destinado a quantia de
R$ 128.264,5 milhões para ações
socioambientais. No aspecto ambiental a
empresa obteve os seguintes resultados: as
emissões diretas de gases de efeito estufa
foram reduzidas em 92,1% em relação às
emissões de 2014; 99% dos resíduos
industriais foram reciclados/regenerados;
de 2015 a 2017 foram plantadas de mata
ciliar um total de 242,33 hectares.
Há uma grande preocupação da
CEMIG de incentivar seus colaboradores,
clientes e forncedores a adquirirem hábitos
ou produtos que levem em conta questões
socioambientais. (CEMIG, 2018).

de
36
milhões
de
reais;
o
recondicionamento de 105 mil cartuchos de
impressoras (o que corresponde a 97,58%
do total utilizado em 2017) o que
proporcionou economia de 91,8 milhões de
reais.

5.1.4 ENGIE BRASIL ENERGIA
A EBE presente desde 1994, oferece
serviços e soluções inovadoras no ramo da
energia elétrica. Esta empresa dispõe de
soluções integradas para eficiência,
telemedição e monitoramento de energia
elétrica e utilidades; cogeração, refrigeração
comercial
e
industrial;
segurança;
iluminação pública e mobilidade urbana. A
empresa possui desde 2004 as certificações
ISO 9001 e ISO 140001 (Engie Brasil
Energia, 2018).

5.1.3 BANCO DO BRASIL
O BB é uma instituição financeira
brasileira, fundada em 1808 no Rio de Janeiro
e atualmente está presente em mais de 21
países. Possui 5.429 agências, presentes na
maioria
dos
municípios
brasileiros.
Apresenta
importante
presença
no
agronegócio, financia boa parte das
exportações
e
contribui
para
o
desenvolvimento de micro e pequenas
empresas, por meio de linhas de crédito de
capital de giro e investimento (Banco do
Brasil, 2018).

De acordo com o GRI (2017) a EBE
obteve o lucro líquido de 2 milhões de reais,
neste mesmo ano foram destinados 35 mil
reais para ações socioambientais. A
empresa estabeleceu um o relacionamento
com as comunidades onde está inserida e já
implantou cinco Centros de Cultura e
Sustentabilidade, além de ter o Programa de
Visitas, ferramenta de interação com as
comunidades. Em parceria com outras
entidades, a Companhia mantém programas
para visitações com foco em educação
ambiental. Quase 85 mil pessoas participaram
das atividades em 2017.

Segundo GRI (2017) o lucro líquido
alcançado em 2017 pelo BB, foi de 11,1
bilhões de reais, quando que o estimado
estava entre 9,5 a 12,5 bilhões. Em 2017
54,5 milhões de reais foram alocados em
fundos que possuem características
socioambientais. A empresa criou diversas
ações para o chamado valor ambiental, que
consiste em diminuir resíduos e otimizar
gastos de fontes naturais, uma dela é a água,
com redução do consumo total em 10,3% no
ano de 2017. Outras atitudes do valor
ambiental foram: a redução do consumo de
energia elétrica, o que evitou uma despesa

6 ANÁLISE
Para Balassiano (2017) em 2016 foi o
ápice da crise no Brasil, pois o clima de
incertezas nos âmbitos político e
econômico, levou clientes a diminuirem
seus gastos o que causou uma redução no
lucro das empresas.
De acordo com os dados financeiros
apresentados na tabela 1, 2, é possível
entender os impactos nos lucros das
6

Iniciative (2017).

empresas, devido a a crise que no Brasil.

A tabela 2 mostra a queda em
porcentagem do lucro líquido das
empresas: Natura, CEMIG, BB e EBE de
2015 à 2016 e depois o crescimento das
mesmas no comparativo de 2016 à 2017.
Com a análise em 2016 a empresa com a
menor queda do lucro líquido foi a EBE,
mas a empresa com maior crescimento em
2017 foi a Natura, pois os valores referentes
a CEMIG são sobre o déficit da empresa.

LUCRO LÍQUIDO (R$) MILHÃO
ANO

2015

2016

2017

NATURA

513,5

308

670

CEMIG

-2492

-334

-1000

BB

116000

72000

11100

EBE

1.548

1.501

2

Tabela 1: Lucro Líquido. Elaboração própria. Fonte:
Global Reporting Iniciative (2017).

Nas tabelas 3, 4 de acordo com os
dados financeiros é possível entender como
os investimentos em ações socioambientais
das empresas foram impactados pela crise
no Brasil.

Ao analisar a tabela 1 ficou
perceptível que as empresas CEMIG,
Natura, BB e EBE obtiveram uma queda no
lucro líquido em 2016, queda essa
justificada pelo ápice da crise no país. A
CEMIG foi a única empresa que obteve
melhor resultado na crise pois ela vinha em
2015 de um déficit de 2.492 milhões de
reais e passou em 2016 para 334 milhões de
reais, porém em 2017 ela voltou a aumentar
esse déficit.

INVESTIMENTO EM AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS (R$)

Conforme a CEMIG (2017), a
empresa deve atualemte cerca de 7,8
bilhões de reais.
Segundo o GRI (2017) a quantia
referente a Natura corresponde ao lucro
liquido consolidados da empresa Natura &
Co (Grupo composto pelas empresas:
Natura, Aesop e The Body Shop) e a
quantia da CEMIG siguinifica o déficit
(prejuízo) da empresa.

2015-2016

2016-2017

NATURA

-60

217,53

CEMIG

-13

299,7

BB

-62

154,16

EBE

-3

133

2015

2016

2017

NATURA

30,0 Mi

38,2 Mi

35,7 Mi

CEMIG

75.804
Mi

57.692
Mi

128.264
Mi

BB

47,6 Bi

48,3 Mi

54,5 Mi

EBE

15350

26200

32000

Tabela 3: Investimento em Ações Socioambientais.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

A tabela 3 apresenta o valor que as
empresas
investiram
em
ações
socioambientais ficou perceptível que as
empresas Natura, BB e EBE aumentaram
esses investiventos em 2016 como uma
saída para que as empresas voltassem a
crescer.

% CRESCIMENTO LUCRO LÍQUIDO
ANO

ANO

Já em 2017 a situação mudou, a
Natura teve uma queda nas vendas da linha
Crer Para Ver e como é essa linha que
financia ações socioambientais seus
investimentos no ano em questão
diminuiram e a CEMIG que em 2016 tinha
recuado seus investimentos, em 2017

Tabela 2: Crescimento do Lucro Líquido.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
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resolveu também investir. O BB e a EBE
mantiveram sua opção de sempre priorizar
ações socioambientais.

Conforme é possível verificar na
tabela 4 as empresas Natura, BB e EBE
aumentarem em 2016 mais de 100% dos
seus investimentos socioambientais e em
2017 a única empresa que não aumentou o
investimento em ações socioambientais foi
a Natura.

Conforme o GRI (2017) o valor
referente aos investimentos em ações
socioambientais do BB representa ações no
meio urbano e rural, em cinco temas: água,
agroecologia, agroindústria, resíduos
sólidos e educação. A quantia dos
investimentos socioambientais da CEMIG
representa a soma de recursos destinados
em ações para o meio ambiente e ações de
responsabilidade social, a quantia da
Natura inclui os valores arrecadados no
Brasil e nas Operações Internacionais da
Natura & Co (Grupo composto pelas
empresas: Natura, Aesop e The Body Shop)
da linha Crer Para Ver e a quantia referente
a EBE representa um compilado dos
valores investidos na infância e
adolescência, cultura, esporte, saúde da
pessoa com deficiência e ao idoso.

Os
investimentos
em
socioambientais das empresas
descritos nas tabelas 5, 6,7 e 8.

NATURA

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

NATURA

127,33

-93,45

CEMIG

-76,10

222,23

BB

101,27

112,84

EBE

170

122

insumos

de

CEMIG

Na região do Xingu foram desenvlvidas
ações de: educação, conservação do
meio ambiente e etnodesenvolvimento.
11,6 hectares foram reflorestados às
margens dos reservatórios.

Tabela 6: Ações Socioambientais da CEMIG.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

BANCO DO
BRASIL

2016-2017

Compra
de
sociobiodiversidade.

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

% CRESCIMENTO AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS
2015-2016

Programa de educação para consultoras
e familiares.

Tabela 5: Ações Socioambientais da Natura.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

Segundo a revista Exame (2017) a
Natura apesar de ter voltado a crescer se
comparado e com 2016, tomou a decisão de
consolidar os resultados positivos em 2017
e para isso decidiu estimular mais pedidos
pelas consultoras e também colocou em
promoção produtos de linhas mais baratas
como a marca de perfumaria Humor e as
linhas de cuidado com a pele Ekos, Tododia
e Chronos.

ANO

ações
serão

Minimização: do consumo de recursos
naturais, da geração de resíduos e
emissões de Gases do Efeito Estufa
(GEE).
Capacitação da equipes por meio de
investimentos em a bolsas de estudos.

Tabela 7: Ações Socioambientais do Banco do
Brasil. Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

Tabela 4: Crescimento em Ações Socioambientais.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).
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ENGIE BRASIL
ENERGIA

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
Gráfico 1: Lucro Líquido. Elaboração própria.
Fonte: Global Reporting Iniciative (2017).

Engajar
todos
os
públicos
de
relacionamento
para
o
conceito
dodesenvolvimento sustentável, ética e
transparência.

LUCRO LÍQUIDO ANUAL
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000

Desenvolve seminários para: direitos
humanos, diversidade, ética nasrelações
profissionais e na sociedade, mudanças
climáticas.

Tabela 8: Ações Socioambientais do ENGIE
BRASIL ENERGIA. Elaboração própria. Fonte:
Global Reporting Iniciative (2017).

Na tabela 9 será apresentado qual a
porcentagem dos lucros das empresas que
são revertidos em ações socioambientais.

2015

2016

2017

NATURA

5,84

12,4

5,33

CEMIG

3.041,0

17.273,0

12.813,6

BB

0,041

0,067

0,49

EBE

0,99

1,75

1,6

CEMIG
BB
EBE

Podemos observar no gráfico 1 que
mesmo com um lucro líquido menor no ano
de 2016, se comparado com o ano de 2015.
Em 2017 o lucro líquido das empresas
Natura, BB e EBE voltaram a crescer.

% DO LUCRO LÍQUIDO INVESTIDO EM
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS (R$)
ANO

NATURA

INVESTIMENTO EM AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS
140000000
120000000

Tabela 9: Lucro líquido investido em ações
socioambientais. Elaboração própria. Fonte: Global
Reporting Iniciative (2017).

100000000

NATURA

80000000

CEMIG

60000000

Os dados expressos na tabela 9
mostram que as empresas Natura, CEMIG
e EBE investiram maior porcentagem de
seus lucros na crise em 2016, porém como
a CEMIG não teve lucro propriamente dito
e sim um déficit o investimento foi
calculado encima deste valor. O BB
aumentando com o passar dos anos seu
investimento em ações socioambientais.

BB

40000000

EBE

20000000
0
2015

2016

2017

Gráfico
2:
Gráfico
dos
Investimentos
Socioambientais. Elaboração própria. Fonte: Global
Reporting Iniciative (2017).

No gráfico 2 as empresas Natura, BB
e EBE aumentaram seus investimentos em
ações socioambientais, já a CEMIG nesse
período diminuiu seus investimentos.
Em 2017 o lucro líquido das
empresas Natura, BB e EBE voltaram a
crescer, e com isso ficou evidente que o

Depois dos dados expostos nas
tabelas anteriores irei trazer os gráficos 1 e
2 para facilitar o entendimento dos
resultados. Os gráficos mostrarão os lucros
da empresas e os investimentos ambientais
nos anos de 2015,2016 e 2017.
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investimento em ações socioambientais
foram responsáveis por esse crescimento.

Disponível:<https://www.bb.com.br/susten
tabilidade/governanca-politicas-diretrizes
/gestao-ambiental. Acesso em: 28 Out.2018.
BRUNDTLAND G. H. (1996). Our
common future revisted, Brown Journal
of World Affairs. Volume III, Issue 2, 175.

7 CONCLUSÃO
Com base nos dados apresentados
nos gráficos 1 e 2 as empresas que
aumentam seus investimentos em ações
socioambientais como é o caso da Natura,
BB e EBE conseguem aumentar seus
lucros.
As empresas precisam utilizar
ferramentas e relatórios de sustentabilidade
para serem consideradas sustentáveis como é
o caso das empresas: Natura, CEMIG, BB e
EBE. Estas ferramentas e relatório ajudam as
empresas a gerirem seus negócios de maneira
socioambiental.
Conclui-se que se preocupar com o outro e
com o meio onde se vive e com isso envestir
em ações socioambientais, melhora e
aumenta a visibilidade da marca e de seus
lucros.
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Resumo

Os resíduos sólidos, na sua maioria, são descartados em aterros sanitários ou de forma irregular
podendo causar o surgimento de doenças e, assim, afetando a população e o meio ambiente.
Como medida para amenizar este impacto, torna-se necessário a implantação de um sistema de
coleta seletiva de resíduos de forma eficaz. Por lei federal, é de responsabilidade dos municípios
implantar mecanismos capazes de reduzir a degradação ambiental, entretanto, os altos custos
para o tratamento adequado dos resíduos produzidos impactam de forma significativa nos cofres
públicos. Por esta razão, aliar técnicas de otimização de rotas com o problema existente em
diversas prefeituras pode representar um meio viável para a redução de custos aonde o tempo
de deslocamento dos veículos utilizados na coleta seletiva será otimizado e, assim, tendo um
maior aproveitamento na execução dos serviços realizado pelas prefeituras. Desse modo, o
objetivo deste trabalho é o de utilizar a pesquisa operacional como uma ferramenta que visa a
otimização das rotas utilizadas para a coleta de resíduos sólidos na cidade de Santa Rita do
Sapucaí - MG. Assim sendo, a redução de custos obtida na rota dos resíduos sólidos
proporcionará recursos que poderão ser investidos na implementação na coleta seletiva na
cidade e, assim, auxiliando a prefeitura no tratamento dos resíduos gerados pela população.

Abstract

The solid waste, mostly, is disposed in sanitary landfill or irregularly dumped which might
cause deceases and, therefore, affecting the population and the environment. As measures to
reduce this impact, it is necessary to implement a system of selective waste collection
effectively. By federal law, the implementation of mechanisms capable of reducing
environment degradation is a municipality responsibility. However, the high costs of proper
treatment of produced residues have a significant impact on public coffers. For this reason,
combining route optimization techniques with the existent problem in several municipal
governments may represent a viable way to costs reduction where the time that the vehicles
spend moving during the selective collection will be optimized and, therefore, executing better
the services performed by municipalities. Therefore, the objective of this study is to use
operational research as a tool to optimize the routes to collect solid waste in the city of Santa
Rita do Sapucaí - MG. Consequently, the costs reduction obtained from the optimization in the
route of solid residues will provide resources that can be invested in implementing selective
collection in the city and, thereby, assisting the city hall with the treatment of residues produced
by the population.
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1. INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos são responsáveis por uma grande variedade de gases estufa, desde gases
carbono (como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o metano), passando elementos
causadores das chuvas ácidas, como o enxofre, por exemplo, até os perigosos resíduos nucleares
que ainda continuam sendo largados no ambiente sem tratamento em diversos países. Para esses
acontecimentos temos a contribuição efetiva tanto dos resíduos domésticos e comerciais, como
dos resíduos industriais. A falta de locais para o descarte em cidades pequenas não é o único
problema, pois a origem do problema está na geração e no gerenciamento destes resíduos. A
maior parte da indústria ainda não adequou os seus processos para a redução e o
reaproveitamento de materiais (ALKMIN, 2015). A reutilização ajuda na gestão dos resíduos
sólidos, pois reaproveita um material que seria descartado e, assim, evitando uma nova
produção e reduzindo a exploração de recursos naturais.
Para desenvolver tal trabalho, pesquisas sobre o atual destino dos resíduos e maneiras de
melhorá-lo, juntamente com as técnicas de pesquisa operacional que visam a otimização de
rotas foram utilizados na proposta para solucionar e viabilizar o melhor gerenciamento dos
resíduos gerados pela cidade objeto de estudo.

1.1 OBJETIVOS
Como medidas para amenizar este impacto, torna-se necessário a implantação de um sistema
de coleta seletiva de resíduos de forma eficaz. Entretanto, os altos custos para o tratamento
adequado dos resíduos produzidos impactam de forma significativa nos cofres públicos. Por
esta razão, esse trabalho possui o objetivo de desenvolver um projeto para o gerenciamento de
resíduos sólidos na qual são utilizadas técnicas da pesquisa operacional que visam a otimização
das rotas já existentes no município de Santa Rita do Sapucaí localizada no sul de Minas Gerais.
Visando a redução de custos nas rotas existentes da coleta de resíduos sólidos, surge uma
alternativa para a administração municipal gerenciar a implantação da coleta seletiva
inexistente na cidade até o momento.

2. PESQUISA OPERACIONAL
De acordo com Andrade (1998), os primeiros trabalhos de pesquisa operacional serviram de
apoio para as operações militares inglesas durante a Segunda Guerra Mundial e após, usada
pela Engenharia de Produção como método de resolução de problemas por meio da elaboração
9

de modelos que permitem simulações e servem de suporte para as decisões. Hoje ela está tanto
na comunidade acadêmica quanto nas organizações (SILVA et. al, 1998).
A programação linear é a distribuição eficiente de recursos limitados entre atividades
competitivas com a finalidade de atender um determinado objetivo, por exemplo, a
maximização de lucros ou a minimização dos custos, entretanto, deseja-se achar aquela
distribuição que satisfaça as restrições do problema e alcance o objetivo desejado. A essa
solução dá-se o nome de solução ótima (PUCCINI,1980).
Como as variáveis de decisão do modelo proposto, neste trabalho, serão a quantidade de vezes
que cada rota será atendida, restringe-se o modelo para que as variáveis assumam apenas
valores inteiros. Essa técnica é chamada de programação linear inteira (LACHTERMACHER,
2007).
De acordo com o algoritmo proposto por George Dantzig em 1947, o Simplex soluciona
problemas de equações e inequações lineares através de uma sequência de passos otimizando a
função objetivo (GOLDBARG e LUNA, 2000).

2.1 OTIMIZAÇÃO DE ROTAS
Segundo LACHTERMACHER (2007), o problema de transporte é de aplicação muito comum
na pesquisa operacional e recebe esse nome porque seu método de resolução foi, no início,
utilizado para determinar o menor custo de transporte por unidade de remessa.
O roteiro é feito a partir de uma origem e destino, sendo necessária uma série de análises para
verificar a viabilidade do percurso devido ao volume de carga, locais de coleta e tempo
disponível para executar o serviço. Alvarenga e Novaes (2000) atribuem a roteirização o
processo de distribuição física de produtos em um roteiro de coleta e entrega em que o veículo
visita certo número de clientes localizados em uma determinada zona.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
Os diversos tipos de pesquisas podem ser classificados quanto a sua abordagem, natureza,
objetivos e procedimentos (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009). Em relação à abordagem esse
trabalho classifica-se como uma pesquisa quantitativa visto que há o uso de funções para a
modelagem de dados quantitativos recorrendo à linguagem matemática para descrever as rotas
utilizadas pela coleta de resíduos sólidos.
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Sob o ponto de vista da natureza, essa pesquisa pode ser classificada como aplicada uma vez
que objetiva gerar conhecimento para fins práticos. Assim, a pesquisa visa o aperfeiçoamento
de questões práticas e atende aos interesses da administração pública na redução dos custos e a
comunidade acadêmica na promoção de novos métodos e estudos.
Quanto à ótica dos objetivos, a pesquisa classifica-se como de classe axiomática normativa,
pois utiliza o modelo matemático criado com o propósito de otimizá-lo por meio da pesquisa
operacional. De acordo com Bertrand e Fransoo (2002), a pesquisa normativa está interessada
na melhoria dos resultados disponíveis na literatura, buscando a determinação de uma solução
ótima diante de definições de novos problemas.
Por fim, sob a ótica dos procedimentos, essa pesquisa se enquadra no método de pesquisa
denominado ‘modelagem e simulação’ uma vez que os dados analisados serão modelados e
otimizados por meio de procedimentos matemáticos.

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
4.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos urbanos coletados na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG passam por
operação de transbordo em área licenciada situada próximo às margens da Rodovia BR 459
aonde está localizada a Fazenda da Prefeitura. Após, o encaminhamento dos resíduos é
realizado através da utilização de caminhão caçamba de maior volume até ao Aterro Sanitário
do Consórcio CIMASAS localizado na cidade de Itajubá-MG. Devido a este encaminhamento
para a CIMASAS, a prefeitura tem um custo muito alto no deslocamento destes resíduos, cerca
de 60 a 70 mil reais por mês, além de ter um custo de oportunidade aonde o município deixa de
obter lucro com a venda de materiais potencialmente recicláveis.
De acordo com os dados coletados, a coleta convencional na zona urbana possui roteiros
definidos. Na Tabela 1 estão descritos os itinerários seguidos em cada roteiro. Normalmente,
com a utilização de caminhões coletores, são executadas viagens nas rotas durante a semana.
Em média são coletadas 25 toneladas por dia e, assim, totalizando 750 toneladas por mês de
resíduos sólidos gerados na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG que possui em torno de 42.000
habitantes.
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Tabela 1 – Itinerário da coleta de resíduos sólidos em Santa Rita do Sapucaí.
Frequência

Horário
Início

Fim

Secretaria de Obras, Recanto das
Margaridas, São Roque, São Benedito,
Santa Felicidade, São João, Pedro Sancho
Vilela, Conjunto Habitacional José,
Gonçalves Mendes, São José.
Rua Nova, Vila das Fontes, Loteamento do
Valle, Joaquim Gomes, Anchieta, Vila
Operária, Arco Iris, Novo Horizonte, Boa
Vista II, Jardim das Palmeiras, São Pedro,
Fernandes, Jardim Beira Rio.

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Rota 3

Bruno Matagrano, Ozório Machado, São
José, Maristela.

Segunda a Sábado

17:30

22:00 07:00

Rota 4

Fátima, Morada do Sol, Jardim dos
Estados, Viana, Santana, Monte Belo,
Monte Líbano,Jairo Grillo, Monte Verde,
Jardim Santo Antônio, Santa Rita, Pôr-doSol, Família Andrade, Pedreira.

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Rota 5

Inatel, Delcides Teles, Eletrônica, Centro.

Segunda a Sábado

17:30

22:00 07:00

Número da
Rota

Roteiro da
Rota (Bairros)

Rota 1

Rota 2

Descarga

Fonte: PMGIRS – Santa Rita do Sapucaí (2015)

4.2 COLETA DE DADOS
Em uma pesquisa realizada em Santa Rita do Sapucaí sobre a composição dos resíduos sólidos
urbanos do município, retrataram-se os seguintes dados observados nos Gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 - Composição dos resíduos sólidos domésticos

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
20.12%
OUTROS
REJEITOS
38.10%

MATÉRIA
ORGÂNICA
41.78%

Fonte - Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí
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Conforme informado no Gráfico 1, a matéria orgânica representa 41,78% dos resíduos
domésticos gerados no município, outros rejeitos somam 38,10% e os resíduos recicláveis
representam 20,12% do total de resíduos domésticos. Já a Figura 2 informa que a quantidade
de matéria orgânica é da ordem de 49,61% do total de resíduos. Os rejeitos são 18,61% e o
material potencialmente reciclável representa 31,79% do total da amostra de resíduos
comerciais. Para achar a base de cálculo foi feita a média aritmética dos valores encontrados
sobre os resíduos que podem ser recicláveis informado nos dois gráficos e, desse modo, obtevese o valor médio de 25,95%.
Gráfico 2 - Composição dos resíduos sólidos comerciais

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
31.79%

MATÉRIA
ORGÂNICA
49.61%

OUTROS
REJEITOS
18.61%

Fonte - Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí

O montante mensal dos resíduos coletados na cidade é apresentado na Tabela 2. A partir
desses dados foram calculados a quantidade potencial de material reciclável no município
(25,95%) multiplicando os valores do volume total de lixo recolhido mês a mês por 0,2595.
Observa-se que no ano de 2015 a cidade produziu 1.927.545,24 kg de material
potencialmente reciclável. A maior parte desse montante é destinada a uma empresa
especializada em descartes de resíduos em Itajubá, chamada CIMASAS.
Para calcular o material reciclável de Santa Rita do Sapucaí, pesquisou-se a composição
do material reciclável no Brasil que é composto basicamente por 5 itens sendo eles o aço,
alumínio, papel, plástico e vidro (ABRELPE, 2009). Para obtenção dos valores da receita
perdida no município com a possível venda desses materiais, os preços de venda por tonelada
e a proporção média encontrados em 15 capitais brasileiras foram pesquisados (VILHENA,
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2018). Podemos observar na Tabela 3 o preço por tonelada e a proporção de cada material
reciclável.
Tabela 2 - Quantidade total coletada de resíduos e o potencial de reciclagem.
Montante (kg)

Reciclável

Janeiro

881.220,00

228.676,59

Fevereiro

709.830,00

184.200,89

Março

578.000,00

149.991,00

Abril

626.130,00

162.480,74

Maio

593.580,00

154.034,01

Junho

597.700,00

155.103,15

Julho

550.120,00

142.756,14

Agosto

573.000,00

148.693,50

Setembro

578.810,00

150.201,20

Outubro

558.990,00

145.057,91

Novembro

564.120,00

146.389,14

Dezembro

616.420,00

159.960,99

Total

7.427.920

1.927.545,24

Fonte - Adaptado de PMGIRS – Santa Rita do Sapucaí (2015).
Tabela 3 – Preço de venda/tonelada e proporção dos materiais recicláveis.
Materiais

Aço

Alumínio

Papel

Plástico

Vidro

Preço de Venda Tonelada

R$ 277,00

R$ 2.471,00

R$ 311,00

R$ 788,00

R$ 95,00

Proporção (%)

53,3

4,4

25,3

12,2

4,8

Fonte - Adaptado de Vilhena (2014).

Na Tabela 4 observa-se a receita perdida com a possível venda de cada material.
Verifica-se que através dos cálculos do montante total reciclável multiplicado pela taxa de
proporção e pelo preço de venda chegou-se a receita perdida no ano de 2015 que foi de
R$837.564,67 se esse material fosse vendido para reciclagem.
Tabela 4 – Receita gereda com a venda dos materiais recicláveis.
Material

Receita (R$)

Aço

284.584,71

Alumínio

209.570,43

Papel

151.665,04

Plástico

182.954,88

Vidro

8.789,61

Total

837.564,67
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Calculou-se a receita perdida proporcionalmente em cada rota utilizando a informação
do número médio de moradores de cada bairro chegando na margem que cada rota contribui
para o total de moradores da cidade, posteriormente calculou-se a receita gerada por rota
multiplicando a receita total pela margem da rota. Informações estas cedidas pela prefeitura de
Santa Rita do Sapucaí. Esses dados estão representados na Tabela 5.
Tabela 5 - Receita perdida por rota.
Rotas

Número de Habitantes

Margem

Receita Desperdiçada

1

6156

15,11%

R$ 126.556,02

2

10227

25,10%

R$ 210.228,74

3

4269

10,48%

R$ 87.776,78

4

10902

26,76%

R$ 224.132,31

5

9186

22,55%

R$ 188.870,84

As despesas com pessoal, manutenção e outras atividades se dividem igualmente entra
todas as rotas. Portanto, a única despesa proporcional seria o valor gasto com combustível pelos
caminhões para cumprir o percurso da rota. O custo do diesel para a prefeitura no ano de 2017
foi de R$3,17 e de posse dos dados geográficos das distâncias percorridas nas rotas encontrouse o gasto proporcional com combustível.
Para chegar à receita desperdiçada na coleta diária de cada uma das rotas, dividiu-se o
montante anual de receitas desperdiçadas por 360 (dias no ano, aproximadamente) e
multiplicou-se pelo valor percentual de cada rota obtido na Tabela 5. Considerou-se no modelo,
os domingos trabalhados com o objetivo de ser possível as executar as operações também aos
domingos, futuramente. A margem obtida em cada rota é encontrada subtraindo os gatos com
o combustível conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Margem por rota.
Rotas

Distância (Km)

Combustível (R$)

Receita (R$)

Margem (R$)

Rota 1

5,4

4,28

351,54

347,27

Rota 2

15,3

12,13

583,97

571,84

Rota 3

12,7

10,06

243,82

233,76

Rota 4

9,35

7,41

622,59

615,18

Rota 5

6,3

4,99

524,64

519,65

É importante observar as restrições quanto a capacidade dos caminhões durante a semana.
Segundo CEMPRE (2018), a velocidade média de um caminhão durante a operação de coleta
é de 7 a 12 Km/Hr, adotaremos 7 Km/Hr. A capacidade de volume dos caminhões
compactadores que operam 6 dias por semana em Santa Rita do Sapucaí é de 12 m³ cada, e dos
caminhões tipo caçamba 5 m³ cada.
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4.3 VARIÁVEIS DE DECISÃO DO MODELO
Foram definidas 5 variáveis de decisão, sendo elas a quantidade de vezes que cada rota será
percorrida por semana:
Xi = Quantas vezes a rota i será percorrida por semana;
i = Rota (1,2,3,4,5)
4.4 FUNÇÃO OBJETIVO
O objetivo do problema é maximizar o lucro obtido com a melhor rota de coletiva seletiva
possível. A equação (1) mostra a função objetivo do problema:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 347,27𝑋1 + 571,84𝑋2 + 233,76𝑋3 + 615,18𝑋4 + 519,65𝑋5

(1)

4.5 RESTRIÇÕES DO MODELO
Na tabela 7 abaixo observa-se a distância percorrida e o volume coletado em cada rota, esses
dados serão usados nas restrições do modelo.
Tabela 7: Distância percorrida e volume coletado em cada rota.
Rotas

Distância (Km)

Volume (Kg)

Rota 1

5,4

809,03

Rota 2

15,3

1343,93

Rota 3

12,7

561,13

Rota 4

9,35

1432,81

Rota 5

6,3

1207,39

a) Distância máxima percorrida em cada rota por semana.
A velocidade média do caminhão é 7 km/hr (D’ALMEIDA E VILHENA,2000), em um
dia de trabalho de 6 horas percorre-se no máximo 42 km e em uma semana de 6 dias
trabalhados, 1 caminhão percorre no máximo 252 km. Dessa forma as distâncias
percorridas em cada rota devem ser menores ou iguais a 252 km.
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 ≤ 252

(2)

b) Volume máximo coletado por rota.
Cada caminhão caçamba coleta até 5 m³ por vez. Com 2 caminhões o valor é de 10 m³,
ou seja, 10000 Kg. Cada caminhão compactador coleta por vez até 12 m³, 2 caminhões
24000 Kg. Dessa forma, os volumes coletados devem ser menores ou iguais a 34000
Kg.
809,03𝑋1 + 1343,93𝑋2 + 561,13𝑋3 + 1432,81𝑋4 + 1207𝑋5 ≤ 3400 (3)
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c) A capacidade máxima de atendimento a cada rota será de 12 vezes por semana e a
capacidade mínima 6 vezes por semana. Ou seja, os valores das variáveis devem ser
menores ou iguais a 12 e maiores ou iguais a 6.
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≤ 12 (4)
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≥ 6

(5)

O número de vezes que os caminhões devem percorrer as rotas por semana deve ser um número
inteiro, restringe-se a programação do software para Programação Linear Inteira.

4.6 REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA
Apresenta-se o modelo matemático da seguinte forma:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 347,27𝑋1 + 571,84𝑋2 + 233,76𝑋3 + 615,18𝑋4 + 519,65𝑋5
Sujeito à:
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 =< 252
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 =< 252
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≤ 12
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≥ 6

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O software usado para realizar os cálculos de programação linear inteira foi o suplemento
Solver disponível no Microsoft Excel. Abaixo, na Tabela 8, são apresentados os dados na
condição de 2 caminhões caçamba e mais 2 caminhões compactadores operando 6 horas por
dia, 6 dias por semana:
Tabela 8 - Programação semanal.
Rotas

Margem

Distância (Km)

Volume (Kg)

Vezes Por Semana

Rota 1

347,27

5,4

809,03

8

Rota 2

571,84

15,3

1.343,93

6

Rota 3

233,76

12,7

561,13

6

Rota 4

615,18

9,35

1.432,8

6

Rota 5

519,65

6,3

1.207,39

6

Utilizando como base a margem de cada rota e como limites de restrição a distância percorrida
e volume coletado observa-se na tabela acima a programação semanal ótima para coleta de
resíduos sólidos em Santa Rita do Sapucaí em termos de lucro com a implantação de um sistema
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de coleta seletiva e reciclagem no próprio município. Na tabela 9 apresenta-se a receita
desperdiçada em Santa Rita do Sapucaí por semana, por mês e por ano.
Tabela 9 - Solução da função objetivo.
Receita

Reais (R$)

Semana

14.420,74

Mês

57.682,76

Ano

692.195,52

Na tabela 10 apresenta-se a capacidade utilizada de distância percorrida e volume coletado por
dia. É importante observar que a capacidade máxima de volume dos 4 caminhões está quase
preenchida totalmente e a capacidade de atendimento máximo de 12 vezes por semana ainda
não foi alcançada
Tabela 10 - Utilização do primeiro cenário.
Restrições
Quilometragem

305,1

<=

1.008

Km

Volume

33.3743,8

<=

34.000

Kg

Atendimento Mínimo

6

>=

6

X Por Semana

Atendimento Máximo

8

<=

12

X Por Semana

Pode-se, através do modelo, simular o faturamento e as capacidades de utilização adicionando
mais um caminhão compactador na operação totalizando uma capacidade máxima de volume
de 46000 Kg. Nas duas próximas tabelas 11, 12 e 13 apresenta-se a nova programação semanal
ótima, a receita e a utilização da capacidade máxima na condição de três caminhões do tipo
compactadores e dois caminhões do tipo caçamba operando diariamente.
Tabela 11 – Nova programação semanal.
Rotas

Margem

Distância (Km)

Volume (Kg)

Vezes Por Semana

Rota 1

347,27

5,4

809,03

12

Rota 2

571,84

15,3

1.343,93

9

Rota 3

233,76

12,7

561,13

7

Rota 4

615,18

9,35

1.432,8

9

Rota 5

519,65

6,3

1.207,39

6
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Tabela 12- Solução da função objetivo no segundo cenário.
Receita

Reais (R$)

Semana

19.604,64

Mês

78.418,56

Ano

941.022,72

Tabela 13 – Utilização do segundo cenário.
Restrições
Quilometragem

413,35

<=

1.260

Km

Volume

45.871,30

<=

46.000

Kg

Atendimento Mínimo

6

>=

6

X Por Semana

Atendimento Máximo

12

<=

12

X Por Semana

Podemos observar que na segunda simulação a capacidade atual de volume está quase
totalmente atingida e os atendimentos a cada rota, máximo e mínimo por semana foram
alcançados. O faturamento teve um aumento de mais de 35%, igual a R$248827,50.
Através da otimização das rotas pode-se elaborar vários cenários com restrições de diferentes
limites de acordo com as condições atuais de operação da prefeitura e, principalmente, elaborar
o planejamento da coleta seletiva já ciente de um faturamento operacional confiável.

6. CONCLUSÃO
A elaboração deste trabalho ressaltou a importância da utilização de técnicas de otimização que
visam a redução de custos que a administração pública de Santa Rita do Sapucaí possui com a
coleta de resíduos sólidos. A modelagem realizada demonstra uma solução viável para o
problema apresentado.
Analisando o cenário de 5 caminhões, 3 compactadores e 2 caçambas, tem-se o faturamento de
R$941.022,72 anual e R$78.418,56 mensal. Como a prefeitura não pode administrar essa
receita propõe-se a criação de um centro de triagem, separação e venda de materiais
potencialmente recicláveis em Santa Rita do Sapucaí. A prefeitura da cidade já possui um
terreno destinado para essas operações. Ainda, com esta proposta, o envio de resíduos sólidos
destinado a CIMASAS localizada na cidade de Itajubá irá diminuir e, assim, a administração
pública teria uma redução nos gastos com o gerenciamento desses resíduos sólidos. Atualmente,
a prefeitura gasta, em média, R$65.000,00 reais por mês com o gerenciamento dos resíduos
destinados para a cidade vizinha (Itajubá), entretanto, adotando a política da coleta seletiva, o
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montante de resíduos sólidos destinados à Itajubá irá diminuir e, assim, o novo gasto será de
R$48.132,45.
Desse modo, a implantação de um centro de triagem proporcionará uma redução de
R$202.410,50 por ano e, consequentemente, de R$16.867,55 por mês na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, e, além disso, a cidade contribuirá com o meio ambiente e com o desenvolvimento
social destinando esses materiais de forma correta conscientizando a população com bons
exemplos de separação e reutilização de materiais.
Por fim, outra possibilidade de incentivo é a adesão da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de
2011 que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos catadores de materiais
recicláveis e também a Lei sobre Cooperativismo nº 5764 de 16/12/1971 que auxilia na
implantação e gerenciamento da cooperativa.
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RESUMO
Com o aumento da concorrência e os clientes cada vez mais exigentes, torna-se
necessário que as organizações adotem estratégias para melhorar continuamente a gestão de
seus negócios e a relação com seus consumidores. O estudo tem como objetivo principal reduzir
o índice de insatisfação de clientes, através da implementação do método DMAIC (Definir,
Medir, Analisar, Implementar e Controlar), do programa Seis Sigma, em uma empresa do
segmento eletroeletrônico localizada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Neste trabalho são
apresentadas as ferramentas utilizadas nas cinco etapas do método DMAIC, tais como Project
Charter, SIPOC, Diagrama de Afinidades e Gráfico de Pareto. Na etapa definir, será aplicado
o Project Charter, para a descrição do problema, definições de metas, avaliação do histórico de
pesquisa de satisfação dos clientes, restrições e suposições e por fim o cronograma. Na etapa
medir, será utilizado um banco de dados referente ao problema encontrado. Serão avaliados os
dados coletados e a causa do problema, através de indicadores na etapa analisar. Na etapa
implementar será proposto a implementação do Diagrama de Pareto para medir o volume de
produtos e quantidade de tipos de defeitos, proporcionando a oportunidades de detectar
melhorias de produto/processo, para redução do volume devolutivo. Será proposto na etapa
controlar, a notificação por e-mail ao cliente sobre o status do seu pedido, para que ele
acompanhe a eficiência do processo. Com isso, conclui-se que a busca pela melhoria contínua
é de suma importância para qualquer empresa se manter competitiva no mercado.

Palavras-chave: DMAIC. Ferramentas da qualidade. Satisfação do Cliente. Analisar. Controlar
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1- INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje o mercado está cada vez mais competitivo e exigente; com o propósito
de se diferenciar no mercado em relação a seus concorrentes, as empresas estão sempre na busca
pela melhoria contínua. A capacidade de oferecer custos baixos, resposta rápida e atendimento
as necessidades do cliente são fatores primordiais para o sucesso de uma organização. Para isto,
as organizações estão buscando soluções que aumentem a produtividade, garantam a qualidade
e reduzam os custos de seus processos.
Desse modo, o método DMAIC aplicado na estratégia gerencial Seis Sigma vai de
encontro com as necessidades de mercado, onde seu objetivo é melhorar o desempenho das
organizações.
A metodologia utilizada neste trabalho será um estudo de natureza aplicada, com caráter
qualitativo em que a organização estudada atua no mercado de segurança eletrônica desde 1994
e está situada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Atualmente, a empresa enfrenta o problema de
insatisfação de clientes quanto ao quesito de cumprimento de prazo de entrega de produtos
enviados para a assistência técnica.
De encontro com a problemática apresentada, o objetivo geral deste trabalho é aumentar
o índice de satisfação de clientes estudando o problema/processo e analisando a eficiência do
setor quanto ao cumprimento do prazo de entrega. A relação das variáveis envolvidas, a
identificação da possível causa do problema e a proposição de melhorias para o controle do
processo serão analisadas para o cumprimento do objetivo do trabalho. Para tanto, será
realizado a aplicação do método DMAIC e, para que isso seja possível, faz se necessário estudar
o tempo de processamento das ordens de serviços, volume devolutivo e capacidade mensal.
Espera-se que reduzindo o volume devolutivo, a qualidade dos produtos aumente e o
desempenho do prazo de entrega seja melhorado e, assim, aumentando a satisfação do cliente.
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2- A ORGANIZAÇÃO
A empresa de objeto de estudo atua no mercado de segurança eletrônica desde 1994,
situada em Santa Rita do Sapucaí- MG, possui um vasto leque de produtos, sendo os principais
deles: centrais monitoradas, centrais convencionais, infravermelhos passivos, infravermelhos
ativos, CFTV, discadoras, sensores de abertura, sensores de iluminação, sirenes, receptores,
acessórios, controle de acessos e transmissores.
No ano de 2018, a organização conquistou a certificação ISO 9001:2015 que avalia o
sistema de gestão de qualidade em todos os processos da empresa, além de outras premiações
em anos anteriores como: Marca Brasil, Top Max Marca Brasil, IMEC - Destaques da
engenharia civil, Top Engenharias Minas Gerais, Great Place to Work® Minas Gerais, As
empresas + inovadoras do Brasil e Great Place to Work® Brasil.
2.1- CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PÓS-VENDA
O setor de pós-venda presta serviços de assistência técnica ao cliente, onde realiza
reparos de produtos danificados. Através do “organograma da empresa” (ANEXO A) é possível
se ter uma gestão visual da estrutura hierárquica da empresa e uma visão da localização do setor
de pós-venda em relação a toda a organização. Este setor realiza os seguintes processos:
recebimento do material, emissão de nota fiscal, lançamento de dados no sistema, limpeza,
atualização de componente e de software, reparo, testes, embalagem e, por último, encaminha
para transporte, onde é de responsabilidade da transportadora realizar a entrega para o cliente.
A Figura 1 representa o fluxograma desse processo.
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FIGURA 1: Fluxograma do processo de assistência técnica.
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)
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3- EMBASAMENTO TEÓRICO
Para melhor entendimento sobre o presente trabalho, é necessário que haja uma
contextualização sobre o assunto estudado, cujos temas relevantes são: Seis Sigma, DMAIC,
Project Charter (Carta de Projeto), SIPOC, Diagrama de Afinidades e Gráfico de Pareto.

3.1- SEIS SIGMA
Segundo Werkema (2011), Seis Sigma trata-se:
(...) de uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, que tem como
objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade das empresas, por
meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação de
clientes e consumidores.

O conceito de Seis Sigma foi introduzido e popularizado pela Motorola, seguida pela
General Eletric (GE) e por outras empresas de classe mundial. Rapidamente os programas Seis
Sigma se difundiram, não só em ambientes de manufatura, mas também no setor de serviços.
O programa Seis Sigma traz vários elementos de diversas eras da qualidade. Um dos
elementos mais marcantes deste programa é a adoção estruturada do pensamento estatístico. O
uso intensivo de ferramentas estatísticas e sistêmicas análise da viabilidade são as marcas
registradas deste programa, que lhe conferiu o nome Seis Sigma, significado, em linguagem
estatística, seis desvios padrão. Essa é uma métrica de capacidade que implica em um processo
praticamente isento de erros, ou seja, com 3,4 defeitos por milhão de oportunidades
(PALADINI, 2012).
Para garantir o sucesso da implantação do conceito Seis Sigma no ambiente de serviço,
Werkema (2011) aconselha o uso do método DMAIC para melhor estruturar e suportar os
ganhos obtidos.
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3.1.1-DMAIC
De acordo com Gozzi (2015), "é um método simples de melhoria de desempenho,
DMAIC vem do inglês e significa define (definir), measure (medir), analyse (analisar), improve
(melhorar) e control (controlar). Esse método é semelhante ao PDCA. Vejamos na Figura 2
uma representação gráfica do ciclo DMAIC.”

1. Definir (define)- delimitar o obejtivo de projeto de
melhoria, mapeando os problemas e apontando
oportunidades de resolvê-los.
2. Medir (measure)- identificar os pontos críticos do
processo e desenvolver medições do desempenho do
processo.
3. Analisar (analyze)- encontrar as causas dos
problemas.
4. Melhorar (improve)- propor e implementar soluções
de melhoria.
5. Controlar (control)- verificar se as soluções
implementadas surtiram os efeitos esperados e
imcoporá-las aos padrôes do processo
FIGURA 2: Fases do DMAIC
FONTE: Gozzi (2015)

Diversas ferramentas são utilizadas de maneira integrada as fases do DMAIC,
constituindo um método sistemático, disciplinado, baseado em dados e no uso de ferramentas
estatísticas para se atingir os resultados almejados pela organização (PALADINI, 2012).
A Tabela 1 está representando as fases do ciclo DMAIC, com suas respectivas
atividades e ferramentas utilizadas.
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TABELA 1: DMAIC, etapas, atividades e ferramentas
Fase
Atividade

Define

Definir com precisão o escopo do
projeto.

Measure

Determinar a localização ou foco do
problema.

Analyze

Determinar as causas do problema
prioritário.

Improve

Propor, avaliar e implementar
soluções para o problema.

Control

Garantir que o alcance da meta seja
mantido a longo prazo.

FONTE: Werkema (2011) - Adaptado
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Análise de Séries temporais
Análise Econômica
Voz do Cliente
SIPOC
Avaliação de Sistemas de Medição/Inspeção
(MSE)
Estratificação
Folha de verificação
Plano para Coleta de Dados
Amostragem
Diagrama de Pareto
Histograma
Carta de Controle
Boxplot
Fluxograma
Mapa de Processo
FMEA
Brainstorming
Diagrama de Relações
Diagrama de Afinidades
Diagrama de Causas e Efeitos
Diagrama de Dispersão
Análise de Tempos e Falhas
Brainstorming
Diagrama de Causa e Efeito
Diagrama de afinidades
Diagrama de Relações
FMEA
Operação Evolutiva (EVOP)
Testes de Hipóteses
5W2H
Diagrama de Gantt
Diagrama de Processo Decisório (PDPC)
Avaliação de Sistemas de Medição/ Inspeção
(MSE)
Diagrama de Pareto
Carta de Controle
Histograma
Índices de Capacidade
Métricas do Seis Sigma
Poka- Yoke
Amostragem
Métricas do Seis Sigma
Aud. do Uso dos Padrões
Relatórios de Anomalias
Out of Control Action Plan (OCAP)
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Como referência teórica neste projeto, as ferramentas utilizadas nas etapas do método
DMAIC como, Project Charter (Carta de Projeto), SIPOC, Estratificação e Gráfico de Pareto,
serão apresentadas neste tópico.

3.1.2- Project Charter
Segundo Werkema (2013), Project Charter (Carta de Projeto) trata-se:
(...) de um documento formal que permite a realização de um estudo racional para o
projeto.

Desenvolvimento da Project Charter: Desenvolvimento do documento, que autoriza o
início de um projeto e define a autorização do gerente de projeto sobre o projeto. A aprovação
do termo de abertura do projeto anuncia oficialmente a autorização do projeto. O termo de
abertura do projeto também autoriza o gerente de projeto a atribuir os recursos organizacionais
às atividades do projeto (DEMIRKESEN E OZORHON, 2017).
Os componentes principais de uma carta de projeto são a declaração de problema e a
declaração de meta. Ambas as declarações dizem respeito ao resultado mais crítico do processo
de relato financeiro trimestral. Esse resultado crítico, muitas vezes chamado de variável de
qualidade crítica (CTQ), é o número de horas gastas preparando os cronogramas financeiros do
final do trimestre (KLEHBIEL, EIGHME e COTTELL, 2009).

3.1.3- SIPOC
De acordo com Orlando Pavani Jr e Scucugli (2011) “é uma abordagem que possibilita
uma visão geral das fronteiras, clientes, fornecedores e requisitos de um processo que circunda
o problema a ser resolvido.”
Segundo George (2004) “a ferramenta para a criação de um mapa de alto nível de
processo é denominada SIPOC, que significa:


Fornecedores: As entidades (pessoas, processos, empresa) que oferecem aquilo

que é trabalhado no processo (informações, formulários, material). O fornecedor pode ser
externo ou outra divisão ou colega de trabalho (como fornecedores internos).


Entrada: As informações ou material fornecidos.



Processo: Os passos utilizados para transferir (tanto os que adicionam valor

quanto os que não adicionam valor).
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Saída: O produto, serviço ou as informações que são enviados ao cliente

(preferivelmente enfatizado Características Críticas para a Qualidade).


O passo seguinte no processo, ou os clientes finais (externos).”

Conforme SILVA (2015) “é um jogo de preencher lacunas, com o objetivo de identificar
juntos às pessoas que atuam no processo quais são seus elementos, suas variáveis, enfim, tudo
que compõe a interface na performance do processo.
A dinâmica do seu preenchimento se faz da direita para a esquerda, iniciando pela a
identificação do cliente no processo, e na sequência dos demais fatores, de forma reversa,
“começando pelo fim”. A Tabela 2 está ilustrando a representação do SIPOC.

TABELA 2: Representação do SIPOC
S
I
Input/Entrada
Suplier/Fornecedor
Quais são as
Quem são os
entradas
fornecedores que
necessárias para a
provêm as
operação fabricar o
entradas?
produto? Estes
Toda entrada deve
elementos são
ter um fornecedor.
essenciais para a
fabricação produto,
implicam na sua
qualidade.
FONTE: Silva (2015)

P
Process/ Processo
Qual é o processo
em perspectiva?
Este é o processo
ou operação em
estudo que se
espera melhorar.

O
Output/ Saída
Qual é o produto
do processo? O que
realmente o
processo entrega?
Com o quê de fato
o processo ou
operação provê o
cliente.

P
Client/ Cliente
Quem são os
clientes do
processo? Ou seja,
quem recebe as
saídas, quem se
beneficia do
processo.

3.1.4- Estratificação
Trata-se, muito simplesmente, de agrupar dados segundo características previamente
determinadas no intuito de objetivar ao máximo uma medição. Serve justamente para tornar
mais clara a análise de dados e facilitar a busca da causa da não-conformidade dos processos
(MELLO, 2010).
Segundo Werkema (1995), “Estratificação consiste no agrupamento de informações
(dados) sob vários pontos de vista, de modo a facilitar a ação. Os fatores equipamentos,
material, operador, tempo, entre outros, são categorias naturais para a estratificação de dados.”
Trata-se de uma forma de realizar a separação de grupos em subgrupos específicos, a
fim de possibilitar a análise por segmentos menores, até que seja encontrada a raiz dos
problemas apresentados (SELEME, 2012).
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3.1.5-Diagrama de Pareto
De acordo com Gozzi (2015), “essa ferramenta é utilizada para quantificar a
importância das causas de um problema e, assim, permitir que se concentrem esforções em
áreas nas quais podem ser obtidos maiores ganhos.”
Para construir um gráfico de Pareto, os dados devem ser organizados de forma que os
fatores, ou causas, sejam divididas em essenciais (vitais) e secundários (triviais). O gráfico é
formado por barras verticais e evidencia a classificação dos problemas, o que permite a
definição de prioridades (BARROS e BONAFINI, 2014).
O diagrama de Pareto é uma classificação simples de dados, como defeitos e
reclamações ou problemas (categorias), que demostram a prioridade por quantidade de
incidências (ocorrência) por categoria. A hipótese da regra de Pareto é formulada considerando
que 80% dos problemas provêm de 20% das fontes e que a maneira mais produtiva de atacar os
defeitos é atacar a causa dos 80%, porquanto ao concentrarmos os esforços em alguns
problemas vitais, estes, uma vez resolvidos, têm grandes impactos (FILHO, 2012).
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4 – O PROBLEMA ESTUDADO
4.1- METODOLOGIA
O estudo de caso foi realizado no setor de manutenção de uma empresa do segmento
eletroeletrônico. Este trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de natureza aplicada, com
caráter qualitativo. No que se refere aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória
na forma de estudo de caso.
Para que, de acordo com Azevedo (2013), “o método científico é um processo rigoroso
pelo qual são testadas novas ideias acerca de como a natureza funciona. Como os cientistas são
curiosos e observadores, sua curiosidade os leva a observar com atenção um fato, sobre o qual
fazem questionamentos e procuram encontrar respostas.”
As etapas realizadas no trabalho são:


Características gerais da empresa e do setor de pós-venda;



Revisão da literatura dos conceitos importantes para o estudo, como Seis Sigma,
DMAIC, Project Charter, SIPOC, Diagrama da Afinidades e Gráfico de Pareto;



Aplicação das etapas do ciclo DMAIC Tabela 3, atividades executadas e ferramentas
utilizadas em cada etapa.

TABELA 3: Etapas da metodologia proposta
Etapas
Atividades
Definição do problema
D- define (definir)
M- measure (medir)

Coleta de dados através
Manufacturing Resource Planning
(MRP) e do banco de dados com
base no Microsoft Excel.

Ferramentas
Project Charter, representação do
processo, SIPOC

Folha de coleta de dados

A- analyse (analisar)

Analise do problema e
identificação de possíveis causas.

Indicador de eficiência semestral,
brainstorming, Estratificação,
Indicador por família (demanda x
capacidade)

I- improve (implementação)

Identificação e sugestões de
melhorias.

Diagrama de Pareto

C- control (controle)

Propostas de implantações de
controles de processo.

Sugestão de modelo de notificação
por e-mail

FONTE: Autora



Análise dos resultados obtidos.
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4.2- DEFINIR
No início desta etapa, criou-se um termo de abertura de projeto através da construção
do Project Charter, onde seus componentes são: a descrição do problema, definições de metas,
avaliação do histórico de pesquisa de satisfação dos clientes, restrições e suposições e por fim
o cronograma.
Descrição do problema – A empresa de objeto de estudo fabrica produtos
eletroeletrônicos no segmento de segurança eletrônica. Ela possui um setor de pós-venda que
presta serviços de manutenção de produtos para seus clientes, esse setor enfrenta o problema
de alto índice de insatisfação de clientes quanto ao quesito de cumprimento de prazo de entrega.
Definição da meta – reduzir o índice de insatisfação de clientes, por meio de melhorias
de processo.
Avaliação do histórico – baseou-se na necessidade de melhorias, a partir da detecção de
insatisfação dos clientes. Atualmente a empresa de objeto de estudo possui um indicador de
satisfação de cliente, realizado através de uma “pesquisa com os distribuidores em janeiro de
2018, referente ao ano de 2017” (ANEXO B).

Índice de Satisfação

Gráfico de Resultados
100,0%

94,8%97,0%95,6%97,0%97,0%94,1%

90,0%

97,8%
94,8%

100,0%
96,3%

97,8%99,3%97,0%97,8%98,5%
95,6%
92,6%
84,5%85,2%

80,0%

80,0%

100,0%
95,6%

77,0%

73,4%

77,0%
71,9%

70,0%

64,5%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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Perguntas
FIGURA 3: Resultado da pesquisa
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)

Na Figura 3 têm se a representação gráfica em porcentagem do resultado da pesquisa
com os distribuidores, de acordo com a média geral do índice de satisfação que é igual a 90,81%
a empresa atingiu sua meta que equivale a 90%.
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A pergunta de número 29 que equivale ao percentual 64,5 % Figura 1 é o menor
percentual dentre as perguntas, onde 35,5% dos distribuidores estão insatisfeitos com prazo de
entrega da devolução de produtos enviados a manutenção para o setor de pós-venda, logo o
setor está 25,5% abaixo da meta da empresa.
Restrições e suposições (delimitação do problema) – a empresa determinou o prazo de
processo de manutenção dos produtos em até sete dias uteis, porém foi constatado que a
empresa não possui mecanismos de controle destes prazos e não realiza medições para verificar
o índice de cumprimento ou o descumprimento dos prazos de entrega estimados. Este setor
possui uma deficiência no controle de seus processos, dificultando assim a identificação das
causas raízes dos problemas e tomada de decisões. O estudo de caso limita-se a propostas de
melhorias no controle de processos para redução do índice de insatisfação de clientes.
Através da Figura 4, é possível ter-se uma visão macro do processo de manutenção dos
produtos no setor de pós-venda, onde o prazo para a execução de todas as atividades é de sete
dias úteis.

Receber e
conferir
(NF X
Fisíco)

Identificar
as caixas,
produtos e
vereficar
garantia

Limpar
placas e
atualizar
componen
tes

Atualizar
software

Testar,
reparar,
dar baixa
em
componen
tes

Conferir
informações,
inspecionar
produtos e
embalar

Emitir NF

FIGURA 4: Processo do setor de pós-venda
FONTE: Autora

Cronograma – definição do problema, coleta e processamento de dados, análise dos
dados, identificação das possíveis causas do problema e propostas para controle do processo.
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Para a identificação de todos os elementos relevantes do estudo de caso, utilizou-se a
ferramenta SIPOC, representada na Tabela 4.
TABELA 4: SIPOC do processo do setor de pós-venda
Fornecedor
Entrada
Processo

Saída

Cliente

Embalagem

Produto conforme

Receber e conferir (NF X
Físico)
Verificar garantia
Cliente

Produtos
Limpeza

Emitir NF
Atualização de componentes
Atualização de software
Teste e reparo
FONTE: Autora
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5- OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS
5.1-OBJETIVOS GERAIS
Este trabalho objetiva reduzir o índice de insatisfação de clientes, quanto ao
cumprimento do prazo de entrega de produtos enviados para a manutenção, em uma empresa
do segmento eletroeletrônico localizada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Para tanto, será
desenvolvido um estudo de caso do processo no setor de pós-venda, através das etapas do
método DMAIC.

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar a aplicação das ferramentas utilizadas, os resultados obtidos e a análise dos
resultados em cada etapa do método.
Identificar a possível causa do problema e priorizar as variáveis do processo que estão
relacionadas.
Propor melhorias de processo para garantir a satisfação do cliente.
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6- JUSTIFICATIVA
O mercado está cada vez mais exigente e competitivo, onde a obtenção da excelência
na qualidade é fundamental e indispensável dentro das empresas sendo considerada sua
principal estratégia para ganhar clientes, aproveitar recursos e permanecer em um mercado que
está em um constante processo de mudanças e inovações, obrigando as empresas a evoluírem
em seus processos de produção, operação e gestão.
A crescente competitividade do setor de segurança eletrônica tem exigido das empresas
maior qualidade nos serviços prestados, agilidade, custos baixos e maior comprometimento
com os clientes. Para isso, é necessário a inovação constante, melhorias de processos e gestão,
se adequando a realidade atual.
O benefício para a empresa estudada será a melhoria de desempenho do processo de
assistência técnica através da aplicação da método DMAIC, que pode auxiliar a organização na
tomada de decisões para implementação de ações de melhoria de processos e de produtos,
aumento assim a confiabilidade dos serviços prestados, proporcionando um aumento no índice
de satisfação de clientes, que vem a ser uma vantagem competitiva de mercado para a empresa.
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7 – COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Foi desenvolvido um estudo de caso em uma empresa eletroeletrônica, a fim de otimizar
o processo e garantir a satisfação do cliente, durante o período de janeiro a junho de 2017,
quando foi utilizado um banco de dados com base no Microsoft Excel, com informações
pertinentes ao problema encontrado. Foram coletados, na própria empresa, documentos em
planilhas referentes ao tempo de processo de cada ordem de serviço, capacidade mensal por
família e volume de demanda mensal por família, todas as informações foram extraídas do
Manufacturing Resource Planning (MRP).
7.1-MEDIR
Nesta etapa, optou-se em utilizar dados já existentes, os dados de tempo de processo de
cada ordem de serviço, foram trabalhados, relacionando ao total de pedidos finalizados, pedidos
entregues no prazo e a meta de 90% estipulada pela empresa. A Tabela 5 representa os dados
de eficiência mensal do primeiro semestre de 2017.A Tabela 6 representa os dados da Tabela 5
em porcentagem.
TABELA 5: Dados da eficiência mensal do primeiro semestre ano de 2017
Mês
Total de pedidos finalizados
Pedidos no prazo
Meta em 90%
FONTE: Autora

JAN
316

FEV
236

MAR
291

ABR
254

MAI
337

JUN
322

80
284

79
212

76
262

78
229

84
303

255
290

TABELA 6: Dados da eficiência mensal do primeiro semestre do ano de 2017 em %
Mês

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Eficiência em %

25%

33%

26%

31%

25%

70%

Meta em %

90%

90%

90%

90%

90%

90%

FONTE: Autora

27

7.2- ANALISAR
A partir dos dados da etapa interior, foi possível identificar a quantidade de pedidos
entregues no prazo, sugere-se uma análise do processo gerador do problema, a fim de ser obter
uma gestão visual do problema encontrado.
7.2.1 – Processo gerador do problema
Sugere-se a elaboração de um indicador de eficiência semestral Figura 5, com o objetivo
de monitorar a eficiência mensal do processo, onde a meta é de entregar 90 % dos pedidos
finalizados em até 7 dias úteis. A Figura 5 está representando graficamente os dados da Tabela
5, que foi preenchida, como por exemplo, com os dados obtidos da “eficiência do mês de janeiro
do ano de 2017” APÊNDICE A.

FIGURA 5: Eficiência do 1º semestre de 2017
FONTE: Autora

A Figura 5 está demostrando que a organização não atingiu sua meta no primeiro
semestre de 2017, assim justificando a porcentagem de insatisfação dos clientes na pesquisa
dos distribuidores.
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A autora sugere a elaboração de um indicador de eficiência semestral em % Figura 6,
com o objetivo de auxiliar na gestão visual para acompanhar a eficiência do processo durante
o primeiro semestre do ano de 2017. A Figura 6 está representando graficamente os dados da
Tabela 6, sendo o APÊNDICE A um exemplo da representação dos dados, que se utilizou para
encontrar o resultado da “eficiência em % do mês de janeiro do ano de 2017”.

FIGURA 6: Eficiência do 1º semestre de 2017 em porcentagem
FONTE: Autora

Eficiência mensal em % = (pedidos entregues no prazo/ total de pedidos finalizados) x100 (1)
A Figura 6 está demostrando em porcentagem que a organização não atingiu sua meta
em nenhum mês durante o primeiro semestre de 2017, sendo assim está comprovado o problema
em relação ao atraso de entrega de produtos enviados pelos clientes ao setor de pós-venda.
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7.2.2- Possível causa do problema
Através de um brainstorm, foi detectado que uma das principais causas do atraso do
prazo de entrega de produtos enviados ao setor de pós-venda pelos clientes, vem a ser o alto
volume da demanda. Sugere-se a implantação da ferramenta estratificação Figura 7, com o
objetivo de organizar as informações relacionadas com o alto volume devolutivo.

FIGURA 7: Estratificação
FONTE: Autora

Como forma de estudo sobre o comportamento da demanda x capacidade por família,
sugere-se uma análise detalhada referente ao volume devolutivo por família, através da
implantação de indicadores, com o objetivo de analisar a causa do atraso de entrega dos
produtos enviados a manutenção. Para este estudo, são necessários os dados de capacidade e
demanda mensal.
No setor de pós-venda, da organização, o recurso mão-de-obra é distribuído por família
de produtos, onde por exemplo a família A é composta por três técnico, com essa divisão o
processo é mais eficiente, tendo técnicos especializados em determinadas famílias. A Tabela 7
está representando a capacidade mensal de produtos por família.
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TABELA 7: Capacidade mensal de produtos por família
Família

Quantidade de
técnicos

Capacidade diária
por técnico

Capacidade
diária por
família

Capacidade
mensal por
família

A

3

12

36

792

B

2

10

20

440

C

2

25

50

1100

D

3

12

36

792

E

2

12

24

528

F

3

10

30

660

FONTE: Empresa de objeto de estudo

Para os desenvolvimentos dos indicadores por família, foi coletado os dados de demanda
mensal e utilizado os dados de capacidade mensal Tabela 7 referente ao primeiro semestre de
2017, que serão apresentados abaixo da Figura 8 até 13:

FIGURA 8: Família A
FONTE: Autora

FIGURA 9: Família B
FONTE: Autora
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FIGURA 10: Família C
FONTE: Autora

FIGURA 11: Família D
FONTE: Autora

FIGURA 12: Família E
FONTE: Autora
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FIGURA 13: Família F
FONTE: Autora

Através da análise gráfica das famílias, onde cada indicador está comparado a demanda x
capacidade, foram feitas as seguintes conclusões:
1- As famílias mais críticas são a C e a F, onde a demanda excede a capacidade em todos
os meses, comprovando que a causa do problema é o alto volume devolutivo.
2- Na família A, a demanda excedeu a capacidade nos meses de março e junho, já na
família E, a demanda excedeu a capacidade nos meses de janeiro, março, maio e junho.
3- As famílias B e D, a demanda não excedeu a capacidade em nenhum mês durante o
primeiro semestre de 2017.
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Sugere-se a implantação tabular da capacidade X demanda por família de produtos do
primeiro semestre do ano de 2017 Tabela 8, com o objetivo de auxiliar na gestão visual da
análise da causa do problema, a célula que está na cor azul, indica que a demanda excedeu a
capacidade naquele mês.

TABELA 8: Capacidade x demanda por família de produtos
Família

JAN

A
B
C
D
E
F
FONTE: Autora

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN
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7.3- IMPLEMENTAR
A partir da identificação da principal causa do problema, sugere-se a implantação do
Diagrama de Pareto, para identificação dos produtos que mais estornam com defeito e os
defeitos que ocorrem com maior frequência, com o objetivo de identificar a causa raiz do
problema e minimizar o volume devolutivo. A princípio, sugere-se a implantação nas famílias
mais críticas, sendo elas a família C e a F.
7.3.1- Diagrama de Pareto tipos de produtos
A Figura 14 está representando graficamente um exemplo para sugestão de implantação
do Diagrama de Pareto. A fragmentação do volume de família por produtos, contribui para que
possa ser identificado os produtos que possuem maior volume devolutivo, com isso pode ser
feita uma análise de tipos de defeitos considerando os produtos que correspondem a 80% do
volume total.

FIGURA 14: Diagrama de Pareto tipos de produtos
FONTE: Autora

Analisando o exemplo do Gráfico de Pareto os produtos que possuem 80% do volume
devolutivo, são os produtos 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Com isso, a autora sugere a implantação de um
Diagrama de Pareto de tipos de defeitos desses produtos, com o objetivo de minimizar o volume
devolutivo.
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7.3.2- Diagrama de Pareto tipos de defeitos
A autora sugere a implantação do Diagrama de Pareto tipos defeitos por produtos, como
o objetivo de identificar os defeitos que ocorrem com maior frequência e tomar ações para
minimizá-los, contribuindo assim com a redução do alto volume devolutivo. A Figura 15 está
representando graficamente um exemplo do Diagrama de Pareto Tipos de Defeitos.

FIGURA 15: Diagrama de Pareto tipos de defeitos
FONTE: Autora

Através do exemplo do Diagrama de Pareto, analisou-se que os defeitos 1,2 e 3
correspondem a 80 % do volume total, onde a priorização será dada a princípio em cima desses
três defeitos, com o objetivo de redução de defeitos.
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7.4- CONTROLAR
É tão importante entregar o pedido no prazo, quanto o cliente ter conhecimento e
acompanhar tal desempenho, sugere-se que o sistema envie e-mails Figura 16 para
conhecimento do cliente sobre o status do pedido, visando uma melhor comunicação.

FIGURA 16: Modelo de e-mail ao cliente
FONTE: Autora

Propõem-se a implantação do cálculo do Lead Time do processo através do sistema
Manufacturing Resource Planning (ERP), onde se inicia a partir da data de aprovação do
orçamento pelo cliente e finaliza até a data de faturamento. Na Figura 16 é demostrado um
exemplo do cálculo do Lead time do processo, onde o tempo de realização da manutenção é
igual a quatro dias úteis.
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8- ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Este trabalho teve como objetivo principal reduzir o índice de insatisfação de clientes,
com a utilização do método DMAIC do programa Seis Sigma, na sugestão de implantação de
um projeto de melhoria. Inicialmente foram apresentados a visão sobre o conceito Seis Sigma,
o método DMAIC e as principais ferramentas utilizadas na sua aplicação.
Na sequência foi desenvolvido um projeto de melhoria para um processo de manutenção
de produtos eletroeletrônicos, com a finalidade de reduzir o índice de insatisfação de clientes,
quanto ao prazo de entrega de produtos enviados para a manutenção, seguindo as cinco etapas
do método DMAIC.
A ferramenta do Project Charter utilizada na etapa Definir, mostrou-se importante para
o alinhamento do foco do projeto, formalizando as principais definições do trabalho através do
cronograma, escopo e meta.
Na fase de coleta de dados da etapa Medir, evidenciou-se a necessidade de trabalhar os
dados para criação de indicadores.
Durante a análise de dados, através da proposta de implantação do indicador de
eficiência, realizou-se uma análise da eficiência do processo em relação ao prazo de entrega de
sete dias, utilizou-se as ferramentas: Excel e Gráfico de Barras, onde o resultado encontrado
referente ao ano de 2017 não foi satisfatório, verificou-se- assim o motivo da insatisfação do
cliente, é esperado que com a implantação do indicador de eficiência será possível se ter o
controle mensal do processo, auxiliando na tomada de decisão, garantindo a satisfação do
cliente. Através de um brainstorm, foi detectado que uma das principais causas do atraso no
prazo de entrega de produtos enviados ao setor de pós-venda pelos clientes, vem a ser o alto
volume da demanda. É previsto que através da análise das variáveis (família de produtos,
produtos e defeitos) assimiladas na ferramenta de estratificação, seja possível identificar a causa
raiz do problema, reduzindo o alto volume devolutivo e assim otimizando o processo. Através
da análise de demanda por família, foi identificada as famílias mais críticas C e F, ou seja, cuja
demanda excedeu a capacidade em todos os meses do primeiro semestre do ano de 2017.
Na fase de Implementação do método DMAIC, foi proposto a implantação do Diagrama
de Pareto tipos de produtos, com o objetivo de identificar os produtos que possuem maior
volume devolutivo, nas famílias mais críticas. Após identificado, foi sugerido a implantação do
Diagrama de Pareto tipos de defeitos, com o objetivo de identificar os defeitos mais frequentes.
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Assim é esperado que seja encontrado a causa raiz do alto volume devolutivo e seja implantado
um plano de ação para redução desse volume.
Foi proposto na fase Controle, uma implantação no sistema Manufacturing Resource
Planning (MRP), onde ele envie e-mails para conhecimento do cliente sobre o status do seu
pedido, visando uma melhor comunicação, além de aumentar sua satisfação, tornando-se um
cliente fidelizado, que vem a ser muito significativo para a empresa.
Pode ser percebida a importância da qualidade no controle de processo do setor de pósvenda, como isto realmente impacta na palavra final da empresa para seu cliente no quesito de
cumprimento de prazo de entrega de seus serviços. Percebeu-se, ainda, a importância do método
DMAIC, que auxilia no gerenciamento do processo, contribuindo na identificação das causas
do problema e nas aplicações de controle de processo como forma de melhoria contínua.

39

9- REFERÊNCIAS
AZEVEDO, C. B. Metodologia Cientifica. 3. Ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
BARROS, E.; BONAFINI, F. Ferramentas da qualidade. São Paulo: Pearson educativo do
Brasil, 2014.
DERMIRKESEN, S., OZORHON, B. Impact of integration management on construction
project management performance. International Journal of Project Management, vol. 35,
pp. 1639-1654, 2017.
FILHO, M. P. Gestão da produção industrial. Curitiba: InterSaberes, 2012.
GEORGE, M. L. Lean seis sigma para serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.
GOZZI, M. P. Gestão da qualidade em bens e serviços. São Paulo: Pearson Educativo do
Brasil, 2015.
KREHBIEL, T. C., EIGHME, J. E., COTTELL, P. G. Morgan Systems, Inc.: Application of
Six Sigma to the finance function. Journal of Accounting Education, vol. 27, pp. 104-123,
2009.
MELLO, C. H. P. Gestão da Qualidade. São Paulo: Pearson Educativo do Brasil, 2010.
PALADINI, M. C. Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro: ABEPROO, 2012.
PAVANI JÚNIOR, O , SCUCUGLI, R. Mapeamento e gestão por processo. São Paulo: M.
Books do Brasil Editora Ltda, 2011.
SELEME, R. Controle da qualidade. Curitiba: InterSaberes, 2012.
SILVA, L. C. Gestão e melhorias de processos. Rio de Janeiro: BRASPORT Livros e
Multimídia Ltda, 2015.
WERKEMA, C. Lean seis sigma: introdução às ferramentas do lean manufacturing. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2011.
WERKEMA, C. Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013.
WERKEMA, C. As ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos. Belo
Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995.

40

10– ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO A- ORGONOGRAMA DA EMPRESA

FIGURA 17: Organograma
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM OS DISTRBUIDORES EM JANEIRO
DE 2018, REFERENTE AO ANO DE 2017
IDENTIFICAÇÃO:
1- Razão social dos distribuidores.
2- Nome fantasia do distribuidor.
3- Cidade.
4- Matriz ou filial.
PRODUTOS:
5- Qualidade.
6- Tecnologia.
7- Design.
8- Embalagem.
9- Em comparação aos produtos de concorrentes, em geral, nossos produtos são?
10- Dê sugestões de produtos ou tecnologias para o ano de 2018.
MERCADO
11- Diversificação da linha de produtos TSE.
12- Em comparação ao mercado de segurança em eletrônica em gera, você classifica os
preços praticados pela TSE como?
13- A TSE disponibiliza para você uma das completas linhas de produtos do segmento de
segurança do Brasil. Você explora comercialmente todas as famílias de produtos?
Indique abaixo quais você trabalha atualmente.
14- Na sua opinião, em relação a suas vendas de produtos TSE, sua distribuidora tem
potencial de vendas, maior, igual ou menor ao que ela está vendendo?
15- Agora sobre a sua distribuidora como um todo (não somente produtos TSE), ela
diminuiu, estagnou ou cresceu no ano de 2017?
ATENDIMENTO
16- Atendimento interno (departamento comercial).
17- Promotores de venda (equipe externa).
18- Números de visitas dos promotores de venda a sua distribuidora.
DISTRIBUIÇÃO (TSE SANTA RITA ATÉ DISTRIBUIDOR)
19- Estado em que os produtos são entregues a suas distribuidoras.
20- Prazo de entrega dos produtos.

TREINAMENTOS
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21- Classifique os treinamentos realizados em suas distribuidoras.
22- Caso tenha enviados funcionários(s) para o curso na fábrica, como você avalia o
conhecimento adquirido e o tratamento recebido?
COMUNICAÇÃO
23- Como você avalia a comunicação (layout, clareza das informações, frequência, etc)
recebida pela sua distribuidora?
24- Por quais meios prefere receber a comunicação de lançamentos, promoções, etc?
PROMOÇÕES
25- Qualidade das promoções.
26- Periodicidade.
PÓS-VENDA
27- Suporte (SAC).
28- Qualidades dos serviços prestados pela manutenção.
29- Prazo de entrega da devolução de produtos enviados a manutenção?
UNIDADE DE MANAUS (CFTV)
30- Qualidade das câmeras e DVRs.
31- Prazo de entrega dos produtos de CFTV (TSE Manaus até a distribuidores).
RELACIONAMENTO COM O DISTRIBUIDOR
32- Satisfação com a TSE,
33- Confiabilidade (capacidade de realizar um serviço prometido de forma confiável e
precisa).
34- Presteza (disponibilidade para ajudar e prover atendimento imediato).
35- Segurança (habilidade em transmitir segurança e confiança com cortesia e
conhecimento).
36- No geral, como avalia a organização TSE no ano de 2017?
37- Espaço para comentários, críticas, sugestões e elogios
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APÊNDICE A- EFICIÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017

Tabela 9- Utilizada pela autora para fazer o cálculo da eficiência do mês de janeiro do ano de
2017.
TABELA 9 – Eficiência do mês de janeiro de 2017
Pedido
Data Entrada
Data Saída
Takt time
1

20/12/16

05/01/17

13

Pedidos no
prazo
0

Feriados

2

20/12/16

10/01/17

16

0

04/12/2016

3

18/01/17

24/01/17

5

1

10/12/2016

4

03/01/17

10/01/17

6

1

11/12/2016

5

11/01/17

24/01/17

10

0

17/12/2016

6

11/01/17

25/01/17

11

0

18/12/2016

7

10/01/17

10/01/17

1

1

24/12/2016

8

11/01/17

26/01/17

12

0

25/12/2016

9

20/12/16

13/01/17

19

0

31/12/2016

10

09/12/16

09/01/17

22

0

01/01/2017

11

22/12/16

18/01/17

20

0

07/01/2017

12

04/01/17

25/01/17

16

0

08/01/2017

13

12/01/17

12/01/17

1

1

14/01/2017

14

02/01/17

17/01/17

12

0

15/01/2017

15

03/01/17

20/01/17

14

0

21/01/2017

16

15/12/16

04/01/17

15

0

22/01/2017

17

02/01/17

02/01/17

1

1

28/01/2017

18

20/12/16

06/01/17

14

0

29/01/2017

19

18/01/17

31/01/17

10

0

20

31/01/17

31/01/17

1

1

21

03/01/17

04/01/17

2

1

22

02/01/17

09/01/17

6

1

23

21/12/16

10/01/17

15

0

24

12/01/17

26/01/17

11

0

25

18/01/17

27/01/17

8

0

26

12/01/17

30/01/17

13

0

27

18/01/17

31/01/17

10

0

28

03/01/17

19/01/17

13

0

29

16/01/17

30/01/17

11

0

30

20/12/16

05/01/17

13

0

31

18/01/17

31/01/17

10

0

32

14/12/16

02/01/17

14

0

33

15/12/16

02/01/17

13

0

34

02/01/17

10/01/17

7

1

35

25/01/17

31/01/17

5

1

36

15/12/16

04/01/17

15

0

03/12/2016
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37

04/01/17

20/01/17

13

0

38

23/01/17

31/01/17

7

1

39

02/01/17

06/01/17

5

1

40

03/01/17

06/01/17

4

1

41

20/12/16

10/01/17

16

0

42

03/01/17

20/01/17

14

0

43

15/12/16

02/01/17

13

0

44

02/01/17

06/01/17

5

1

45

02/01/17

06/01/17

5

1

46

02/01/17

06/01/17

5

1

47

02/01/17

10/01/17

7

1

48

04/01/17

19/01/17

12

0

49

17/01/17

30/01/17

10

0

50

11/01/17

26/01/17

12

0

51

02/01/17

10/01/17

7

1

52

16/01/17

31/01/17

12

0

53

09/01/17

10/01/17

2

1

54

02/01/17

16/01/17

11

0

55

16/12/16

04/01/17

14

0

56

16/12/16

09/01/17

17

0

57

12/01/17

26/01/17

11

0

58

15/12/16

05/01/17

16

0

59

04/01/17

11/01/17

6

1

60

04/01/17

11/01/17

6

1

61

04/01/17

24/01/17

15

0

62

04/01/17

24/01/17

15

0

63

15/12/16

02/01/17

13

0

64

15/12/16

04/01/17

15

0

65

19/12/16

05/01/17

14

0

66

02/01/17

17/01/17

12

0

67

16/01/17

30/01/17

11

0

68

16/01/17

30/01/17

11

0

69

25/01/17

30/01/17

4

1

70

18/01/17

31/01/17

10

0

71

16/01/17

31/01/17

12

0

72

21/12/16

04/01/17

11

0

73

02/01/17

18/01/17

13

0

74

06/01/17

20/01/17

11

0

75

15/12/16

05/01/17

16

0

76

21/12/16

09/01/17

14

0

77

02/01/17

10/01/17

7

1

78

02/01/17

10/01/17

7

1

79

02/01/17

12/01/17

9

0

80

09/12/16

03/01/17

18

0
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81

16/12/16

04/01/17

14

0

82

15/12/16

04/01/17

15

0

83

14/12/16

04/01/17

16

0

84

02/01/17

10/01/17

7

1

85

02/01/17

10/01/17

7

1

86

02/01/17

10/01/17

7

1

87

21/12/16

11/01/17

16

0

88

23/01/17

27/01/17

5

1

89

12/01/17

31/01/17

14

0

90

23/01/17

31/01/17

7

1

91

02/01/17

09/01/17

6

1

92

20/12/16

09/01/17

15

0

93

02/01/17

10/01/17

7

1

94

03/01/17

12/01/17

8

0

95

05/01/17

16/01/17

8

0

96

11/01/17

25/01/17

11

0

97

02/01/17

11/01/17

8

0

98

18/01/17

25/01/17

6

1

99

06/01/17

06/01/17

1

1

100

03/01/17

20/01/17

14

0

101

13/01/17

25/01/17

9

0

102

16/12/16

04/01/17

14

0

103

17/01/17

18/01/17

2

1

104

21/12/16

10/01/17

15

0

105

04/01/17

20/01/17

13

0

106

24/01/17

27/01/17

4

1

107

20/12/16

06/01/17

14

0

108

03/01/17

03/01/17

1

1

109

05/01/17

06/01/17

2

1

110

10/01/17

10/01/17

1

1

111

27/01/17

27/01/17

1

1

112

15/12/16

05/01/17

16

0

113

21/12/16

24/01/17

25

0

114

11/01/17

25/01/17

11

0

115

16/01/17

16/01/17

1

1

116

23/01/17

23/01/17

1

1

117

11/01/17

27/01/17

13

0

118

20/12/16

04/01/17

12

0

119

05/01/17

19/01/17

11

0

120

21/12/16

26/01/17

27

0

121

16/12/16

06/01/17

16

0

122

16/12/16

06/01/17

16

0

123

02/01/17

13/01/17

10

0

124

09/01/17

10/01/17

2

1

46

125

06/01/17

23/01/17

12

0

126

16/12/16

05/01/17

15

0

127

05/01/17

10/01/17

4

1

128

02/01/17

16/01/17

11

0

129

17/01/17

30/01/17

10

0

130

11/01/17

25/01/17

11

0

131

16/12/16

09/01/17

17

0

132

02/01/17

13/01/17

10

0

133

09/01/17

11/01/17

3

1

134

02/01/17

16/01/17

11

0

135

05/01/17

16/01/17

8

0

136

19/01/17

30/01/17

8

0

137

14/12/16

02/01/17

14

0

138

03/01/17

12/01/17

8

0

139

11/01/17

24/01/17

10

0

140

21/12/16

10/01/17

15

0

141

02/01/17

10/01/17

7

1

142

16/12/16

02/01/17

12

0

143

21/12/16

12/01/17

17

0

144

02/01/17

20/01/17

15

0

145

02/01/17

06/01/17

5

1

146

02/01/17

16/01/17

11

0

147

05/01/17

09/01/17

3

1

148

19/01/17

20/01/17

2

1

149

03/01/17

09/01/17

5

1

150

03/01/17

04/01/17

2

1

151

13/01/17

13/01/17

1

1

152

25/01/17

25/01/17

1

1

153

21/12/16

12/01/17

17

0

154

04/01/17

13/01/17

8

0

155

03/01/17

10/01/17

6

1

156

20/01/17

26/01/17

5

1

157

20/01/17

31/01/17

8

0

158

21/12/16

06/01/17

13

0

159

13/12/16

02/01/17

15

0

160

13/12/16

04/01/17

17

0

161

02/01/17

05/01/17

4

1

162

17/01/17

27/01/17

9

0

163

20/12/16

05/01/17

13

0

164

10/01/17

13/01/17

4

1

165

05/01/17

17/01/17

9

0

166

02/01/17

18/01/17

13

0

167

03/01/17

20/01/17

14

0

168

11/01/17

25/01/17

11

0
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169

23/01/17

31/01/17

7

1

170

21/12/16

13/01/17

18

0

171

21/12/16

09/01/17

14

0

172

21/12/16

11/01/17

16

0

173

15/12/16

02/01/17

13

0

174

21/12/16

06/01/17

13

0

175

03/01/17

16/01/17

10

0

176

20/12/16

04/01/17

12

0

177

21/12/16

11/01/17

16

0

178

06/01/17

24/01/17

13

0

179

06/01/17

31/01/17

18

0

180

11/01/17

24/01/17

10

0

181

11/01/17

24/01/17

10

0

182

02/01/17

06/01/17

5

1

183

06/01/17

10/01/17

3

1

184

02/01/17

13/01/17

10

0

185

02/01/17

17/01/17

12

0

186

03/01/17

20/01/17

14

0

187

03/01/17

24/01/17

16

0

188

04/01/17

25/01/17

16

0

189

12/01/17

26/01/17

11

0

190

25/01/17

26/01/17

2

1

191

16/01/17

30/01/17

11

0

192

19/12/16

02/01/17

11

0

193

15/12/16

02/01/17

13

0

194

15/12/16

04/01/17

15

0

195

15/12/16

05/01/17

16

0

196

15/12/16

06/01/17

17

0

197

21/12/16

13/01/17

18

0

198

21/12/16

18/01/17

21

0

199

02/01/17

19/01/17

14

0

200

02/01/17

20/01/17

15

0

201

02/01/17

23/01/17

16

0

202

02/01/17

24/01/17

17

0

203

10/01/17

25/01/17

12

0

204

20/12/16

09/01/17

15

0

205

03/01/17

05/01/17

3

1

206

03/01/17

13/01/17

9

0

207

20/12/16

06/01/17

14

0

208

03/01/17

27/01/17

19

0

209

18/01/17

30/01/17

9

0

210

04/01/17

09/01/17

4

1

211

02/01/17

20/01/17

15

0

212

02/01/17
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RESUMO

Para um melhor Planejamento e Controle da Produção (PCP) e melhor utilização de
recursos das organizações se faz necessário métodos de Previsão de Demanda corretos, com
resultados mais próximos possíveis da realidade. Desta maneira, este trabalho tem como
objetivo, identificar qual é o melhor método Previsão de Demanda a ser utilizado nas
panificadoras da Rede UNISSUL S/A, em cidades localizadas no sul de Minas Gerais. Através
de um estudo de caso que teve como referência a loja localizada em Boa Esperança – MG
Utilizando-se de dados históricos das vendas das panificadoras foram analisadas as Previsões
de Demanda através de alguns métodos temporais como: Média Móvel Simples, Média Móvel
Ponderada, Suavização Exponencial Simples e Suavização Exponencial Dupla. Após análise
dos resultados obtidos constatou-se que o Método da Suavização Exponencial Dupla foi o que
mais se aproximou da demanda real e o que obteve o menor erro de previsão, tornando-se o
método escolhido a ser implementado na empresa estudada. Com o novo método proposto a
empresa deixaria de perder R$ 2.984,68 com a superprodução de pães somente no mês de
outubro de 2018, uma redução de 34% em relação a Previsão de Demanda realizada pela
empresa anteriormente.

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Previsão de Demanda; Panificadoras
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1 INTRODUÇÃO
O primeiro passo no Planejamento e Controle da Produção é prever ou estimar a
demanda futura por produtos e, bem como, os recursos necessários para produzi-los. Por esta
razão, a utilização de métodos adequados de Previsão de Demanda é um fator crítico para este
planejamento. Uma boa previsão traz ganhos a empresa, como por exemplo, a redução dos
estoques, redução do custo financeiro e garantia de satisfação do cliente. O objetivo deste
trabalho é, portanto, realizar um estudo de caso em panificadoras da Rede UNISSUL S/A, com
sede localizada na cidade de Pouso Alegre, avaliando métodos de Previsão de Demanda e seus
impactos na redução dos custos ocasionados com a sobra ou falta de pães nestes locais.
Para melhor compreensão, este trabalho está dividido em três partes. Na primeira delas
será feito o embasamento teórico a respeito do Planejamento e Controle da Produção e dos
principais métodos de Previsão de Demanda, que podem ser aplicados na composição da
solução procurada pela empresa. Na segunda parte será realizada a coleta de dados e uma
análise mais detalhada do problema estudado. Por fim, na terceira parte, será feita a análise dos
resultados obtidos comparando o modelo de Previsão de Demanda proposto com o usado
anteriormente por esta rede de supermercados.

1.1 METODOLOGIA
Segundo Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo sistemático,
pesquisa, investigação. A metodologia estuda a organização, ou seja, quais são os caminhos a
percorridos para a realização de uma pesquisa ou estudo e quais os instrumentos utilizados.

1.2 MÉTODO DE PESQUISA
Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa pode ser definida como um mecanismo sistêmico e
racional capaz de proporcionar respostas aos problemas apresentados. É um procedimento
formado de várias fases, desde a elaboração do problema até a justificativa dos resultados.
Para se realizar uma pesquisa é fundamental ter o conhecimento do assunto a ser
pesquisado, ter a definição da metodologia científica com suas fases desde a escolha do tema,
coleta de dados e análise dos seus resultados com a formulação de conclusões. Este trabalho
pode ser considerado uma pesquisa aplicada pois visa gerar conhecimentos para aplicação
prática de uma solução à problemas específicos, além de utilizar recursos quantificáveis para
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análise, sendo, portanto, também uma pesquisa quantitativa. Este trabalho é um estudo de caso,
uma vez que expõe hipóteses e análises práticas para solução de problemas.

2 A ORGANIZAÇÃO
A empresa escolhida pela equipe é a Supermercados UNISSUL S/A, com matriz
localizada na cidade de Pouso Alegre, que conta com seis lojas nas cidades de Alfenas, Boa
Esperança, Campos Gerais, Paraisópolis e Passos, todas elas no Sul de Minas Gerais. Trata-se
de uma empresa do ramo supermercadista, apresentando um setor em cada loja onde se realiza
a panificação e confeitaria. A matriz localizada na cidade de Pouso Alegre está demonstrada na
Figura 1.

FIGURA 1- Matriz de Pouso Alegre
FONTE: UNISSUL S/A (2018)

3 EMBASAMENTO TEÓRICO
3.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é responsável pelo gerenciamento do
que será feito dentro da organização, estabelecendo as metas do sistema produtivo e alocando
recursos e pessoal para atingi-las.
As atividades do PCP são exercidas em três níveis hierárquicos: Planejamento
Estratégico, Planejamento Tático e Planejamento Operacional (SANTOS, 2015). No
Planejamento Estratégico as decisões são tomadas a longo prazo buscando maximizar os
resultados e minimizar os riscos. Nessa fase são definidos o escopo e as metas a serem atingidas
pela organização. Já no Planejamento Tático se distribui quais e quantos recursos devem ser
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usados para atingir as metas definidas anteriormente no Planejamento Estratégico. Por fim, o
Planejamento Operacional é a programação da produção de curto prazo, responsável pela
definição das operações necessárias para atingir as metas diárias ou semanais de produção.
O PCP tem a função de dar suporte ao sistema de produção garantindo que as atividades
planejadas e programadas para o período sejam cumpridas. Para que o PCP tenha êxito é
fundamental ter o conhecimento de quanto a empresa planeja vender seus produtos ou serviços
no futuro, pois este será o ponto de partida para as demais decisões, sendo assim, a Previsão de
Demanda é uma ferramenta essencial neste planejamento.

3.2 PREVISÃO DE DEMANDA
As empresas, de uma maneira geral, direcionam suas atividades de acordo com o rumo
que seu negócio andará e esse rumo é determinado a partir de previsões como a Previsão de
Demanda. Para Veiga, Veiga e Duclós (2010), realizar Previsões de Demanda é muito
importante na obtenção dos recursos necessários para a empresa e garante uma vantagem
competitiva para a mesma.
É importante ressaltar que, apesar da evolução dos recursos computacionais e da
sofisticação das técnicas de projeção, a Previsão de Demanda dos produtos não é uma ciência
exata. Não obstante, é preciso assinalar que a Previsão de Demanda é uma ferramenta de auxílio
na tomada de decisão, porém, não deve ser considerada como a palavra final ao se tomar
decisões.

3.2.1 Classificação das Previsões de Demanda
Para Buffa & Sarin (1987), as previsões de demanda podem ser classificadas em:
1. Curto prazo: Estão relacionadas com a programação da produção e decisões relativas
ao controle de estoque.
2. Médio prazo: O horizonte de planejamento varia aproximadamente de seis meses a
dois anos. Planos tais como plano agregado de produção e plano mestre de produção se
baseiam nestas previsões.
3. Longo prazo: O horizonte de planejamento se estende aproximadamente a cinco anos
ou mais. Auxilia decisões de natureza estratégica como ampliações de capacidade,
alterações na linha de produtos, desenvolvimento de novos produtos entre outros.
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3.3 MÉTODOS DE PREVISÃO
Segundo Davis et al. (1997), a escolha do método a ser adotado para a Previsão de
Demanda depende de algumas variáveis como: Disponibilidade de dados históricos; Horizonte
de previsão (longo, médio ou curto); Precisão necessária; Orçamento disponível e; Padrão dos
dados existentes (horizontal, sazonal, cíclico ou tendência).
Existem diversos métodos de Previsão de Demanda e estes podem ser classificados em
duas categorias principais: qualitativos e quantitativos.
3.3.1 Métodos Qualitativos
Os métodos de Previsão de Demanda Qualitativos são aqueles que se baseiam na
subjetividade, no julgamento e na intuição daqueles que fazem a previsão. Os métodos
qualitativos de Previsão de Demanda estão representados na Figura 2 e a descrição detalhada
destes demonstra-se em seguida. (DE MARI, 2017)

Métodos Qualitativos

Julgamento

Experimental

Método Delphi
Pesquisa de Vendas
Júri de Executivos

Pesquisa de Clientes
Simulação

FIGURA 2- Métodos qualitativos de previsão de demanda.
FONTE: Autor (2018)
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Segundo De Mari (2017), os métodos qualitativos são:
1. Método Delphi: É uma técnica em que um grupo de especialistas respondem
questionários de forma individual sobre suas percepções de eventos futuros. Esses
questionários são respondidos em duas ou mais rodadas, onde especialistas recebem um
sumário contendo as respostas da rodada anterior e são incentivados a refletir sobre suas
respostas anteriores e de seus colegas afim de chegarem à um consenso. Assim que um
critério de parada pré-estabelecido é alcançado (número de rodadas, por exemplo)
calcula-se a média ou mediana dos pontos para a definição do resultado final.
2. Pesquisa de Vendas: Os vendedores são aqueles que possuem contato contínuo com
os clientes e através disso adquirem conhecimentos que podem ser valiosos para prever
eventos futuros. Sendo assim, a Previsão de Demanda é realizada com base na
expectativa do quanto os vendedores estimam vender no futuro.
3. Júri de Executivo: Forma-se um júri através de um grupo de executivos de diversas
áreas e estes trabalham para obter uma previsão composta de como o negócio será no
futuro. Cada executivo compartilha sua opinião, de modo a pesar e analisar a opinião
dos outros executivos e o resultado final é obtido através da média da opinião de cada
participante.
4. Pesquisa de Clientes: Conduz-se uma pesquisa com um grupo de clientes para entender
vários fatores que podem impactar na demanda do produto. Fatores tais como a renda
dos clientes, preço de produtos relacionados, preço do produto e outros mais são
analisados. Assim, através dos dados coletados sobre a demanda desse grupo de clientes
é estimado a demanda de todos os clientes por meio de extrapolação.
5. Simulação: Gera-se previsões através de cenários possíveis considerando vários
fatores, quais impactos estes podem causar e quais as relações entre estes fatores e os
impactos. Definido os cenários, se pode simular acontecimentos e gerar previsões
baseadas nas simulações construídas em cada um deste cenários.

3.3.2 Métodos Quantitativos
Nesse tipo de Previsão de Demanda, a análise é enriquecida com os números de vendas
de períodos anteriores e de acordo com o tipo de negócio e o horizonte temporal, essa análise
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pode ser feita sobre dias da semana, meses e até anos. Com esta análise de vendas de períodos
anteriores pode-se descobrir se o produto ou serviço tem sazonalidade, fato que influencia a
obtenção de médias. (PEREIRA, 2017) Nos métodos quantitativos de Previsão de Demanda
utiliza-se várias equações que vão desde uma simples média até cálculos mais sofisticados que
dão pesos diferentes a influências externas. Esses métodos estão representados na Figura 3 e
descrição detalhada destes encontra-se em seguida.

Métodos Quantitativos

Séries Temporais

Séries Causais

Médias Móveis
Suavização Exponencial
ARIMA

Progressão Simples
Regressão
ARIMAX

FIGURA 3- Métodos quantitativos de previsão de demanda
FONTE: Autor (2018)

Séries Temporais: Examinam o padrão do comportamento passado de um fenômeno
no tempo e usam esta análise para prever o seu comportamento futuro (SLACK et al, 1997).
Para Tubino (2007), uma série temporal pode conter os seguintes componentes:
1. Tendência: É a direção a longa distância da série, incluindo qualquer quantidade
constante de demanda nos dados.
2. Variação sazonal: São flutuações regulares que se repetem em períodos, quase sempre
coincidindo com o calendário anual, mensal ou semanal.
3. Variação cíclica: Utilizada somente em séries que transpõem vários anos. Um ciclo pode
ser definido como uma oscilação de longo-prazo ou um impulso de dados sobre a linha
de tendência durante um tempo de, pelo menos, três períodos completos.
4. Variação aleatória: As variações deste tipo não apresentam uma causa específica e nem
um padrão, sendo tratadas como erros aleatórios.
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Séries Causais: Estas séries associam os dados históricos do produto com uma ou mais
variáveis que tenham alguma relação com a demanda do produto. Utilizam uma classificação
própria para as variáveis (explicativas ou independentes), sendo que estas descrevem uma
relação entre um evento importante e suas principais causas. Para Bowersox e Closs (2007),
estas séries são as mais apropriadas para previsões de longo prazo.
As Séries Causais e as Séries Temporais estão detalhadas nos próximos itens do presente
trabalho.

3.3.2.1 Médias Móveis
Média Móvel Simples ou Aritmética (MMS): É frequentemente utilizada pela sua
fácil implementação e manutenção e por necessitar de poucos dados históricos, porém limitase somente a previsões de curto prazo, quando a série temporal não apresenta tendência e
sazonalidade (MAKRIDAKIS et al., 1998).
A (MMS) é formada através do somatório de um conjunto de valores numéricos
divididos pela quantidade de elementos somados, conforme especificado na Equação 1
(TUBINO, 2000).
(1)

Onde:
Mnn = Média móvel de n períodos;
Di = Demanda ocorrida no período i;
n = Número de períodos, sendo que variam de 4 a 7 de acordo com Slack et al.(1997);
i = Índice do período (i = 1, 2, 3, ...).

Média Móvel Ponderada (MMP): A diferença desse modelo para o método da MMS
é que neste a média é calculada dando peso aos períodos. Há regras a se seguir acerca dos
valores das ponderações, tais como:
1. O período mais próximo recebe peso maior e, assim, os pesos decaem a medida que os
períodos ficam mais distantes. O peso deve ser de 40% a 60% do intervalo mais recente
e, para o último, cerca de 5% somente.
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2. A decisão entre os pesos é função do administrador, desde que se siga as regras básicas
descritas e sendo interessante seguir fatores que estão influenciando o mercado essa
previsão estará correta.
3. Por último, a soma das ponderações deve ser sempre igual a 100%

A fórmula para a Previsão de Demanda por Média Móvel Ponderada está especificada na
Equação 2 descrita abaixo (DAVIS et al., 1997).

(2)

Onde:
M t = Previsão para o período t;
D t-1 = Demanda do período t-1;
W t-1 = Peso atribuído ao período t-1;
n = Número de períodos relacionados na média.

A vantagem deste método é a capacidade de variar os efeitos entre os dados antigos e os
mais recentes.

3.2.2.2 Suavização Exponencial
Método da média da suavização exponencial (MMSE): Para utilizar esse modelo, é
necessário utilizar a previsão do último período, pois a previsão desejada é obtida mediante a
ponderação desse período citado (TUBINO, 2000). A Equação 3 descreve este método.
(3)
Onde:
M t = Previsão para o período t;
M t-1 = Previsão para o período t-1;
D t-1 = Demanda do período t-1;

α = Constante da Suavização Exponencial.
A Constante de Suavização Exponencial controla os valores da previsão, o valor
suavizado da previsão é uma interpolação entre o valor prévio suavizado e a observação atual.
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Os dados da demanda recebem um peso que decresce exponencialmente à medida que estes
dados envelhecem (NOVAES, 2007; BARBIERI e MACHLINE, 2006). Quanto maior a
Constante de Suavização Exponencial, maior o peso atribuído às últimas observações, por isso
ela deve ser escolhida de forma adequada. Constante de Suavização baixas geram resultados
que tendem ao valor médio da série e constantes altas produzem uma maior variabilidade dos
resultados. Alguns valores da Constante de Suavização Exponencial devem ser testados para
cada série, a fim de que se determine a sensibilidade da previsão comparada aos valores reais
Este método de Previsão de Demanda apresenta as seguintes vantagens:
1. É um método simples que necessita de poucos dados;
2. Elimina as variações acima do normal ocorrida nos períodos anteriores em relação aos
modelos MMS e MMP.
3. A previsão de estoque é mais real facilitando as projeções do Planejamento e Controle
da Produção.
3.3.2.3 Suavização Exponencial Linear de Holt.

O método da Suavização Linear de Holt ou método da Suavização Exponencial Dupla
é uma expansão do método de Suavização Exponencial Simples, permitindo fazer previsões
com dados que apresentam tendência linear, mas que não apresentam sazonalidade
(MAKRIDAKIS et al., 1998). Este modelo apresenta duas constantes de suavização, α e β (com
valores entre 0 e 1). O modelo é representado por três equações (PELLEGRINI, 2000):
(4)
(5)
(6)

Onde Zt+k é a previsão para o período t+k, k é o horizonte de previsão, Lt é estimativa do
nível da série temporal no período t, Tt é a estimativa de tendência da série temporal para o
período t e α e β são as constantes de suavização. A Equação 4 estima o nível da série temporal,
a equação 5 compreende a inclinação da série temporal, já a equação 6, calcula a previsão da
demanda para os próximos k períodos.
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3.3.2.4 Suavização exponencial de Holt-Winters (hw)
O modelo de Holt-Winters descreve situações onde se verifica a ocorrência de tendência
linear, além de um componente de sazonalidade. O método aplica equações de suavização para

estimar o nível, a tendência e a sazonalidade da série temporal analisada no processo de
Previsão de Demanda (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). É uma série
caraterizada por padrões cíclicos de variação, que se repetem em intervalos relativamente
constantes de tempo. São muito observadas em indústrias do ramo alimentícias, de vestuários,
cosméticos, entre outras.
O método oferece duas formas distintas dependendo do tipo de sazonalidade: Forma
multiplicativa ou forma aditiva. A forma multiplicativa é indicada para séries temporais em que
a amplitude da sazonalidade varia com o nível da demanda. A forma aditiva é apropriada para
séries temporais cuja amplitude da sazonalidade é independente do nível de demanda.
Modelo Sazonal Multiplicativo de Holt-Winters: Apropriado para séries temporais cuja

amplitude da sazonalidade é independente do nível de demanda. As fórmulas utilizadas neste
modelo estão demonstradas nas Equações 7, 8, 9 e 10 (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT;
HYNDMAN, 1998; HOLT, 2004; RASMUSSEN, 2004).
(7)
(8)
(9)
(10)

Onde:
Lt = Componente de nível;
Tt = Componente de tendência;
St = Componente de sazonalidade;
s = Período sazonal;
h = Horizonte de previsão;
k = 1, 2, ..., h;
mod (n,m) = Resto da divisão de n por m;
Yt+k = A Previsão de Demanda desejada.
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O modelo multiplicativo de Holt-Winters se ajusta, de maneira mais adequada, a séries
com tendência e sazonalidade multiplicativa, onde a amplitude da variação sazonal aumenta
com o acréscimo no nível médio da série temporal.

Modelo Sazonal Aditivo de Holt-Winters: O modelo é indicado para séries que possuem
tendência e sazonalidade aditiva, utilizado nas séries onde o efeito sazonal não é função do nível
médio corrente da série temporal e pode ser adicionado ou subtraído de uma previsão que dependa
apenas de nível e tendência (KOHLER et al., 2001, p. 269).

O método aditivo de Holt-Winters está descrito nas fórmulas demonstradas nas
Equações 11, 12, 13 e 14 (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998; HOLT,
2004; RASMUSSEN, 2004):

(11)
(12)
(13)
(14)
A diferença mais nítida entre os dois modelos são que índices de sazonalidade são
somados e subtraídos, ao invés de multiplicados e divididos (MAKRIDAKIS;
WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).

3.2.2.5 Modelo da classe geral ARIMA (p, d, q)
Esses modelos são auto-regressivos integrados de médias móveis, ARIMA (p,d,q) é
conhecido como a abordagem de Box e Jenkins (1976), com a finalidade de captar o
comportamento da auto-correlação entre os valores da série temporal, e com base nesse
comportamento, realizar previsões futuras.
O método de Box e Jenkins baseia-se em um ciclo iterativo, no qual a escolha do modelo
é feita com base nos próprios dados. Para Box e Jenkins (1976) os passos deste ciclo são:
1. Identificação: Análise de autocorrelações, auto-correlações parciais e outros critérios;
2. Estimação dos parâmetros do modelo;

21

3. Verificação ou diagnóstico do modelo ajustado (realizada através da análise de resíduos)
para saber se o modelo é adequado para fazer previsões.

3.3.2.6 Modelos Auto-Regressivos (AR)
No modelo Auto-Regressivo, a série de dados Zt é descrita por seus valores passados
Zt−1, Zt−2,..., Zt−p e pelo ruído branco (resíduos são não-correlacionados) A estrutura AutoRegressiva geral é representada pela expressão descrita na Equação 15 (MONTGOMERY et
al.,1990)
𝑍𝑍𝑍𝑍= 𝜙𝜙1𝑍𝑍𝑍𝑍−1+ 𝜙𝜙2𝑍𝑍𝑍𝑍−2+ ...+ 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑍𝑍𝑡𝑡−𝑝𝑝+ 𝑎𝑎𝑎𝑎

(15)

Onde:

Φi = Parâmetros da estrutura, i = 1,..., p (ordem da estrutura);
𝑎𝑎𝑎𝑎 = Ruído branco com média zero e variância 𝜎𝜎2𝑎𝑎.
3.3.2.7 Modelos Médias Móveis (MA)
Esses modelos são formados por uma combinação linear do ruído branco, 𝑎𝑎𝑡𝑡, ocorridos

no período corrente e nos períodos passados. O modelo de médias móveis geral utiliza a
expressão descrita na Equação 16. (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).

Onde:

𝑍𝑍𝑍𝑍= μ +𝑎𝑎𝑎𝑎− Ѳ1𝑎𝑎𝑎𝑎−1−Ѳ2𝑎𝑎𝑎𝑎−2−⋯−Ѳ𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞−𝑞𝑞 (16)

Θi = Parâmetros da estrutura, i = 1,..., q (a ordem da estrutura)
𝑎𝑎𝑎𝑎 = Ruído branco com média zero e variância 𝜎𝜎2𝑎𝑎.
3.2.3.8 Modelos Auto Regressivos e de Médias Móveis (ARMA)
Esse modelo é uma junção dois modelos anteriores (Modelos Auto Regressivos – AR e
Modelos Médias Móveis - MA) onde Zt é descrito por seus valores passados e pelos ruídos
branco corrente e passados. Os processos Auto- Regressivos e de Média Móvel ARMA (p,q)
combinam as características de processos AR(p) e MA(q). O modelo é representado pela
expressão descrita na Equação 17 (BOX et al., 1994).
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Zt = ϕ1Zt-1 + ϕ2Zt-2 +... + ϕpZt-p + at - θ1at-1 - θ2at-2 -.... - θqat-q (17)
Onde:
Φi: Parâmetros da estrutura Auto-Regressiva, i = 1,..., p;
Θi: Parâmetros da estrutura Médias Móveis, i = 1,...,q at, descrito como ruído branco.
3.3.2.9 Análise de Regressão
Análise de Regressão Linear: Os métodos causais são obtidos pela a análise estatística do
comportamento histórico de variáveis. Utiliza-se tanto dados quantitativos quanto qualitativos
fornecidos como dados de entrada. O relacionamento é desenvolvido a partir de um dado
observado no qual um parâmetro (a variável independente) é utilizado para predizer outro (a
variável dependente). A Análise de Regressão é um dos métodos de previsão mais precisos,
mas requer uma grande quantidade de dados. A expressão para a regressão linear simples inclui
somente uma variável independente e sua fórmula está descrita na Equação 18 (DAVIS et
al.,1997).
Y= a+ bX (18)
Onde:
Y = Variável dependente;
a = Intersecção no eixo Y;
b = Inclinação;
X

= Variável independente.

Análise de Regressão Múltipla: Esse método gera uma hipótese que relaciona uma variável
dependente com diferentes variáveis independentes. Após a hipótese do método, é obter dados
para cada variável independente, de preferência em uma série temporal para cada variável
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). A Regressão Múltipla é
representada pela expressão descrita na Equação 19.
(19)
Onde:
Y = variável dependente
X = variável independente
α = parâmetros (coeficientes do polinômio)
k = ordem do polinômio
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
Ao analisar a documentação de processos das panificadoras e confeitarias dos
supermercados da Rede UNISSUL percebeu-se que todos os processos giram em torno do
“mapa de produção”, que consiste na Previsão de Demanda dos produtos a serem produzidos.
Dessa maneira o estoque precisa ser definido de acordo com o que será produzido, a área de
produção precisa realizar um planejamento seguindo a “OP” (ordem de produção) e a área de
vendas precisa atingir essa meta.
Após análise de documentos e ordens de produção, verificou-se que atualmente a
empresa utiliza o modelo de Previsão de Demanda de Média Móvel Simples. Ao se detalhar os
resultados das vendas feitas nos supermercados da Rede UNISSUL num período de 1 ano,
percebeu-se que este método não está atendendo as necessidades da empresa, uma vez que
ocorreu grande divergência entre o que foi previsto e as vendas reais. Por esta razão, um estudo
utilizando os dados históricos e aplicando diferentes métodos de Previsão de Demanda pretende
encontrar o método mais adequado a realidade da empresa, evitando superprodução ou falta de
produtos.

5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
O objetivo principal deste trabalho é analisar os diferentes métodos quantitativos de
previsão de demanda de séries temporais como: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel
Ponderada (MMP), Suavização Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear
de Holt ou Suavização Exponencial Dupla (SED) e propor a implementação do método que
melhor atende as necessidades da empresa.

6 JUSTIFICATIVA
Foi possível verificar que a Previsão de Demanda da empresa não está sendo eficaz, há
muitas reclamações de gerentes e padeiros sobre o excesso de produtos descartados e que não
conseguem ser vendidos. A Tabela 1 indica a quantidade prevista para o produto pão francês, a
venda realizada e o percentual de perdas de produtos do mês de outubro de 2018 nas lojas de
Campos Gerais, Boa Esperança e Alfenas.
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TABELA 1- Previsão e resultado de vendas

Previsão (Kg)

Vendas (Kg)

1120

963

2020
2550

Perda (Kg)

% Perda

Loja

157

16,3 %

Campos gerais

1053

967

91,8 %

Boa esperança

2455

95

3,9 %

Paraisópolis

FONTE: Autor (2018)

Verifica-se na Tabela 1 que há uma grande discrepância no método de Previsão de
Demanda utilizado pela empresa, as vendas de pão francês na padaria de Boa Esperança -MG
foram muito abaixo do previsto, resultando em 91,8 % de perda do produto. Dessa maneira, um
melhor método de Previsão de Demanda para as panificadoras se faz necessário para a empresa.

7 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada dentro de um sistema ERP, chamado “LOGUS”, um
software de gestão para varejo responsável por armazenar e gerenciar os dados da empresa.
Utilizando-se dos módulos de resultados gerenciais foi possível obter os dados para execução
deste trabalho. Utilizou-se também como comparativo os resultados de Previsão de Demanda
realizados pela empresa disponíveis em planilhas de Excel.
A nível de confirmação de dados, ou seja, se os dados obtidos são reais e extraídos de
forma correta, utilizou-se também uma ferramenta de inteligência B.I chamada “TABLEAU”,
utilizada atualmente pela empresa, que realiza toda a tratativa de dados de forma inteligente
como: associar dados, assimilar dados, filtragem de dados e outros recursos. Esta ferramenta
possibilitou, portanto, assegurar que os dados utilizados nesta pesquisa foram corretos. A
Tabela 2 apresenta os dados obtidos, em Kg, nos últimos doze meses nas panificadoras de
Campos Gerais, Boa Esperança e Paraisópolis, integrantes da rede de supermercados
UNISSUL, empresa estudada nesta pesquisa. A partir destes dados foram realizadas análises,
demonstradas na seção 8, de Análise dos Resultados Obtidos.
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TABELA 2 - Resultado de vendas

Mês/ano

Campos gerais
Kg

Boa esperança
Kg

Paraisópolis
Kg

Out /17
Nov/17

822,34
851,44

1.638,15
1.622,46

2.337,47
2.363,81

Dez/17

851,44

1.606,46

2.636,90

Jan/18
Fev/18

1000,59
882,82

1.608,89
1.484,32

2.355,09
2.279,38

Mar/18

916,06

1.616,20

2.432,42

Abr/18
Mai/18

893,15
890,48

1.576,68
1.631,82

2.236,24
2.783,60

Jun/18

952,48

1.698,09

2.447,72

Jul/18
Ago/18

1.009,12
973,98

1.911,74
1.822,11

2.897,39
2.472,15

Set/18

1.000,08

1.725,79

2.314,61

FONTE: Autor (2018)

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
De posse dos resultados obtidos nas vendas do Pão Francês, quatro tipos de análises de
Previsão de Demanda foram feitos: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel Ponderada
(MMP), Suavização Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear de Holt ou
Suavização Exponencial Dupla (SED). A Tabela 2 apresenta os resultados de vendas em Kg
nos últimos doze meses. Cada método de previsão apresenta um erro de previsão e um erro
médio de previsão que será analisado. O método que obter o menor erro médio e a previsão for
mais próxima da demanda real, será proposto para a empresa.

8.1 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO A MÉDIA MÓVEL
SIMPLES (MMS)

De posse dos resultados encontrados na Tabela 2, foram realizados os estudos para os
métodos de Previsão de Demanda citados anteriormente. Inicialmente utilizou-se o Método de
Previsão da Média Móvel simples, baseado nos dados históricos dos últimos doze meses, tendo
como referência a loja de Boa Esperança, na qual se obteve o pior resultado de perdas de
produtos. Os resultados da Previsão de Demanda utilizando o método da Média Móvel Simples
estão demonstrados na Tabela 3.
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TABELA 3 - Previsão de demanda - Média Móvel Simples

Dem.
Hist

Mês

Yt

2 Períodos

4 Períodos

Ft

Et

Ft

Et

Out/17

1.638

Nov/17

1.622

Dez/17

1.606

1630

-24

Jan/18

1.609

1614

-6

Fev/18

1.484

1608

-123

1619

-135

Mar/18

1.616

1547

70

1581

36

Abr/18

1.577

1550

26

1579

-2

Mai/18

1.632

1596

35

1572

60

Jun/18

1.698

1604

94

1577

121

Jul/18

1.912

1665

247

1631

281

Ago/18

1.822

1805

17

1705

118

Set/18

1.726

1867

-141

1766

-40

Out/18

1774

1789

Erro Médio

20

55

Desvio Padrão

110

124

FONTE: Autor (2018)

Na Tabela 3, a coluna Yt representa os dados de vendas dos períodos anteriores. A
coluna “2 Períodos” e “4 Períodos” são os períodos observados e utilizados na fórmula da MMS
(Equação 1), as colunas Ft representam a demanda prevista para o mês de outubro e a coluna
Et é o erro da previsão. Percebe-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda é
de 20 e 55 para dois e quatro períodos, respectivamente. O erro de previsão é a diferença entre
o valor da demanda real e o valor previsto e o erro médio é a média da soma dos erros da
previsão.
Com os dados da Tabela 3, obteve-se o Gráfico 1, onde se demonstra o comportamento
da Previsão de Demanda para o mês de outubro de 2018 utilizando os dois ou quatro períodos
descritos anteriormente.
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Método de Previsão -Média Móvel Simples
2.000

1.900

1.800

1.700

Vendas
2 Per

1.600

4 Per

1.500

1.400

GRÁFICO 1 - Média Móvel Simples
FONTE: Autor (2018)

5.2 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO A MÉDIA MÓVEL
PONDERADA (MMP).
Esse método baseia-se no método anterior, porém são dados pesos aos períodos. O
período mais próximo recebe peso maior e cabe ao administrador definir esses pesos de
ponderação. Na Tabela 4, pode-se observar as previsões do mês de outubro para dois, três e
quatro períodos. Representados respectivamente pelas colunas “2 Per”, “3 Per” e “4 Per”.
Percebe-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda é de 21, 29 e 42
respectivamente. Os dados mais antigos receberam peso “1”, acrescentando mais “1” para o
próximo a medida que os dados se aproximam do real.
Por fim, com os dados da Tabela 4 é montado o Gráfico 2, que demostra o
comportamento da Previsão de Demanda em relação a demanda real.
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TABELA 4 - Previsão de demanda - Média Móvel Ponderada

Período

Dem.
Hist

Erro

3 Per

Erro

4 Per

Erro

Out/17

1.638

Nov/17

1.622

Dez/17

1.606

1.628

Jan/18

1.609

1.612

-3

1.617

-8

Fev/18

1.484

1.608

-124

1.610

-126

1.614

-129

Mar/18

1.616

1.526

90

1.546

70

1.560

56

Abr/18

1.577

1.572

4

1.571

6

1.574

2

Mai/18

1.632

1.590

42

1.574

57

1.573

59

Jun/18

1.698

1.613

85

1.611

87

1.597

101

Jul/18

1.912

1.676

236

1.656

256

1.646

266

Ago/18

1.822

1.841

-18

1.794

28

1.758

64

Set/18

1.726

1.852

-126

1.831

-106

1.805

-79

out/18

2 Per

1.758

1.789

1.789

Erro Médio

21

29

42

Desvio Padrão

112

113

120

FONTE: Autor (2018)
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GRÁFICO 1 - Média Móvel Ponderada
FONTE: Autor (2018)
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5.3 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO MÉTODO DA
SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL SIMPLES (MSES).

A Tabela 5 mostra o cálculo da Previsão de Demanda utilizando o método da Suavização
Exponencial Simples, onde Yt é a demanda histórica, Ft é a previsão para o período T, Et é o
erro da previsão e o α é a é a constante de suavização, tal que 0 ≤ α ≤ 1. A rapidez em que as
respostas mais antigas são amortecidas (suavizadas) é uma função do valor de α. Quando α
estiver próximo de 1, o amortecimento é rápido e quando α estiver próximo de 0, amortece
lentamente. Três valores diferentes de α foram utilizados na Previsão de Demanda utilizando a
Suavização Exponencial, escolhidos aleatoriamente. Percebeu-se que quanto maior o valor de
α menor o erro da previsão.
TABELA 5 - Método de Previsão - Suavização Exponencial Simples

Período

Dem. Hist.

Mês( t)

(Yt)

Out/17
1.638
Nov/17
1.622
Dez/17
1.606
Jan/18
1.609
Fev/18
1.484
Mar/18
1.616
Abr/18
1.577
Mai/18
1.632
Jun/18
1.698
Jul/18
1.912
Ago/18
1.822
Set/18
1.726
out/18
Erro Médio
Desvio Padrão

α= 0,3
Ft
1638
1638
1633
1625
1620
1580
1591
1586
1600
1629
1714
1747
1740

α= 0,5

et

-27
-16
-136
37
-14
45
98
282
108
-21
36
111

Ft
1638
1638
1630
1618
1614
1549
1583
1580
1606
1652
1782
1802
1764

α= 0,9

et

-24
-9
-129
67
-6
52
92
260
40
-76
27
106

Ft
1638
1638
1624
1608
1609
1497
1604
1579
1627
1691
1890
1829
1736

et

-18
1
-125
119
-28
52
72
221
-68
-103
12
106

FONTE: Autor (2018).

Através dos dados da Tabela 5, obteve-se o Gráfico 3, onde são demonstradas as
Previsões de Demanda obtidas com os já determinados coeficiente de suavização α. Neste
gráfico também é perceptível que quanto maior o α, mais próximo do valor das vendas reais o
Previsão de Demanda se encontra.
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GRAFICO 3 - Suavização Exponencial Simples
FONTE: Autor (2018)

5.4 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO O MÉTODO DA
SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL LINEAR DE HOLT OU SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL
DUPLA (SED).

Este modelo apresenta duas constantes de suavização, α e β (com ambos tendo valores
entre 0 e 1), permitindo fazer previsões com dados que apresentam tendência linear. Na tabela
6, a coluna Yt é a demanda real observada no período T, Ft é a previsão para o período T, Bt é
a tendência, St é o nível onde a observação está no período t e Et representa o erro da previsão.
Percebeu-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda foi de -7,6, ou seja, dentre
todas as Previsões de Demanda realizadas por esta pesquisa, este método apresenta o menor
erro, e deveria ser considerado melhor pela empresa. Por fim, com os dados da Tabela 6 obtevese o Gráfico 4, demonstrado a seguir.
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TABELA 6 - Método da Suavização Exponencial Dupla

β = 0,6

Período

Dem. Hist.

α = 0,9

Mês (t)

(Yt)

et

1.638

Bt
-7

Ft (m =1)

Out/17

St
1638

Nov/17

1.622

1623

-12

1632

-9

Dez/17

1.606

1607

-14

1612

-5

Jan/18

1.609

1607

-6

1593

16

Fev/18

1.484

1496

-69

1602

-117

Mar/18

1.616

1597

33

1427

189

Abr/18

1.577

1582

4

1630

-54

Mai/18

1.632

1627

29

1586

46

Jun/18

1.698

1694

51

1656

42

Jul/18

1.912

1895

141

1745

166

Ago/18

1.822

1844

26

2036

-214

Set/18

1.726

1740

-52

1869

-143

Out/18

1688

Erro Médio

-7,6

Desvio Padrão

123

FONTE: Autor (2018)

Método de Previsão -Suavização Exponencial Dupla
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GRÁFICO 4 - Suavização Exponencial Dupla
FONTE: Autor (2018)
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Pela análise do erro médio (Equação 20) encontrada nos quatro tipos de previsões
estudadas nesta pesquisa (Média Móvel simples – MMS, Média Móvel Ponderada - MMP,
Suavização Exponencial Simples – SES, e Suavização Exponencial Linear de Holt ou
Suavização Exponencial Dupla – SED), foi possível concluir que o melhor método a ser
implantado na empresa é o método da Suavização Exponencial Linear de Holt ou Suavização
Exponencial Dupla (SED), pois o método apresentou o menor erro médio em relação as outras
previsões, como demonstrado na Tabela 7.

(20)

Onde ei é o erro de previsão para o período de tempo i = Xi – Fi , Xi é o valor observado para
o período de tempo i, Fi é o valor previsto para o período de tempo i , i é o período , 1 = 1...n
e n é o número de períodos de tempo.

TABELA 7 - Análise do erro médio

Previsão
Outubro/2018

Erro Médio

1774
1789

20
55

1758
1789
1789

21
29
42

1740

36

α = 0,5

1764

27

α = 0,9

1736

12

Suavização Exponencial Dupla

1688

-7,6

Tipo de Previsão
Média Móvel Simples
2 Períodos
4 Períodos
Média Móvel Ponderada
2 Períodos
3 Períodos
4 Períodos
Suavização Exponencial Simples
α = 0,3

FONTE: Autor (2018)

O Gráfico 5 mostra a compilação das previsões de Demanda estudadas e nele pode-se
observar o comportamento de cada tipo de previsão em relação a demanda real. Constatou-se,
portanto, que o Método da Suavização Exponencial Dupla foi o que mais se aproximou da
demanda real que era de 1053 kg de pães.
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GRÁFICO 5 - Previsões de demanda compiladas
FONTE: Autor (2018)

Com a utilização deste novo método de Previsão de Demanda, verificou-se que as perdas
do produto no mês de outubro de 2018 caíram cerca de 34%, como observado na Tabela 8.
TABELA 8 - Perdas de produto

Método de Previsão

Previsão

Vendas Kg

Perda Kg

% Perda

Método Antigo
Método Novo

2.020
1.688

1.053
1.053

967
635

91,8 %
60,3 %

Perda em
R$
R$ 8.691,26
R$ 5.706,58

FONTE: Autor (2018)

Por fim, o quilo de pão custa para a empresa R$8,99, sendo assim a empresa conseguirá
economizar R$ 2.984,68. Para melhor entendimento do processo de escolha do método de
Previsão de Demanda mais adequado para a empresa, foi elaborado um fluxograma no qual
é possível verificar as etapas do processo, desde a coleta dos dados até a plicação do método.
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FIGURA 4- Fluxograma do método de previsão de demanda proposto.
FONTE: Autor (2018)
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho apresentou os diferentes métodos de previsão de demanda e escolheu
aquele que mais se adequou a realidade da empresa estudada. Foram analisados os seguintes
métodos: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel Ponderada (MMP), Suavização
Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear de Holt ou Suavização
Exponencial Dupla (SED). Chegou-se a conclusão de que o melhor método é o da Suavização
Exponencial Dupla, uma vez que foi o método que mais se aproximou do resultado de vendas
para o mês de outubro de 2018. Com o novo método proposto a empresa deixaria de perder R$
2.984,68 com a superprodução de pães somente no mês de outubro, uma redução de 34% em
relação a previsão feita pela empresa anteriormente.
Dessa maneira, é de fundamental importância que as empresas façam o estudo correto
da Previsão de Demanda, pois essas informaçõs são essenciais para o Planejamento e Controle
da sua Produção, principalmente nas empresas que trabalham com produtos perecíveis, como é
o caso da empresa estudada neste trabalho. Por fim, é importante ressaltar que a Previsão de
Demanda não é uma ciência exata, no entanto, é uma ferramenta importante para auxiliar os
gestores a evitar perdas neste planejamento.
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RESUMO
O estudo a seguir apresenta uma análise e aplicação de ferramentas de mapeamento de
processos na empresa R2Net, provedor de acesso à internet localizado no município de Maria da Fé –
MG, no ano de 2018, para garantia de sua competitividade em relação aos concorrentes regionais.
Com o crescimento da demanda pelos serviços de acesso à internet ao longo dos anos, e o
grande volume de prestadores deste serviço no mercado, este trabalho tem como objetivo assegurar a
competitividade da empresa, através das ferramentas de mapeamento de processos SIPOC e Design
Robusto. Foram realizados estudos, com a finalidade de obter um embasamento teórico para a análise
e definição da melhor maneira de conduzir o trabalho e ferramentas necessárias. Em sequência
realizou-se uma pesquisa empírica, através de entrevistas qualitativas com funcionários e assistentes
da empresa, devido à facilidade de acesso proporcionada pela R2Net. Após a pesquisa, foi elaborado
um estudo embasado nos dados coletados, identificando ruídos no processo de comunicação entre a
empresa e o cliente, que possibilitou a aplicação de melhorias na jornada do cliente, reduzindo a
demanda operacional, otimizando o processo de atendimento ao cliente e assegurando a
competitividade da empresa no mercado sul-mineiro
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1. Introdução
Foi a partir da década de 1970 que a população mundial passou, cada vez mais, a ter acesso
rapidamente às informações do que ocorria em todas as partes do planeta. O avanço das
telecomunicações acelerou o fenômeno da globalização e rompeu com as barreiras geográficas que
tornavam a distância um obstáculo para a transmissão de informações instantâneas, abrindo as portas
para o surgimento de um novo mercado mundial.
Nesse sentido, empresas de telecomunicações aproveitaram-se da infraestrutura de postes e cabos
telefônicos já existentes para ampliarem sua área de atuação e carteira de clientes, reduzindo custos de
implantação. Além disso, a criação em massa de companhias no setor permitiu a padronização de
processos e conceitos, garantindo uma maior integração e interoperabilidade entre sistemas de
diferentes localidades.
Através da convergência entre a telecomunicação, a automação e a informática, deu-se o
surgimento da tecnologia da informação (TI), em que a demanda por este tipo de produto tornou-se
crescente tanto pelo lado de clientes quanto de fornecedores. Dessa forma, elevou-se a quantidade de
empresas oferecendo opções de contratação, gerando uma maior qualidade na prestação de serviços de
TI e reduzindo seus custos, garantindo a criação de um mercado de alta competitividade.
Para que se tenha acesso a muitos tipos de serviços online, o requisito inicial é que se contrate
uma empresa de fornecimento de conexão à internet (provedores de acesso). No entanto, as maiores
companhias do mercado não possuem capilaridade para atendimento da demanda em todos os
territórios, deixando a pequenos provedores locais esse papel, principalmente em pequenos municípios
no interior do país.
É nesse cenário competitivo que, no ano de 2018, a administração da empresa R2Net, provedor
de acesso sediado em Maria da Fé - MG, propôs-se a obter melhor eficiência na prestação de seus
serviços, incentivando seus funcionários na busca por melhorias na gestão da organização.
Tendo em vista o alto custo operacional dedicado ao atendimento ao cliente identificado pela
empresa, esse trabalho visa a proposição de soluções para otimização do tempo investido nesse
processo. Para isso, realizou-se uma coleta de dados através de questionários qualitativos aplicados em
funcionários da empresa, seguida de um mapeamento dos processos identificados. Utilizou-se da
ferramenta SIPOC para desenho inicial da árvore de processos da companhia, avançando para a
aplicação do Método Design Robusto para análise de variáveis e elaboração de planos de ação para a
implementação de novos modelos de atendimento.
Por conseguinte, apresentada a definição de melhorias para a redução de custos na empresa, fica
evidente a importância deste trabalho para a garantia da competitividade da R2Net no mercado de
telecomunicações

sul-mineiro.
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2. A empresa
A empresa utilizada como objeto para esse estudo trata-se da R2Net Soluções em Internet companhia sediada em Maria da Fé e pioneira no setor de telecomunicações no município. O início de
sua história deu-se em 2001, quando um de seus atuais sócios, César Moraes, uniu-se a Magela Luz
para empreender em uma loja de produtos de informática, nomeada na época como Alt Informática. O
estabelecimento dedicava-se à comercialização de acessórios para computadores, desde mouses e
teclados até tintas para impressoras.
Com o avanço da tecnologia e crescente demanda por atendimento às necessidades de uma
sociedade cada vez mais conectada, a empresa decidiu abrir um provedor de acesso à internet em
2009. O modelo de serviço selecionado foi o de rede sem fio, com uma frequência de 2.4 GHz e
velocidade muito superior à da internet discada antes predominante na cidade.
Após quatro anos de sucesso da empresa, em 2013, Magela Luz decidiu deixar a sociedade,
abrindo espaço para a chegada de três novos sócios: a) José Luiz Moraes, sócio-investidor; b)
Cristovão Reis, gerente técnico e c) Antônio Roberto, gerente administrativo. O nome também foi
alterado, passando de Alt Informática para R2Net Soluções em Internet. A Figura 1 a seguir detalha o
organograma atual da companhia.

9
Figura 1 - Organograma

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

No cenário de nova sociedade, em 2017 a companhia optou pelo investimento estratégico na
infraestrutura para rede de fibra ótica, visando a possibilidade de atendimento também à demanda
crescente por maiores pacotes de internet, tornando-se a única no município com essa tecnologia. A
inovação garantiu à empresa, em 2018, a expansão para localidades vizinhas, como as cidades de
Cristina e Dom Viçoso, realizando o atendimento tanto pela rede de internet via rádio quanto pela
utilização de fibra ótica.
A ampliação da carteira de clientes e do território atendido fez com que a empresa
ressignificasse alguns de seus processos, a fim de manter a qualidade da prestação de seu serviço sem
a obrigação de aumento significativo nos custos fixos. Além disso, a necessidade de melhoria no canal
de atendimento ao cliente apresentou-se como latente, uma vez que a alta quantidade de clientes em
diferentes localidades exige da companhia uma melhor gestão e profissionalização para suporte
técnico de todos os contratantes. Antes da expansão, o método de atendimento ao cliente mais usual na
empresa era o envio de um técnico de campo diretamente na casa do cliente solicitante
independentemente do problema relatado - o que se torna inviável no cenário atual.
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3. Embasamento Teórico
3.1 Processos
Os processos são compostos por diversas atividades, que são conduzidas por um colaborador em
uma organização. Deste modo, os processos só devem existir se agregam valor à organização.
Portanto, a maioria dos processos pode apresentar melhorias, no caso de alguém imaginá-lo e realizálo de maneira mais eficaz (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009).
Além disso, por ser um elemento chave para o gerenciamento, o mapeamento de processos pode
atuar na redução de custos, redução de falhas de comunicação e integração, e contribuir no
desempenho da empresa.
Em um cenário mais amplo, processo é definido como um conjunto de atividades sequenciais que
apresentam relação lógica entre si (OLIVEIRA, 2007), com a finalidade de entender e atender às
necessidades dos clientes internos e externos da empresa. Dessa forma, processo é um conjunto de
atividades com um início e um fim já determinados.
Nesse sentido, os processos mapeiam atrasos e problemas encontrados em sua execução, além de
dados e evidências - o que permite aos gestores tomadas de decisão mais precisas e analíticas. Existem
diversas maneiras de realizar o mapeamento de processos, e a escolha da ferramenta depende do
objetivo e necessidade da empresa no momento do mapeamento.
Em relação à análise dos processos, trata-se de um acompanhamento do trabalho realizado e de
como pode ser redesenhado para ser melhorado. Dessa forma, a análise dos processos começa quando
é identificada uma nova oportunidade, e termina com a implementação ou melhoria no processo.
Quando a última etapa volta à primeira, cria-se um ciclo de aperfeiçoamento contínuo (KRAJEWSKI;
RITZMAN; MALHORTA, 2009).

3.2 Mapeamento de processos
A gestão do mapeamento de processos pode ser observada como um conjunto de pessoas e
atividades, organizadas em uma ordem subsequente para transformar insumos em produtos ou
serviços, com alta eficiência no uso de recursos e foco no cliente.
O mapeamento dos processos envolve a descrição desses processos no que diz respeito a como as
atividades se relacionam dentro dele (SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JHONSTON, R, 2009). Nesse
sentido, é uma ferramenta de gerenciamento analítica, que busca a melhoria dos processos existentes
ou a implantação de novas atividades atrelada aos processos.
Mapear um processo é elaborar um desenho das atividades e analisar como são executadas e
relacionadas. Os dados para a elaboração do desenho podem ser provenientes de consultas aos
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responsáveis de cada processo, buscando identificar todas as atividades executadas pela organização,
seus dirigentes e interligações. Contudo o mapeamento de processos nos mostra diferentes enfoques a
depender da técnica aplicada, sendo fundamental a interpretação correta de cada tipo de ferramenta
disponível para utilização. Tais técnicas podem ser executadas individualmente ou em conjunto,
dependendo da análise e do mapeamento. Em síntese, não é possível existir uma organização sem que
haja um processo. Por trás de cada serviço ou produto há sempre um composto de atividades, ou seja,
um processo envolvido, sejam eles mais administrativos ou operacionais.

3.3 SIPOC
A ferramenta utilizada inicialmente nesse estudo é a SIPOC, sigla que tem suas origens em
termos da língua inglesa: Supplies (fornecedores), Inputs (insumos) , Process (processos), Outputs
(produtos obtidos na saída) e Customers (consumidores), segundo Martinhão Filho e Souza (2006).
Tal metodologia tem como objetivo melhorar a visualização do processo para toda a cadeia de pessoas
envolvidas. Para isso, serão necessários os dados apresentados sobre cada processo a ser preenchido e
analisado:
a) Os fornecedores são os agentes que fornecem o recurso a ser transformado para o processo;
b) As entradas são informações ou recursos que serão investidos na realização da atividade;
c) Os processos são uma etapa do processo geral, atuando com uma pequena parte de um plano
maior, que utilizará as entradas para gerar novos dados;
d) As saídas são os resultados obtidos da transformação dos recursos da entrada;
e) Os clientes são quem recebe o resultado da etapa do processo em que se encontra;

Com um fluxo de processo mais visível e detalhado, é possível identificar de maneira mais
assertiva as falhas e as oportunidades de melhorias em seu curso, como reconhecimento de fronteiras
de atividades, responsabilidade de agentes do processo e especificações estabelecidas.

3.4 Design Robusto
Para descrição e análise das variáveis encontradas, por sua vez, será utilizado o método de
Taguchi (1986), conhecido como Método do Design Robusto. De acordo com o autor supracitado, a
qualidade é resultante da medida do desvio que uma característica funcional apresenta em relação ao
seu valor esperado. Ou seja, a qualidade é aquilo que garante a acuracidade dos resultados obtidos
versus esperados.
Uma variável relevante na metodologia é o que classifica-se como “Ruídos”, que podem ser
exemplificados como desalinhamento de informações, falhas de comunicação, má utilização do
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produto etc. São esses ruídos que desviam a variável de sua meta, resultando na perda de qualidade do
produto.
Essa queda pode ser avaliada através de uma “função perda”, que se define como produtos
imperfeitos em relação ao esperado. Dessa forma, em geral determina-se a função perda e realizam-se
otimizações através do emprego de análises estatísticas. Tais técnicas permitem identificar as
melhorias necessárias para minimizar as influências de fatores ruídos no desempenho do processo. O
modelo utilizado é uma adaptação realizada para atender às necessidades e especificações do trabalho,
onde há:
a) fluxo de processo indicando o sentido a ser seguido no processo;
b) ruídos são entradas indesejadas, como possíveis desvios de informação que afetarão as
saídas, distanciando-as dos resultados esperados;
c) os fatores na variável Y que atuam como entradas e controladores de ruídos, como por
exemplo uma ficha cadastral, restringindo as informações coletadas no processo;
d)

as saídas presentes nas variáveis X são os resultados gerados após a

atuação dos fatores Y no processo;
Como retrata a Figura 2:

Figura 2 - Modelo de Design Robusto

Fonte: Elaborado por Taguchi, adaptado pelo autor, 2018.
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4. Problema
A crescente concorrência de mercado vem exigindo cada dia mais qualidade e acessibilidade
das empresas para continuarem competindo no nível do mercado. Ter um serviço de alta qualidade já
não é mais um diferencial e sim um pré-requisito, e, para destacar-se nesse cenário, é necessário
dedicar esforços ao atendimento ao cliente. No entanto, a maximização de sua experiência deve estar
também atrelada a uma redução do custo operacional da empresa.
Este trabalho tem como desafio mapear toda a jornada do cliente, desde a contratação de um
ponto de acesso até um chamado de suporte, identificando as variáveis que podem ocasionar algum
tipo de ruído no processo, com a finalidade de entendê-las e controlá-las. Assim, seria possível
otimizar o atendimento ao cliente tanto no sentido operacional quanto na experiência do cliente,
garantindo à R2Net vantagem em mais um fator competitivo de mercado.

5. Objetivos
Tendo em vista o que foi mencionado, o foco deste estudo consiste-se em assegurar a
competitividade da R2Net no mercado sul-mineiro, atuando na redução de custos operacionais em
processos relacionados ao atendimento ao cliente e à maximização de sua satisfação. Nesse sentido,
visa-se o atingimento de três objetivos específicos:
a) Mapeamento e detalhamento da jornada do cliente na empresa, com a finalidade de
promover maior visibilidade e controle ao processo de atendimento;
b) Padronização no atendimento ao cliente, para garantia de igual satisfação entre todos
os chamados de suporte realizados, identificando dúvidas mais frequentes e
antecipando problemas e;
c) Identificação de possíveis variáveis que atuem como gargalo, para controle e redução
dos ruídos no processo.
Através do cumprimento dos objetivos supracitados, espera-se propor soluções que diminuam
o tempo dedicado ao atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que garantem a qualidade e
satisfação com o serviço.

6. Justificativa
A R2Net apresenta-se hoje em Maria da Fé como a única empresa com a opção de fibra ótica
em seu portfólio de serviços. Nesse sentido, há interesse por parte da companhia de se manter sem
concorrentes em seu mercado regional, o que exige maior dedicação e investimento no que tange ao
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setor de atendimento ao cliente - dado o crescimento da demanda de contratantes de planos de internet
da empresa, calculado hoje em cerca de 31% ao ano.
A empresa contava, em setembro de 2018, com 1080 assinantes de internet via rádio e 715
usuários de rede de fibra ótica na cidade de Maria da Fé. Além disso, realizam-se aproximadamente
150 reinstalações mensais de alteração de antigos pontos de rádio para a rede de fibra ótica, o que
indica uma necessidade de padronização, otimização nos custos de instalação e criação de um canal
prático para o cliente se comunicar com a empresa.
Nesse sentido, o mapeamento da jornada do cliente permitirá a análise de dados e criação de
planos para tomada de decisão, tais como padronizar, otimizar e controlar seus processos diante do
crescimento operacional, assegurando a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes.

7. Metodologia de pesquisa
Para realizar o trabalho, inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica, para compreender
as ferramentas necessárias e adequadas ao estudo de caso. Em seguida, para realizar a coleta de dados,
realizou-se pesquisas empíricas com colaboradores e clientes da empresa. Como última etapa, foi
realizado uma análise de todos os dados recolhidos e apresentados, possibilitando tomadas de
decisões.

8. Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas (Anexo 1) com a equipe de funcionários da
empresa (gerentes e diretor) e assinantes do serviço, para obtenção de informações e desenho do
mapeamento da jornada do cliente.
O início do processo se dá quando o contratante entra em contato com a empresa para
conhecimento dos serviços e planos disponíveis para assinatura. Uma vez tomada a decisão de
compra, o cliente recebe uma ficha cadastral, em que deverá inserir seus dados pessoais como nome,
endereço e CPF. Além disso, é já na ficha que o cliente seleciona qual plano deseja contratar e se
precisará de um roteador.
Após o preenchimento, o novo contratante é registrado no sistema de gestão da empresa (ERP),
que automaticamente define a data de vencimento para pagamento mensal. O agendamento da
instalação ocorre segundo a disponibilidade informada pelo cliente, gerando uma ordem de serviço a
ser executada pelos técnicos da empresa. Estes devem atentar-se às informações especificadas na
ordem de serviço e garantir o funcionamento da conexão após a instalação dos equipamentos.
O relacionamento após a venda estabelece-se apenas quando o cliente apresenta algum problema
em sua conexão e entra em contato com a empresa. A área de suporte técnico interno tenta,
primeiramente, resolver o problema de forma remota. No entanto, no caso de não-resolução, técnicos
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de campo são enviados até a casa do assinante para análise detalhada do incidente. Foi constatado que
são registrados em média trinta chamados de atendimento diários, com diversos tipos de problemas
técnicos, variando desde a falta de conexão até a mudança de senha do wi-fi.
A Tabela 1 abaixo apresenta o mapeamento do processo de relacionamento com o cliente,
desde a contratação do plano de internet, elaborado com auxílio da ferramenta SIPOC, explicada em
detalhes no tópico de Embasamento Teórico. Sua utilização deu-se para uma visualização do processo
de forma panorâmica, buscando abranger apenas suas macroetapas. A aplicação da ferramenta
mostrou-se como essencial para fornecer embasamento à elaboração do mapeamento de processos
detalhado via Método de Design Robusto, que será explicitado no próximo tópico.
Tabela 1 - SIPOC do primeiro contato com o cliente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

9. Análise de dados coletados
Uma vez realizada a coleta de dados e a aplicação da ferramenta SIPOC, foi possível a
elaboração do mapeamento de processos executados pela empresa em toda a cadeia de jornada do
cliente, a fim de obter-se maior detalhamento das variáveis presentes no processo. Optou-se pela
aplicação da técnica de Design Robusto (o método Taguchi), supracitada de forma aprofundada no
tópico de Embasamento Teórico. Sua utilização deu-se tanto para um novo desenho do processo
quanto para descrição detalhada de cada variável (processos, respostas e fatores de controle).
Um fator que cabe ressaltar é que não havia na empresa qualquer mapeamento ou
padronização do processo de jornada do cliente. Dessa forma, o fluxo aqui proposto foi construído a
partir da coleta de dados em entrevistas com funcionários da R2Net, representado na Figura 3.

Figura 3 - Mapeamento da Jornada do Cliente
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para maior compreensão do mapeamento, detalhar-se-á a seguir cada uma das variáveis
apresentadas:

a) Apresentar a empresa
y¹ - Apresentação da empresa e planos
Informações genéricas sobre a empresa e apresentação do portfólio de produtos e planos
y² - Ficha de cadastro
Apresentação da ficha de cadastro ao cliente e esclarecimento de possíveis dúvidas
x¹ - Informações sobre a empresa
História da empresa, informações sobre o serviço, FAQ (Frequently Asked Questions)
com dúvidas mais recorrentes dos clientes.
x² - Informações sobre os planos
Especificações técnicas do plano, informações financeiras, contratuais, suporte técnico

b) Preencher ficha de cadastro
y¹ - Seleção do plano
Definição do cliente sobre o plano que melhor lhe atende.
y² - Dados pessoais
Preenchimento da ficha de cadastro, inserindo dados pessoais: nome, CPF, endereço e
telefone.
y³ - Informações do cliente
Número de registro do plano escolhido, valor total a ser pago, melhor data para instalação.
x¹ - Ficha de cadastro preenchida
Após o cliente preencher a ficha é analisada para checagem de possíveis erros e
desalinhamento de informação.
x² - Cadastro do cliente no ERP
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Registro do cliente e dados da ficha cadastral preenchida no banco de dados do sistema de
gestão da empresa.

c) Agendar Instalação
y¹ - Ficha do cliente no ERP
Analisar informações do registro e realizar a logística de instalação de acordo com a
disponibilidade do cliente.
y² - Verificação de disponibilidade
Verificar a disponibilidade da equipe técnica e de equipamentos necessários para a instalação.
x¹ - Instalação agendada
Confirmar com o cliente data estabelecida.
x² - Ordem de serviço
Gerar uma ordem de serviço com os dados da instalação.

d) Executar instalação
y¹ - Ordem de serviço
Analisar ordem de serviço a ser executada.
y² - Equipamentos
Seleção dos itens de instalação, como equipamentos técnicos, boleto de pagamento e contrato
de serviço.
y³ - Técnicos
Execução da ordem de serviço especificada e testes para checagem do funcionamento.
x¹ - Instalação realizada
Equipamentos instalados e em funcionamento, documentação relacionada à empresa
x² - Acesso à internet
Ponto de acesso à internet disponível para a utilização de cliente.

e) Suporte ao cliente
y¹ - Ordem de serviço
Abrir uma ordem de serviço quando receber um chamado de algum cliente para suporte.
y² - Técnicos
Análise da ordem de serviço e execução do suporte necessário (remoto ou em campo).
x¹ - Problema solucionado
Identificação e solução do problema apresentado.
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A partir da análise das causas com maior incidência de atendimento, foi possível identificar os
fatores críticos de desempenho do processo, elaborando planos de ação corretivos.
Após a definição da jornada do cliente, foi realizada uma análise quantitativa nas ordens de
serviço abertas para atendimento ao cliente. Constatou-se uma média de 30 ligações diárias em busca
de suporte, e, desses atendimentos, uma média de 70% eram classificados como ordem de serviço
improdutivas, como representa o Gráfico 1.

Esse tipo de classificação ocorre quando o aparelho não apresenta nenhum problema
relacionado à empresa, mas sim devido ao mal uso do próprio cliente. Nesse sentido, a maior
incidência era de problemas relacionados a inadimplências e configurações triviais do equipamento,
como falta de alimentação de energia até a desconfiguração do roteador.
Os problemas relacionados à inadimplência devem-se, principalmente, à perda do boleto de
pagamento, onde o cliente necessita a impressão de uma nova via. Além disso, a definição pela
empresa de uma data de vencimento incompatível com a realidade do cliente apresenta-se como um
segundo fator para o não pagamento no dentro do prazo.
Os chamados realizados por desconfiguração do equipamento são ocasionados principalmente
por fatores que configuram desconhecimento sobre a utilização do produto, como a mudança na senha
pessoal da rede de wifi. Ademais, identificou-se também um alto número de incidentes como
consequência de descuido do cliente, como a remoção do roteador da tomada ou falha de conexão de
aparelhos pessoais (celulares e notebooks).

10. Proposição de melhorias
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De acordo com as análises realizadas ao decorrer do trabalho, pôde-se identificar as variáveis
que mais representam o fator de ruído do processo, distanciando os resultados obtidos dos resultados
esperados.
O primeiro fator ruído apresenta-se no cadastro do cliente, que, ao preencher sua ficha
cadastral, obtém uma data automática sobre o vencimento de sua fatura. O problema é que, muitas
vezes, a data sugerida não é compatível com a realidade do contratante, propondo, por exemplo, o
vencimento do boleto para o dia 10 do mês, quando na verdade o cliente recebe salário apenas no dia
15 do mês.
Pensando nisso, a primeira proposta de melhoria no processo surge para controle deste ruído,
sugerindo uma alteração na ficha cadastral. Incluiu-se um campo de preenchimento para que o cliente
escolha a melhor data para pagamento, adequando-a às suas necessidades e evitando inadimplência
por desalinhamento de prazos, apresentado no Anexo 2.
Outro ruído responsável por uma alta demanda de chamados ao atendimento ao cliente era a
perda do boleto de pagamento, ainda entregue na forma de papel pelo correio ou retirado na loja física
do provedor. Após a perda do boleto, era necessário entrar em contato com o suporte técnico da R2Net
para obtenção de uma segunda via, gerando uma fila de atendimento apenas para essas emissões.
Foram constatados casos, inclusive, de mais de uma perda por mês por parte do mesmo cliente.
Como contramedida teste, foi implementado um carnê anual de pagamento. Dessa forma, o
cliente passou a receber, uma única vez, uma cartela com os boletos emitidos para todo o ano seguinte,
concentrando as informações de pagamento em apenas um documento. Assim, a hipótese é de que a
organização e cautela com o carnê é maior e mais prática do que a com boletos avulsos, na tentativa de
minimizar os atendimentos para reemissão de boletos. O novo carnê está representado no Anexo 3

Por fim, o terceiro ruído identificado foi a alta quantidade de chamados diários ao atendimento
do cliente (cerca de 30), com aproximadamente 70% destes sendo classificados como ordem de
serviço improdutiva e gerando grande demanda de mão de obra operacional, tanto de técnicos de
suporte interno quanto de técnicos de campo.
Diante da análise da demanda gerada por esses incidentes, observou-se a possibilidade de
investimento em um sistema de atendimento ao cliente automatizado, denominado no mercado como
PABX (Troca Automática de Ramais Privados) integrado ao banco de dados da empresa. Essa
ferramenta possibilita com que o cliente seja atendido por um sistema de atendimento automático,
redirecionando-o de acordo com a necessidade de seu suporte, desde a contratação de planos e
consultas de dados pessoais até o auxílio técnico.
Para implementação, a empresa contratada para fornecimento do software realizou um
mapeamento de atividades que estariam disponíveis no canal de atendimento automatizado. A partir
disso, elaborou-se a jornada do cliente quando inicia um chamado de suporte através do telefone da
R2Net, como consta na Figura 4.
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Figura 4 - Fluxograma de atendimento PABX

Fonte: Elaborado pela empresa prestadora do serviço, 2018.

Com a implementação, tornou-se possível realizar um atendimento ao cliente mais rápido e
assertivo. Para chamados relacionados à emissão de boletos e consultas financeiras, por exemplo, o
contratante pode realizar seu suporte facilmente apenas através da central de atendimento, digitando
dados como CPF e RG para consulta e tornando desnecessário o contato com algum técnico da
empresa.
Além disso, o sistema é capaz de filtrar problemas técnicos que podem ser oriundos de mau
uso do aparelho pelo cliente. No caso de falta de conexão, a central solicita, antes de passar a ligação
para o técnico, o cumprimento de um checklist de verificação de funcionamento, exigindo ações como
reinício do roteador e checagem de alimentação de energia. Essa segmentação faz com que, em sua
maioria, cheguem ao técnico apenas ordens de serviço em que sua atuação apresenta-se como
imprescindível - como é o caso de rompimento de fios de fibra ótica e substituição de equipamentos.
Como medida complementar ao canal de atendimento, implementou-se outros materiais de
suporte rápido a dúvidas mais frequentes. Um exemplo é o verso do novo carnê de pagamento, em que
há um passo a passo de como restabelecer a conexão em caso de queda. Esse tipo de informação
contribui para a antecipação de problemas, evitando o gasto de tempo de técnicos em sua resolução. O
passo a passo pode ser observado no Anexo 4.
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Uma melhoria já observada após a implementação do canal de atendimento ao cliente foi a
redução significativa nos chamados para os técnicos da empresa. O número, que antes permanecia em
torno de 30 ligações diárias, diminuiu para uma média de apenas sete, em uma análise em um período
de dois meses pós implementação, representado no Gráfico 2. Além disso, a antiga classificação de
70% das ordens de serviço como improdutivas passou para apenas 30%, reforçando a importância da
segmentação e automatização do atendimento ao cliente, como pode-se observar no Gráfico 3.

Após a implementação do sistema de canal de atendimento, pôde-se identificar o fenômeno de
surgimento de um novo fator de ruído no processo. No primeiro mês de utilização do canal, notou-se
que uma parcela considerável de clientes deslocou-se até a loja física da empresa afirmando que o
telefone não estava funcionando, uma vez que não eram mais capazes de conversar com o técnico da
companhia sem passar pelo atendimento automatizado do canal. Nesse sentido, identificou-se uma
falta de adequação dos antigos clientes ao sistema, por consequência do desconhecimento de sua
existência e de como utilizá-lo.
Como contramedida, sugere-se aqui a elaboração de metodologias para divulgação do novo
software, tais como folhetos de divulgação e conteúdos em mídias digitais, a fim de garantir maior
velocidade na transmissão do conhecimento e absorção do sistema por parte dos clientes. Um exemplo
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de material poderia ser a divulgação nos boletos avulsos de pagamento ou no novo carnê, uma vez que
tratam-se de documentos que o cliente obrigatoriamente lê e entra em contato todo mês.

11. Conclusões
Tendo em vista o que foi mencionado, o estudo realizado permitiu observar a necessidade de
melhoria contínua não só nos processos de uma empresa, mas em suas especificações e análises, para
que consiga se manter competitiva em relação ao mercado. Ainda que se tenham sugerido melhorias
para a redução do custo operacional no atendimento ao cliente, a implementação completa das
sugestões supracitadas não exclui a empresa da constante revisão de seus processos.
O tema abordado evidencia que não basta estabelecer parâmetros para controlar os ruídos, mas
sim demonstra a necessidade de controle e ajustes de tais parâmetros para assegurar a qualidade e
eficiência dos processos. É também notória a importância da atuação de um Engenheiro de Produção
na elaboração gradual de uma técnica, assim como a aplicação de ferramentas de gestão, qualidade e
mapeamento de processos para certificação de que se está prestando o serviço da melhor forma
possível para o cliente, e ao menor custo para ele e para a empresa.
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13. Anexos
●

Anexo 1 - Entrevista para coleta de dados

Quais são os maiores incidentes de chamados?
Quais chamados levam mais tempo para serem solucionados?
Qual a quantidade média de chamados diários?
Em 5 etapas, defina o processo de atendimento ao cliente
Como você descreveria a eficiência do suporte da empresa?
Alguma sugestão para melhorar o atendimento?
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

●

Anexo 2 - Nova ficha cadastral com opção de data de vencimento

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
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●

Anexo 3 - Carnê de pagamento

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
●

Anexo 4 - Passo a passo

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
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1.

INTRODUÇÃO

Para se tornar mais competitiva em um mercado tão concorrido as empresas têm
buscado métodos para que consigam aumentar sua eficiência e eficácia. A gestão de processos
faz parte deste alinhamento estratégico para transformar a organização, tornando-a assim capaz
de se adaptar rapidamente às mudanças, conseguindo se sobressair dentre as demais.
Essa é a maior luta para a sobrevivência das organizações, pois cada dia que se passa
novas tecnologias e metodologias vem surgindo e aposentando as demais. Qualquer empresa
que queira se manter viva no mercado tem que buscar a melhoria contínua dos seus processos
e serviços, conseguindo assim, a satisfação do cliente.
Várias metodologias de melhoria e mapeamento de processos vêm sendo elaboradas e
estudadas ao longo do tempo. Elas têm como objetivo representar graficamente, através de
fluxos, mapas ou diagramas, um processo a ponto de que este possa ser entendido e assimilado
por todas as partes interessadas.
O trabalho proposto foi elaborado na empresa AGTechnologies, localizada em Santa
Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Atuante no ramo de prestação de serviços eletrônicos, buscou a
reestruturação dos seus processos, a fim de otimizar o tempo e mão de obra disponíveis para a
realização de suas operações.
Através dos estudos de mapeamento o objetivo principal é a padronização dos processos
da empresa escolhida devido a mesma não possuir esse critério para a execução dos seus
serviços. Além de que, com o mapeamento será possível estruturar o setor de Recursos
Humanos, criando através da gestão de cargos a descrição dos cargos de cada função realizada
dentro da empresa, dando suporte ao setor para futuras contratações e treinamentos dos
operadores em todos os processos onde fazem parte.
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2.

ORGANIZAÇÃO

A AGTechnologies foi fundada em 2004 por um administrador de empresas e um
engenheiro que tinham como meta criar uma empresa forte tanto no setor comercial como no
setor de engenharia. Surgiu assim a AGT, uma fabricante nacional de Displays de Cristal
Líquido (LCD) que comercializa seus produtos para a indústria e comércio de todo o Brasil e
América Latina. A planta da fábrica de Display de Cristal Líquido localiza-se na cidade mineira
de Santa Rita do Sapucaí, com escritório de vendas em São Paulo e na Região Sul.
A AGT produz Display de Cristal Líquido (LCD) e Módulos de Display de Cristal
Líquido (LCM), nas tecnologias TN, STN, FSTN, TFT e OLED. O estoque local proporciona
agilidade nas entregas. O desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima, projetos e o
processo de produção asseguram a excelência dos displays.
A empresa possui um eficiente sistema de inspeção de matéria prima e de controle de
qualidade que possibilita o alcance de um alto padrão. A engenharia fornecida pela empresa é
um grande diferencial, prestando uma completa assistência técnica durante a elaboração do
projeto (displays customizados) e no pós-venda. E com o auxílio do sistema de distribuição
asseguram uma atenção completa a nossos clientes.
Todo este trabalho em conjunto entre fornecedor de matéria-prima, laboratório de testes,
fábrica, escritórios comerciais e clientes, possibilita capturar rapidamente as necessidades do
mercado e transformá-las em produtos com preços competitivos.
A empresa AGTechnologies é certificada com a ISO 9001:2015, o que passa aos clientes
e fornecedores a qualidade exigida para atuação no mercado tão competitivo. O
desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima, projetos e o processo de produção
asseguram a excelência dos displays. A AGT trabalha também com o processo de prestação de
serviços de montagem de placas eletrônicas para diversos clientes em todo o Brasil. No anexo
I é apresentado a certificação de qualidade ISO 9001/2015 da empresa AGTechnologies.
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2.1

ORGANOGRAMA

A figura 1 demonstra o organograma da empresa.

Figura 1 - Organograma AGTechnologies
Fonte: AGTechnologies
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3.

EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1

DEFINIÇÃO E CONCEITO DE PROCESSOS

Um processo pode ser descrito como a maneira pela qual se realiza uma determinada
operação, ou seja, pode ser definido como conjunto de atividades onde se tem três itens de
estudo: Temos as entradas, que podem ser Informações, materiais ou instruções; em seguida
temos o processo, que é a fase onde se agrega valor ao produto, sendo ele físico ou em
prestações de serviço e por último temos as saídas, que são os produtos ou serviços realizados.

3.2

ABORDAGEM DE PROCESSOS

A orientação voltada para processos busca eficiência organizacional e rapidez, foca em
atividades geradoras de valor para clientes e questiona aquelas que não contribuam diretamente
neste objetivo (DAVENPORT, 1993). Ela conduz empresa a buscar melhores resultados
financeiros e torna-se vantajosa desde que tenha influência positiva no desempenho
organizacional. Lacerda (2010) afirma que abordagem de processos melhora análise de
atividades sequenciais, permitindo entendimento holístico e melhoria da empresa como um
todo. Por sua vez, Kohlbacher (2010) mostra como principais efeitos da orientação para
processos no desempenho organizacional a melhoria de rapidez na execução do processo,
aumento da satisfação dos clientes, melhoria de qualidade, redução de custos e melhoria de
desempenho financeiro. Por fim, um processo tem um ciclo de vida que é avaliado pela extensão
a qual os processos são explicitamente definidos, gerenciados, medidos e controlados. Dado
maiores níveis de maturidade de orientação voltada para processos levam a melhores
desempenhos, os gestores precisam examinar suas práticas, estruturas, gestão e medição dos
processos avaliando seu estado atual (SKRINJAR, 2008). Portanto, a gestão por processos é
utilizada como ferramenta para executar este papel de administrar, avaliar, medir e melhorar os
processos da empresa.
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3.3

GESTÃO POR PROCESSOS

Em definição, a gestão por processos realiza os processos usando métodos, técnicas e
software para desenhar, controlar e analisar processos operacionais envolvendo pessoas,
organizações, documentos e outras fontes de informação (VAN DER AALST, 2004).
Definindo, gestão por processos é baseada como metodologia para avaliação contínua, análise
e melhoria do desempenho dos processos que mais impacto exerçam na satisfação de clientes
e acionistas, o que possibilita o desenvolvimento e a implementação de mudanças benéficas e
sustentáveis para o desempenho do processo (HAMMER, 1994; ROTONDARO, 2006).
Portanto, a gestão por processos possibilita o desenvolvimento e melhoria continua das
estratégias corporativas e permite às empresas concentrarem-se nos processos que geram valor.

3.4

MELHORIA DE PROCESSOS

A melhoria de processos é uma abordagem estruturada para analisar e aperfeiçoar
continuamente atividades fundamentais da operação de uma empresa através da simplificação
de processos melhorando eficiência, eficácia e adaptabilidade e proporcionando aumento de
competitividade (DAMIJ, 2007). Para que isso ocorra, as empresas têm sido pressionadas a
melhorarem seu desempenho em larga escala e, portanto, a buscarem melhoria de processos.
Esse cenário competitivo teve duas origens, a primeira é a competição existente hoje, onde os
produtos sofrem alterações diariamente, forçando as empresas a se adequarem (HECKL;
MOORMANN, 2010). O principal método utilizado foi a reengenharia de processos que
prometia alcançar melhorias de ruptura em medidas críticas de desempenho, como custo,
qualidade e velocidade (HAMMER; CHAMPY, 1994). A outra origem seria de abordagens
evolutivas – nomeadamente Gestão da Qualidade Total ou Total Quality Management (TQM),
Lean Production, Kaizen e Six Sigma – focadas na melhoria contínua de processos existentes.
Vale ressaltar apenas que a metodologia de melhoria contínua simplifica e elimina atividades
que não agregam valor, melhorando a realocação de recursos (VALIRIS; GLYKAS, 1999).
Hesson (2007) afirma que reengenharia é sinônimo de mudança radical e melhoria
contínua de processos é sinônimo de mudança incremental. Ambas, reengenharia e melhoria
contínua de processos estão inclusas na definição de redesenho.
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Contudo, a reengenharia de processos é considerada obsoleta e impraticável tendo em
vista a sua visão radical de redesenho, abordagem hierárquica, forte foco em automatização de
processos e histórico anterior de falhas e problemas. Outras abordagens como o desenho e
redesenho de processo, a melhoria de processo, etc. ainda estão vivas e amplamente utilizadas
por

vários

consultores

e

profissionais,

frequentemente

sob

nomes

diferentes

(SEETHAMRAJU; MARJANOVIC, 2009).

3.5

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O processo pode ser interpretado como tarefas interligadas a fim de gerar um
determinado resultado baseado em seus objetivos na hora de definir o processo a ser mapeado.
Essas tarefas interligadas auxiliam na compreensão, detalhadamente do processo. É baseada em
subgrupos de funções, conforme abaixo:
a)

Macroprocesso: É a visão global de todas as funções relacionadas dentro da

organização;
b)

Processo: É o conjunto de atividades realizadas em cada operação dentro da

organização;
c)

Atividades: É o que ocorre dentro dos processos. São as atividades rotineiras

desenhadas em cada processo, é o passo a passo na realização de algum processo, do início ao
seu fim;
d)

Tarefa: é uma parte especifica do trabalho, ou seja, menor enfoque do processo,

podendo ser um único elemento e/ou subconjunto de uma atividade.
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial e de comunicação que têm a
intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou implantar uma nova estrutura voltada
para processos. A sua análise permite a redução de custos no desenvolvimento de produtos e
serviços, a redução de falhas de integração entre sistemas e melhora do desempenho da
organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos
processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. Segundo
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(BARNES, 2004; CORRÊA, 2005), existem quatro enfoques que devem ser considerados no
desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias de processos. Sendo eles:
a)

Eliminar todo o trabalho desnecessário;

b)

Combinar operações e elementos;

c)

Modificar a sequência das operações;

d)

Simplificar as operações essenciais.

Segundo PRADELLA (2012), como os processos não são totalmente visíveis dentro das
organizações, o mapeamento dos mesmos funciona como uma ferramenta onde é possível
analisar criticamente cada processo, tornando-o melhor e otimizado. Mapear um processo
implica que a representação gráfica deste processo pode ser utilizada para mostrar com maior
clareza os fatores que afetam o seu desempenho. O mapeamento, desenho ou modelagem de
processos é o método utilizado para descrever cada processo, analisá-lo e redesenhá-lo. Seu
objetivo é a compreensão desses processos por todas as partes interessadas, possibilitando-se
analisar criticamente pontos de incremento de melhorias que possam ser aplicados (JUNIOR;
SCUCUGLIA, 2011). Para realizar esse mapeamento, é necessário que se represente
graficamente, e de forma padrão, as etapas ou atividades de que são compostos esses processos,
na forma cronológica de execução e na forma em que se possa interpretar cada uma dessas
etapas. Na Figura 2 pode-se observar símbolos utilizados com o propósito de representar
graficamente um processo, de acordo com o tipo de atividades que os compõe.

SÍMBOLO

DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
OPERAÇÃO
TRANSPORTE
INSPEÇÃO
ESPERA
ESTOCAGEM

Figura 2 - Símbolos de Padronização para Fluxo de Processo
Fonte: Barnes, 2004
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De acordo com Barnes (2004), o mapeamento de processos pode ser representado por
um fluxograma onde se representa suas sequências de atividades ou passos, em uma ordem
cronológica de ocorrências, e se desenha de forma padrão cada uma dessas etapas, através, por
exemplo, dos símbolos representados na Figura 4. A transformação que ocorre em um processo
deve adicionar valor e criar um resultado que seja mais útil e eficaz, ao recebedor tanto acima
quanto abaixo da cadeia.

3.6

RELEVÂNCIA DE MAPEAMENTO PARA MELHORIAS

É necessário ter uma imagem detalhada e precisa de como o processo está funcionando
atualmente, incluindo suas forças e fraquezas antes do mesmo ser analisado e melhorado
(DONNER, 2001). Todas atividades de um processo devem ser direcionadas por desenho que
as discrimine, bem como aponte quando e quem deverá executá-las (HAMMER, 2002).
O processo de criação do desenho ajuda os colaboradores a questionarem procedimentos
normais e torna possível identificar desperdícios em procedimentos atuais. Além disso, a
interação entre os processos e a organização deve ser visualizada e o desempenho de cada
processo deve ser medido em relação aos resultados planejados e esperados (HAMMER, 2002).

3.7

ELABORAÇÃO DE DESENHO

Para a elaboração dos desenhos é definida a modelagem de processos como a construção
de atividades funcionais de toda ou parte da empresa para obter a situação atual (As Is) ou a
situação proposta (To Be) após o seu desenho. O desenvolvimento de modelagem de processos
será mais eficaz se uma finalidade específica é considerada, mensurando assim os seus objetivos
reais. Isto é motivado pela ideia de que os processos ligados a uma empresa definem a maneira
em que os objetivos da empresa podem ser alcançados ou como estes objetivos afetarão os seus
subprocessos.
Baldwin (2005) reforça que na maioria dos processos, o estágio de mapeamento de um
processo é um momento importante a considerar para implementar um novo sistema ou
redesenhar um processo.
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Ungson e Walsh (1991) afirmam que as questões "quem, o que, quando, onde, por que
e como" provêm maneira útil de caracterizar o escopo de informação que pode ser adquirida
sobre um estímulo de decisão e resposta organizacional específicos. Para obter estas respostas
é necessário que haja um responsável pelo processo e seu mapeamento, para que o mesmo possa
acompanhar e orientar os que executam as atividades. Para isso é importante entender o papel
da documentação em um processo.

3.8

RESPONSABILIDADE DO PROCESSO

Pesquisadores mostram que as empresas estão cientes da importância de definir os
responsáveis pelo processo. Nos casos em que os responsáveis ainda não foram definidos, as
empresas têm a pretensão de fazê-lo no futuro (ZAIRI; SINCLAIR, 1995).
Hammer (2002) destaca como uma das funções deste profissional garantir que as
pessoas entendam o processo executado, sejam nele treinadas, disponham das ferramentas
necessárias e sigam o mapeamento especificado no processo. Ele fica responsável por ajustes
dos processos, monitorar e controlar os indicadores envolvidos e gerenciar mudanças.
Conforme o caso, pode-se inclusive optar por redesenho completo, lembrando-se de envolver
os profissionais competentes para a discussão. Os responsáveis pelos processos devem ser
definidos ao passo que as empresas devem dar a eles poder suficiente e incluí-los desde o início
em projetos de melhoria de processos e a indeterminação ou ausência dos responsáveis pelos
processos são fatores que criam barreiras e conduzem ao fracasso iniciativas de melhoria de
processos.

3.9

PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO

O principal fator para o sucesso do mapeamento do processo e suas mudanças é o apoio
da alta gerência. Contudo, mesmo se as empresas criarem ambiente favorável, disponibilidade
para mudanças e competência tecnológica necessárias, o esforço de melhoria de processos não
funcionaria se os colaboradores essenciais nos processos não tivessem habilidades elegíveis e
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o conhecimento sobre o novo processo, ou se eles não forem educados corretamente e em tempo
para desempenhar suas funções (GROVER, 1995).
Finalmente, para se garantir visão geral da organização e se verificar como atuam as
diferentes áreas, é necessário haver, para todos os envolvidos, transparência dos processos e
entendimento de sua interação (GROVER, 1995).

3.10

ABORDAGEM DE METODOLOGIAS DE MELHORIA

Apesar de diferenças significativas, a maioria das metodologias de melhoria de
processos de negócio existentes na literatura consiste tipicamente da maioria das seguintes
etapas: desenvolvimento de objetivos; definição de problema e escopo; seleção, mapeamento,
análise e modelagem de processos; identificação de fatores de mudança, determinação de áreas
problemáticas ou que não proporcionam valor agregado; benchmarking e sugestão de novas
soluções; redesenho; implementação, avaliação e melhoria contínua (ADESOLA; BAINES,
2005; BATEMAN, 2005; MCKAY; RADNOR, 1998).
Finalmente, especificamente para propor possíveis soluções a atividades de processos,
Mansar e Reijers (2007) apresentam como conclusão de pesquisa uma lista (Figura 3)
diretamente aplicável com as dez melhores práticas utilizadas por empresas para obter novos
desenhos de processos:

Melhores Práticas

Definição

Eliminação de tarefa

eliminar tarefas desnecessárias de um processo

Composição de tarefa

Combinar pequenas tarefas para compor tarefas agrupadas e
dividir tarefas grandes em tarefas menores

Integração de tecnologia

Tentar superar restrições físicas em um processo através da
aplicação de nova tecnologia

Delegação

Reduzir gestão intermediária e dar aos colaboradores grande parte
da autoridade para decidir
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Atribuição de ordem

fazer colaboradores executarem tarefas únicas em tantas etapas
quanto forem possíveis

Reordenação

Realocar tarefas de forma mais apropriada

Especialista-generalista

Considerar fazer recursos mais especializados ou mais generalista

Generalistas Integração

Considerar a integração com um processo do cliente ou um
fornecedor

Paralelismo

Considerar se as tarefas podem ser executadas em paralelo

Envolvimento quantitativo

Minimizar o número de áreas, grupos e pessoas envolvidas em
um processo

Figura 3 - Melhores Práticas de Desenhos de Processos
Fonte: Adaptado de (MANSAR;REIJERS,2007)

3.11

DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA

Enquanto metodologias e ferramentas de melhoria de processos têm ajudado alcançar
melhorias significativas em áreas operacionais, muitas empresas têm encontrado dificuldades
em implementar e mantê-las no longo prazo (BATEMAN, 2005). Nesse sentido a falta ou
escassez de recursos (técnicos, financeiros, de tempo e de pessoas) pode causar um impacto
negativo e dificultar a implementação de projetos de melhoria de processos. Baseado nessa
afirmação podemos resumir as seguintes dificuldades para implementação de melhoria de
processos, através da figura 4 abaixo:

Dificuldades para Implantação de Melhorias
Dificuldades

Definições
Resistência das pessoas nas mudanças
Equipes Ineficazes da área de processos nas empresas

HUMANAS

Medo de perder o emprego e a autoridade sobre os colaboradores
Tempo necessário para implementação da metodologia
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TEMPO E
RECURSOS
FINANCEIROS

Disponibilidade de recursos financeiros
Problemas relacionados ao TI;

TECNOLOGIA E
METODOLOGIA

Dificuldades em modelar fatores humanos e aspectos organizacionais
dentro de uma metodologia
Falta de Habilidade das empresas para avaliar os efeitos das melhorias de
processos mapeados antes de sua implementação

POLÍTICA E
GESTÃO

Falta de apoio e comprometimento da alta gestão nos projetos;
Liderança indecisa e ausência de objetivos mensuráveis
Figura 4 - Dificuldades para Implantação de Melhorias
Fonte: Próprio Autor – 2018 (Adaptado: Ahmad, 2007)

3.12

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE

MELHORIAS DE PROCESSOS
Na implementação de melhorias, a intervenção da gestão é necessária para adequar os
recursos do projeto, tomar decisões rápidas e efetivas, resolver conflitos e trazer todos para o
mesmo pensamento. Além disso, a alta gestão deve promover a larga aceitação do projeto e
construir cooperação entre os diversos grupos da empresa e em alguns casos além de suas
fronteiras. Para complementar essa visão, a figura 5 resume a partir da literatura os fatores
críticos de sucesso para implementação de melhoria de processos:

Fatores Críticos de Sucesso para Implantação de Melhorias
Fatores

Definições

APOIO DA ALTA
GESTÃO

Envolvimento e comprometimento total, visível e bem definido da alta
administração e participação das tomadas de decisão, sentidos por todos;

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO

Estabelecimento de planejamento estratégico para projetos de melhoria de
processos;
 gyg
Escolha precisa de processos a serem aperfeiçoados;
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Medir desempenho de processos para investigar as consequências de
implementação de melhoria empresa;
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO E
EFEITO DE
DEMONSTRAÇÃO

Aumento de investimento em projetos cujas ações implementadas mostram
resultados;
Necessidade de evidências tangíveis e concretas de melhorias
implementadas.

LIDERANÇA

Envolver toda a empresa buscando participação das partes envolvidas;
Comunicação para suportar mudanças nos processos;

COMUNICAÇÃO NA
IMPLEMENTAÇÃO
DE MELHORIAS

Ênfase em compartilhamento de conhecimento;
Monitoramento de etapas de aplicação da metodologia;
Estrutura para impedir retrocessos a processos antigos;

GESTÃO EM
RECURSOS
HUMANOS

Treinamento contínuo de equipe para alcançar resultados desejados;
Redefinição de tarefas, eliminação e reconstrução de procedimentos;
Escolher e motivar os funcionários certos para participarem na
implementação do processo;

SELEÇÃO DE
COLABORADORES

Perfil de pessoas de alto nível de criatividade, educação, habilidade de lidar
com riscos e crença em mudanças de processos;

Figura 5 - Fatores Críticos de Sucesso para Implantação de Melhorias
Fonte: Próprio Autor – 2018 (Adaptado: Almad e Al-Mudimigh, 2007)
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4.

O PROBLEMA ESTUDADO

A empresa AGT notou a necessidade de realizar a definição dos seus processos
industriais para que fosse possível estabelecer parâmetros de padronização em seus processos.
Desse modo, foi proposto o mapeamento de processos da empresa como um todo a fim de se
enxergar as melhorias que poderiam ser realizadas, garantindo assim maior produtividade e
menos desperdício.
No presente trabalho, será apresentado o fluxograma mais crítico dos processos
estudados, conforme descrito abaixo:
a)

PR-0007 – Produção Infinity – Rev. 00 – Apêndice I, no qual apresenta o

processo de produção das Placas de Circuito Impresso, através da terceirização de montagem.
O processo supracitado foi diagnosticado como o mais crítico devido reclamações dos
clientes com produtos não conformes e também a dificuldade interna na atualização do processo
em conseguir um índice de qualidade satisfatório.
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5.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

5.1

OBJETIVOS GERAIS

Definir e desenhar os processos industriais através de mapeamento dos processos.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)

Através do mapeamento de processos será possível dar suporte ao setor de

recursos humanos, facilitando a contratação e treinamentos de futuros colaboradores através da
gestão de cargos. O intuito é codificar as funções dos colaboradores e identificá-las nos
processos onde o mesmo faz parte; assim gerar a descrição de cargos baseadas nestes processos,
pois a empresa não possui um documento padrão para esta questão;
b)

Realizar proposições de melhorias nos processos através de um estudo em cima

dos processos desenhados, buscando minimizar questões que prejudicam o desempenho
operacional.
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6.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a rápida ascensão tecnológica e a crescente busca pela excelência no
atendimento ao cliente provocaram nas empresas uma grande preocupação no sentido de se
alinhar os processos internos com a estratégia da organização e com as necessidades de seus
clientes (ARAUJO, 2011). Voltar às empresas para seus clientes e para suas estratégias de
negócio parte da organização de seus processos mais importantes. Essa organização envolve a
priorização dos processos que mais afetam o processo gerencial, a identificação de lacunas ou
distanciamento dos seus desempenhos esperados, e a busca por melhores resultados nesses
processos (PRADELLA, 2012).
O Mapeamento dos Processos constitui-se numa ferramenta para um modelo de gestão
formalizado, que busca um melhor desenvolvimento e aproveitamento do potencial humano.
Somado a isso, esse modelo pode ajudar as empresas a identificar a sequência dos seus
procedimentos de uma maneira lógica, a aumentar seu resultado financeiro, aprimorar a
qualidade dos serviços, reduzir custos, eliminar desperdícios, diminuir o número e intensidade
de conflitos e aprimorar a forma de trabalho das pessoas. O Mapa de Processo é, assim, um
importante documento que apresenta uma visão de todos os processos, seus relacionamentos,
papéis e responsabilidades e fluxo de valor (PRADELLA, 2012).
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7.

COLETA DE DADOS

7.1

METODOLOGIA

Este trabalho uma revisão bibliográfica sobre os processos, analisando as melhores
técnicas para a realização do mapeamento, junto com a sua implementação.
O presente trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa aplicada e qualitativa;
aplicada, pois tem como objetivo comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos
teóricos, e pelo seu interesse prático, a fim de propor novas metodologias de gestão de
processos; já qualitativa por poder descrever a complexidade de algo, analisando as variáveis,
compreendendo e classificando processos e os melhorando.
A pesquisa compreende um estudo bibliográfico, uma proposição de metodologia de
mapeamento de processos, e a aplicação dessa metodologia em uma empresa específica
(indústria do setor de eletrônica). A escolha pela empresa se deu pelo entendimento de que a
adequada remodelação de seus processos tornará a mesma mais ágil e competitiva.
Neste trabalho foram realizadas as seguintes etapas e adotados os seguintes métodos:
1. Inicialmente foi feito um estudo teórico dos métodos e ferramentas de mapeamento de
processos que poderiam ser utilizadas no desenvolvimento deste trabalho;
2. Escolha da empresa objeto de estudo;
3. Análise visual do processo produtivo, desde os processos operacionais (estoque,
logística, operações, inspeção) aos administrativos (Recursos humanos, fiscal,
financeiro e etc.);
4. Identificar as tarefas que apresentavam pontos críticos em relação a desperdícios de
matéria-prima, retrabalhos, desperdícios de recursos, como o tempo de funcionários
utilizados em atividades não produtivas, entre outros fatores que afetam custo e
qualidade do produto.
A partir desse trabalho inicial, foram elaborados os fluxogramas dos processos,
mediante entrevista com cada operador envolvido na execução das tarefas que permitiram a
identificação dos problemas críticos do processo produtivo. As propostas de melhoria foram
apresentadas à empresa no sentido de analisar a viabilidade de serem adotadas.
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Com base no fluxograma apresentado no problema estudado, foi realizado melhorias,
conforme apresentadas nos dados abaixo:
a)

PR-0007 – Produção Infinity – Rev. 01 – Apêndice II, no qual mostra o processo

de produção das placas de circuito impresso após melhorias no processo.
Melhorias:
1. Divisão de grandes operações para pequenas operações;
2. Divisão das operações de montagem, individualmente;
3. Liderança assumida, pois não funcionava na prática;
4. Identificação de montagem de cada operador;
5. Criação da inspeção final;

Resultados após melhorias:
1. Redução de erros durante a montagem feita pelas máquinas, pois passou a ter a
conferência da programação com a lista de material e também a validação dos dois
operadores de máquinas antes do início da produção;
2. Montagem deixou de ser sequencial e cada produto passou a ser montado inteiro por
cada operador, o que caiu o índice de ociosidade, pois muitos operadores ficavam
parados esperando o produto chegar em seus postos de trabalho;
3. Líder passou a orientar os colaboradores e deixou de ser operacional, pois anteriormente
o líder era operacional e não executava o trabalho de orientação;
4. Menor índice de erro após identificação de montagem do operador, através da
identificação de cada responsável nos produtos o índice de erro diminuiu, pois todos
estavam concentrados na tarefa total da fabricação do produto;
5. Redução de peças reprovadas por falta de inspeção, pois caiu o índice de reprova devido
também a criação da inspeção final, o que antes não tinha no processo.
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8.

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Com os fluxogramas apresentados e aprovados, a etapa final foi a junção dos mesmos
com o departamento de RH feitos através da tabela de funções (Apêndice III) e das descrições
de cargo, conforme figuras 8, 9, 10 e 11, para que se cumprisse os objetivos principais do
trabalho, otimizando assim a contratação de colaboradores e a padronização dos processos e
tarefas.
No apêndice III é apresentado a tabela de funções e quais processos cada função é
envolvida e, de acordo com o mapeamento realizado, segue abaixo a lista dos processos que
foram desenhados:
1.

Processo Pr-0001 PCP Display – Rev. 00

2.

Processo Pr-0002 Expedição Display – Rev. 00

3.

Processo Pr-0003 Compras Nacionais – Rev. 00

4.

Processo Pr-0004 Compras Internacionais – Rev. 00

5.

Processo Pr-0005 Recebimento Matéria-Prima Internacional – Rev. 00

6.

Processo Pr-0006 Reclamação do Cliente – Rev. 00

7.

Processo Pr-0007 Produção de Gestão – Rev. 01

8.

Processo Pr-0008 Liberação de Material para Produção de Gestão – Rev. 00

9.

Processo Pr-0009 Vendas Produção de Display – Rev. 00

10.

Processo Pr-0010 Vendas Produção de Gestão – Rev. 00

11.

Processo Pr-0011 Produção do Display – Rev. 00

12.

Processo Pr-0012 PCP Produção de Gestão – Rev. 00

13.

Processo Pr-0013 Recebimento de Materiais de Terceiros – Rev. 00

14.

Processo Pr-0014 Contas a Receber – Rev. 00

15.

Processo Pr-0015 Contas a Pagar – Rev. 00

16.

Processo Pr-0016 Emissão de Nota Fiscal e Boleto – Rev. 00

17.

Processo Pr-0017 Análise para Concessão de Crédito – Rev. 00

18.

Processo Pr-0018 Pós-Vendas – Rev. 00

19.

Processo Pr-0019 Cadastro de Clientes – Rev. 00

20.

Processo Pr-0020 Recebimento de Matéria-Prima para Industrialização – Rev. 00

21.

Processo Pr-0021 Divergência de Material no Recebimento – Rev. 00

22.

Processo Pr-0022 Expedição Produção de Gestão – Rev. 00
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23.

Processo Pr-0023 Assistência Técnica Interna – Rev. 00

24.

Processo Pr-0024 Amostragem – Assistência Técnica – Rev. 00

25.

Processo Pr-0025 Entrada de Nota Fiscal – Rev. 00

26.

Processo Pr-0026 Admissão de Colaboradores – Rev. 00

27.

Processo Pr-0027 Integração de Colaboradores – Rev. 00

28.

Processo Pr-0028 Treinamento de Colaboradores – Rev. 00

29.

Processo Pr-0029 PLR Participação nos Lucros e Resultados – Rev. 00

30.

Processo Pr-0030 Compensação de Horas – Rev. 00

31.

Processo Pr-0031 Patrimônio (Ativo) – Rev. 00

32.

Processo Pr-0032 Concessão de Férias – Rev. 00

33.

Processo Pr-0033 Material Importado Não Conforme – Rev. 00

34.

Processo Pr-0034 Reservas de Hotel MGxSP – Rev. 00

35.

Processo Pr-0035 Demissão de Colaboradores – Rev. 00

36.

Processo Pr-0036 Admissão e Demissão de Menor Aprendiz – Rev. 00

37.

Processo Pr-0037 Guia de FGTS e INSS – Rev. 00

38.

Processo Pr-0038 Preenchimento de Formulários de Pesquisas IBGE/IBAMA – Rev. 00

39.

Processo Pr-0039 Folha de Pagamento – Rev. 00

40.

Processo Pr-0040 Cadastro de Item, Produto Acabado e Estrutura – Rev. 00

41.

Processo Pr-0041 Concessão de Benefícios – Rev. 00

42.

Processo Pr-0042 Compra Internacional – Gestão – Rev. 00

43.

Processo Pr-0043 Indicadores – Rev. 00
De posse da tabela de Cargos do Apêndice III e das descrições dos processos, segue

abaixo a relação das descrições de cargo elaboradas a partir do mapeamento do processo PR0007, detalhado neste trabalho. As descrições foram feitas em conjunto com o setor de RH,
identificando todos os pontos que facilitem na contratação e treinamento de novos funcionários.
1.

2.05.01 – Assistente Fiscal – Apêndice IV;

2.

2.09 – Auxiliar de Almoxarifado (Expedição) – Apêndice V;

3.

4.01 – Supervisor de Produção – Apêndice VI;

4.

4.03 – Técnico em Eletrônica – Apêndice VII;

5.

4.05 – Revisor de Solda – Apêndice VIII;
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6.

4.06 – Operador de Máquinas – Apêndice IX;

7.

4.07 – Líder de Produção – Apêndice X.
Com a finalização do mapeamento de processos, a elaboração das descrições de cargos

que não existia antes e treinamentos aos envolvidos dos processos mapeados, foi feita a
elaboração do mapa de contexto da empresa AGT, conforme demonstrado na figura 08. O
propósito do mapa é a verificação em relação aos departamentos da empresa e os seus processos
integrados:
DIRETORIA

CLIENTE

COMERCIAL

- Vendas Display/Gestão;
- Pós Vendas Display/Gestão;
- Análise de Crédito;
- Cadastro de Cliente.

PCP

- PCP Display;
- PCP Gestão.

PRODUÇÃO

ALMOXARIFADO

- Produção Display;
- Produção Gestão;
- Fazer o de Inspeção?

- Liberação de material para
Produção - Gestão.

- Contas a Pagar;
- Contas a Receber.

BANCO

FINANCEIRO

FORNECEDOR NACIONAL

COMPRA NACIONAL

- Compra Nacional;
- Divergência de Material no
Recebimento;

FORNECEDOR
INTERNACIONAL

COMPRA
INTERNACIONAL

- Compra Internacional;
- Fazer o de divergência/defeito?

TRANSPORTADORA

RECEBIMENTO

- Recebimento de Material de Terceiros;
- Recebimento MP Internacional;
- Recebimento MP para Industrialização?

EXPEDIÇÃO

- Expedição Display/Gestão.

FISCAL

- Entrada de Nota Fiscal;
- Emissão de Nota Fiscal e Boleto;

CLIENTE

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

RH

ENG.

Figura 6 - Mapa de Contexto AGT
Fonte: Próprio Autor - 2018

- Reclamação de Cliente (Display);
- Assistência Técnica Interna;
- Amostragem de Material (Display);

QUAL.
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9.

CONCLUSÃO

Através deste trabalho é possível implantar a gestão de processos como forma de
reestruturação organizacional a fim de obter a otimização e a busca de melhoria contínua. Dado
a execução do mesmo e as resoluções obtidas através do mapeamento dos processos, o resultado
é satisfatório, pois através do mapeamento foi possível diagnosticar pontos de melhorias e
através dos objetivos específicos que são suporte ao departamento de recursos humanos para a
contratação e manutenção de colaboradores e a realização de melhorias nos processos pode-se
concluir com êxito, através do capítulos 7 e 8, onde as proposições de melhorias foram
apresentadas do processo estudado, juntamente com as descrições de cargos elaboradas.
Finalmente, dentro dos limites deste estudo, o autor considera os objetivos do trabalho
atingidos, dado que a avaliação de referencial teórico, juntamente com o método de pesquisa
adotado e os resultados obtidos permitem responder adequadamente aos objetivos traçados.
Pode-se afirmar que futuros estudos de casos em demais organizações, baseadas no trabalho
aqui apresentado atuarão na melhoria de processos e contribuirão para a generalização das
conclusões.
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11. ANEXOS E APÊNDICES

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

Início

REV: 0

Separa material
de acordo com a
OP e envia para
produção

Emite Ordem de
Produção e
encaminha ao
almoxarifado

N°: Pr-0007

Alimentação das
máquinas para
montagem

Montagem Printer
e Forno (Pick in
Place)
Inspeção de
montagem (AOI)

NOME: PRODUÇÃO INFINITY

Inserção de
Componentes PTH

SIM

Montagem
PTH?

Inspeção final

NÃO

APÊNDICE I

NÃO

Teste?
SIM

Material testado
NÃO

Teste
ok?

SIM

Emite NF e envia
para Produção

Embala material e
solicita NF

Contabiliza perdas do
processo, fecha OP

Recebe NF, encaminha
produto para cliente e
envia OP e mat. de sobras
para almoxarifado

Fim
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

Início

2.09

4.06
4.06

Fazer a conferência da
programação da máquina junto
com a BOM do ciente

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

Programação das máquinas para
montagem

REV: 1

Separa material de acordo
com a OP e envia para
produção

4.04

Emite Ordem de
Produção e encaminha
ao almoxarifado

N°: Pr-0007

4.06

Alimentação das máquinas
para montagem

4.06

Montagem Printer

APÊNDICE II

4.06

Montagem Pick in Place

Inspeção Visual

4.06

4.06

Realizar ajustes no programa
da Pick in Place

NÃO

Inspeção
OK?

SIM

4.06

Vai para o forno

A
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

A

4.05

Inspeção de
montagem (AOI)

N°: Pr-0007

SIM

NÃO

4.07

Divisão de
montagem nos
postos de trabalho

Montag
em
PTH?

REV: 1

4.02

Inserção material
PTH - Identificação

4.05

Inspeção Identificação

NÃO

Teste?

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

SIM

4.03

Material testado

NÃO

Teste
ok?

SIM

Inspeção Final Identificação

APÊNDICE II

4.03

Embala material

4.02

2.09

4.01

Recebe informações de
perda.

Contabiliza perdas do
processo e avisa a Produção

4.01

Envia OP e mat. de sobras
para almoxarifado

B
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

B

N°: Pr-0007

4.01

Solicita NF de faturamento e
NF de devolução quando
necessário

REV: 1

Só emite NF de devolução
quando o cliente manda na NF
de industrialização uma
quantidade maior do que
realmente usa no processo

2.05.01

Emite NF de faturamento e
perdas/devolução e envia para
Produção

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

2.09

Recebe NF's, encaminha produto
para Cliente e notifica
almoxarifado para fechar OP

APÊNDICE II

Fecha OP

2.09

Fim

31

32

APÊNDICE III
Item

Cargo/Função
DIRETORIA

Código Função

Sub-Código

1

0

1

1

Processos

PR-0004
1

DIRETOR COMERCIAL

PR-0032
PR-0004
PR-0026
PR-0029

1

PR-0032

2

DIRETOR INDUSTRIAL

1

2

PR-0035
PR-0037
PR-0039
PR-0041
PR-0042

ADMINISTRATIVO

2

0
PR-0010

1

GERENTE ADM/FIN

2

1

PR-0026
PR-0028
PR-0003
PR-0004
PR-0014
PR-0015
PR-0016
PR-0025
PR-0028

2

ANALISTA FINANCEIRO

2

2

PR-0029
PR-0032
PR-0034
PR-0035
PR-0037
PR-0039
PR-0041
PR-0042

3

ANALISTA FISCAL

2

3

PR-0002
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PR-0004
PR-0022
PR-0031
PR-0039
PR-0042
PR-0003
PR-0010
PR-0012

4

ANALISTA SUPRIMENTOS

2

PR-0020

4

PR-0021
PR-0026
PR-0042
5

ASSISTENTE

2

5
PR-0002
PR-0004
PR-0007
PR-0014
PR-0001
PR-0015

5

ASSISTENTE FISCAL

2

5

1

PR-0020
PR-0016
PR-0022
PR-0025
PR-0031
PR-0034
PR-0041
PR-0003

5

ASSISTENTE COMPRA NACIONAL

2

5

2

5

ASSISTENTE FINANCEIRO

2

5

3

PR-0020
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APÊNDICE IV – DESCRIÇÃO DE CARGO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – FISCAL

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

ADMINISTRATIVO

2.05.01

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: ANALISTA FISCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor Fiscal com base nos programas, políticas
e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

1.
2.
3.

4.
5.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento,
incluindo Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu
Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua
função.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
Emitir e transmitir NF;
Encaminhar NF, Boleto e Guia de ST para expedição;
Fazer classificação e/ou entrada de NF no sistema;
Dar entrada em NF e Despesas de Importação e encaminhar ao Financeiro;
Gerar guia para pagamento de ST;
Consulta de CNPJ para análise de ST do cliente;
Enviar cópia da NF e Boleto para o Financeiro;
Emitir e enviar Relatório de NF’s para Contabilidade;
Arquivar Notas Fiscais em arquivo morto;
Gerar Borderô.




ESCOLARIDADE
Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável: Cursando Ensino Superior



EXPERIÊNCIA
1 ano nas atividades de rotinas de fiscal





Excel
Word
ERP

CONHECIMENTOS
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;















PROCESSOS ENVOLVIDOS
PR-0002 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DISPLAY
PR-0004 COMPRAS INTERNACIONAL
PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0014 CONTAS A RECEBER
PR-0001 PCP DO DISPLAY
PR-0015 CONTAS A PAGAR
PR-0020 RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
PR-0016 EMISSÃO DE NOTA FISCAL E BOLETO
PR-0022 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0025 ENTRADA DE NOTA FISCAL
PR-0031 PATRIMÔNIO
PR-0034 RESERVA DE HOTEL
PR-0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE V – AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
TITULO:
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
2.09

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Almoxarifado com base nos programas,
políticas e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
6. Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
7. Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
8. Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
9. Zelar pelo patrimônio da empresa
10. Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Separar quantidade de material necessária para industrialização;
Identificar material com quantidade e posição PTH e encaminhar para produção;
Contabilizar sobras do lote, apontar perdas no sistema e arquivar OP;
Enviar CP para expedição junto com produto acabado;
Armazenar produto acabado;
Finalizar e arquivar OP – (Prod. Gestão);
Verificar estoque de Matéria Prima e Produto Acabado;
Cadastrar lista de materiais (matéria-prima, insumo e consumo) no sistema;
Gerar pedido de compra de DI no sistema.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de almoxarifado
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CONHECIMENTOS




Excel
Word
ERP
HABILIDADES






Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área

TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)





Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS













PR-0008 LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0002 EXPEDIÇÃO
PR-0011 PRODUÇÃO DE DISPLAY
PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0001 PCP DO DISPLAY
PR-0012 PCP PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0025 ENTRADA DE NOTA FISCAL
PR-0020 RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
PR-0023 ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNA
PR-0033 MATERIAL IMPORTADO NÃO CONFORME
PR-0042 COMPRA INTERNACIONAL DE GESTÃO

Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VI – SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
TITULO:
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
4.01/5.01

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: DIRETOR INDUSTRIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Responsável por gerenciar os processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

11.
12.
13.
14.
15.

21.
22.
23.
24.
25.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Solicitar faturamento para o setor fiscal;
Solicitar coleta de material acabado para envio ao cliente – (Gestão) e encaminhar produto acabado
ao cliente;
Enviar OP e materiais de sobra para o almoxarifado;
Avisar Compra Internacional quando há material não conforme de importação (quando o material não
conforme já é detectado no recebimento ou amostragem);
Cadastrar composição do produto no sistema;
ESCOLARIDADE




Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável: Cursando Ensino Superior



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de supervisão de produção








Solda
Componentes eletrônicos
Giga de teste
Excel
Word
ERP

CONHECIMENTOS
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área

TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)





Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS







PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0005 RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA INTERNACIONAL
PR-0008 LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0012 PCP PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0022 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VII – TÉCNICO ELETRÔNICO
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

TÉCNICO ELETRÔNICO

PRODUÇÃO

4.03 / 5.03

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: TÉCNICO ELETRÔNICO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

19.
20.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: TÉCNICO ELETRÔNICO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO TÉCNICO ELETRÔNICO
Realizar testes em modelos de Display para Amostragem;
Realizar inspeção de amostragem e inspeção final;
Realizar manutenção/conserto/reparo de peças reprovadas;
Emitir laudo técnico de Assistência Técnica em Display;
Receber peças não conforme de acordo com RC e conferir dados e produto;
Notificar o Almoxarifado sobre situação de peças em testes (Se estão ou não conformes);
Informar o cliente sobre o recebimento das peças não conformes;
Informar SAC sobre a resolução da RC;
Notificação e contato com o cliente sobre RC’s abertas;
Verificar se a não conformidade do produto está coberta pelo termo de garantia;
Informar o Comercial se os produtos não conformes estão dentro do prazo de garantia;
Emitir laudo da RC e enviar para o Comercial e Qualidade após aprovação;
Enviar peças para produção para realização de testes após Manutenção.

16.
17.
18.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Técnico
Desejável: Ensino Técnico Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de técnico eletrônico
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CONHECIMENTOS





Solda
Componente eletrônico
Giga de teste
Word
HABILIDADES






Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS









PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0005 RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA INTERNACIONAL
PR-0011 PRODUÇÃO DE DISPLAY
PR-0006 RECLAMAÇÃO DO CLIENTE
PR-0024 AMOSTRAGEM DE DISPLAY
PR-0023 ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNA
PR-0033 MATERIAL IMPORTADO NÃO CONFORME
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VIII – REVISOR DE SOLDA
TITULO:
REVISOR DE SOLDA

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
4.05

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: REVISOR DE SOLDA
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

21.
22.
23.
24.
25.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: REVISOR DE SOLDA
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO REVISOR DE SOLDA
39. Realizar inspeção SMT de montagem (AOI);
40. Realizar inspeção PTH de montagem;
41. Revisão e soldagem de placas e componentes.
ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de revisor de solda

CONHECIMENTOS








Solda
Componente eletrônico

HABILIDADES
Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO
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PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área






TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)
Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE IX – OPERADOR DE MÁQUINAS
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

OPERADOR DE MÁQUINAS

PRODUÇÃO

4.06

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Operação de Máquinas com base nos programas,
políticas e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

29.
30.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

42.
43.
44.
45.
46.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO OPERADOR DE MÁQUINAS
Análise e Programação das máquinas para montagem;
Alimentar máquinas para montagem;
Montagem de Set Up da Printer e PICK IN PLACE;
Acompanhamento no forno;
Inspeção de Montagem SMT.




Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de operação de máquinas

26.
27.
28.

ESCOLARIDADE

CONHECIMENTOS



Metrologia básica;
Informática básica.
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE X – LÍDER DE PRODUÇÃO
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

LÍDER DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

4.07

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: LÍDER DE PRODUÇÃO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: LÍDER DE PRODUÇÃO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
31. Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
32. Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
33. Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
34. Zelar pelo patrimônio da empresa
35. Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO LÍDER DE PRODUÇÃO
47. Divisão e alimentação de montagem nos postos de trabalho;
48. Acompanhamento no processo de montagem.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável:



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de liderança

CONHECIMENTOS



Solda
Componente eletrônico
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área






TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)
Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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“O homem foi programado por
Deus para resolver problemas. Mas
começou a criá-los. A máquina foi
programada pelo homem para resolver os problemas que ele criou.
Mas ela, a máquina, está começando também a criar problemas
que desorientam e engolem o homem. A máquina continua crescendo. Está enorme. A ponto de que
talvez o homem deixe de ser uma
organização humana. E como perfeição de ser criado, só existirá a
máquina. Deus criou um problema
começando pela ignorância do homem diante da maçã. Ou o homem
será um triste antepassado da máquina: melhor o mistério do paraíso” (LISPECTOR, 1999).

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil profissional de gestores industriais e a sua
inserção no contexto da Indústria 4.0. O trabalho teve a aplicação de um formulário de pesquisa
para identificar as características técnicas dominantes para conhecer a maturidade do conceito
de Indústria 4.0 da região do sul de minas. Os resultados obtidos demonstram conhecimento do
assunto e a existência do uso de ferramentas que proporcionam maior integração entre as gerações tecnológicas.
Palavras-chave: Indústria 4.0. Perfil Profissional. Indústria Sul Mineira. Gerações Tecnológicas. Gestor Industrial.

ABSTRACT
This work aims to analyze the professional profile of industrial managers and their insertion in
the context of Industry 4.0. It was used a Survey in order to identify the key technical characteristics to better know the maturity of the Industry 4.0 concept in the southern region of Minas
Gerais state. The obtained results demonstrate the knowledge of the subject and the existence
of the tools that provide greater integration between the technological generations.
Keywords: Industry 4.0. Professional Profile. South of Minas Gerais Industry. Technological
Generations. Industrial Manager.
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1 INTRODUÇÃO
A evolução da sociedade foi marcada por diferentes revoluções na indústria, que ocorreram em
épocas distintas, mas sempre após a realização de um avanço impulsionado pela criação de
inovação tecnológica disruptiva, que impulsionam as indústrias para um patamar mais elevado,
sempre gerando uma completa reconfiguração dos seus modos de atuação. Iniciou-se com a
criação da máquina à vapor, que viabilizou mais tarde a produção em massa. E com os avanços
tecnológicos que sucederam está invenção, no ano de 1970 surgiu a automatização da produção,
este acontecimento foi estimulado pelo surgimento do primeiro controlador lógico programável
– (CLP), além do surpreendente avanço tecnológico promovidos nas áreas de tecnologia eletrônica, informática e robótica. Já no ano de 2011 surgiu a Indústria 4.0 que vem se desenvolvendo cada vez mais e com maior força. Conhecido como a transformação digital, motivada
por seus impactos disruptivos e intensidade das mudanças previstas e sua disseminação está
ocorrendo com o nome de quarta revolução industrial. A expectativa é que não vai impactar
somente as formas de produção conhecidas hoje, mas, contudo, irá modificar as rotinas industriais e sociais exercidas atualmente. É popularmente chamada de revolução das tecnologias
digitais, orientado pela internet, que irá transformar e promover com vigor o diálogo entre humanos, robôs, máquinas e estrutura produtiva (FARIA, ANDRADE, et al., 2017).
A figura 1: Traz uma explicação visual das distintas revoluções tecnológicas

FIGURA 1 - As várias revoluções Industriais
FONTE: Automação e Sociedade: Quarta revolução Industrial, um olhar para o Brasil (GAESI)
NOTA: ARTE: Caio de Benedetto /jornal.usp.br
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O trabalho encontra-se organizado em capítulos: iniciando pelo embasamento teórico, que traz
uma breve descrição das referências utilizados na elaboração deste trabalho. Em seguida diz
respeito ao assunto principal tratado neste trabalho de conclusão do curso, onde falando do tema
Indústria 4.0, suas tecnologias digitais e dos desafios que a indústria mundial terá que cumprir
para sua completa digitalização. Também apresentará dados sobre a implantação deste novo
conceito nas indústrias da região e dos desafios que a mão de obra humana enfrentará para se
manter atualizado diante de um cenário de mudanças profundas. Em seguida apresenta o problema estudado e apresenta os dados coletados. Na sequência fala sobre os objetivos gerais e
específicos que nortearam este estudo. Depois descreve as justificativas que incentivaram a
realização da pesquisa aqui tratada. Na etapa seguinte faz a completa descrição de como e onde
os dados foram coletados. Em seguida faz a análise dos dados coletados e apresenta as conclusões da pesquisa. E por último faz a listagem e descrição exata das referências consultadas.
Esta pesquisa se justifica pelas seguintes razões:
a) Atualmente, a indústria nacional está buscando maneiras de agir e se posicionar diante
das transformações que serão provocadas pela quarta revolução industrial, que se avulta
no decorrer dos próximos anos, para o qual, os países de economia mais avançada já estão
se movendo, a exemplo: da Alemanha, propulsora deste transformação das indústrias e
das suas formas de produção, criou o projeto Industrie 4.0. Já os Estados Unidos criarão
o Manufacturing USA, (IEDI, 2017; IEDI, 2018). Estas iniciativas compartilham os mesmos objetivos de buscar tecnologias novas para a fabricação, de forma que suas indústrias
permaneçam na vanguarda tecnológica na busca pela personalização em massa, (IEDI,
2018);
b) Nesse sentido, faz-se necessário a busca pela compreensão do status de desenvolvimento
tecnológico das indústrias da região, associada a investigação do perfil dos líderes transformadores, um estudo com tal abordagem se revela importante ao graduando de Engenharia da Produção pois são eles os líderes do futuro;
c) Além do mais, o mercado necessita de profissionais com sólida formação científica, que
tenham visão holística, ou seja, que sejam capazes de visualizar de maneira global as
indústrias e todos os seus elementos, estratégias e atividades, (MEC, 2002). O profissional
da área de engenharia de produção é preparado para captar e assimilar a realidade proposta pela Indústria 4.0, às empresas do Brasil e do mundo.
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d) Este trabalho também se justifica, pela necessidade da indústria de conhecer e aplicar as
melhores técnicas de melhoria dos processos principalmente as empresas menores que
possuem maior dificuldade de pessoal técnico especializado, mas não somente elas.
A Indústria 4.0 é resultado de um longo caminho de evolução dos processos produtivos e de
incorporação de tecnologias, que na sua primeira fase parte da produção rígida, com eventual
uso das TIC’s Tecnologia da Informação e Comunicações, além de possuir baixo índice de
automação, que quase não é utilizado e quando é: aplica-se em pontos restritos ou isolados. Que
segue para a segunda fase caracterizada pela produção enxuta, quando adota maiores níveis de
automatização dos processos e ainda incorpora as TIC’s, de maneira humilde sem integrá-las,
ou seja, a comunicação entre os setores continua limitada. Que evolui para a terceira fase, onde
incorpora TIC’s de maneira ampla, conectando todos os setores das indústrias. Por fim, evolui
para a quarta e mais importante fase, onde se tem a produção integrada atingindo a plenitude,
com fábricas inteligente e conectadas, impulsionada pela integração das áreas produtivas, viabilizado pelas TIC’s, enraizadas e conectadas, proporcionando inteligência aos processos, que
passam a operar munindo os gestores de informações precisas do chão de fábrica, gerando altos
ganhos na tomada de decisão. (SAKKIS, 2017).
Esta pesquisa também se justifica tomando como princípio as necessidades das indústrias, conforme o entendimento e visão de importantes instituições de apoio e organização indústria,
sendo:
a) Foi lançado em 2016 O Programa Brasil Mais Produtivo, que teve como principal alicerce
o tema Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing). O Brasil Mais Produtivo foi expandido
e ganhou dois novos eixos: Sendo Eficiência Energética e de Digitalização e Conectividade, que insere as empresas no conceito da Indústria 4.0, (PROCEL, SENAI,
APEXBRASIL, ELETROBRAS, ABDI, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS E
GOVERNO FEDERAL , 2017).
b) Senai (2018), por meio da: carta da Indústria 4.0, disse que: “A indústria nacional deve
enxugar seus processos produtivos”.
c) De acordo com CNI (2016, p. 19) Os principais desafios para se implementar Indústria
4.0 no Brasil, são:
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Pesquisa revela o conhecimento da indústria brasileira sobre tecnologias digitais e a
sua incorporação à produção, pré-condições para o avanço da Indústria 4.0, ainda é
pouco difundido: 42% das empresas desconhecem a importância das tecnologias digitais para a competitividade da indústria e mais da metade delas (52%) não utilizam
nenhuma tecnologia digital de uma lista com 10 opções.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO
Aponta que as pesquisas sobre a Indústria 4.0 (I4.0) não tem tratado das questões relacionadas
com habilidades e competências demandas para a prática do mercado, seu objetivo foi desenvolver estudo partir do referencial teórico que identifique quais são as principais habilidades e
competências necessárias nos processos de implementação da I4.0. Metodologia utilizada foi:
análise bibliográfica exploratória afim de identificar as principais características, habilidades e
competências que um trabalhador precisa desenvolver para vencer os desafios nos processos de
implementação da I4.0, (VOLPE, SILVA, et al., 2017). Como combinar as transformações digitais com o preparo da mão-de-obra? O artigo trouxe uma revisão da literatura sobre o tema:
Industria 4.0, também fez uma alusão aos desafios e oportunidades que as instituições formadoras encontraram para formar e lapidar os engenheiros desbravadores das tecnologias 4.0. A
metodologia empregada foi amparada pela análise de artigos nas bases Scopus e periódicos
Capes, tomando como referência o tema Indústria 4.0, (FARIA, ANDRADE, et al., 2017).
Existem diversas iniciativas que se bem estruturadas pode contribuir para acelerar o processo
de ensino de tal maneira que a aprendizagem seja mais coerente com a realidade, ou seja, que
o processo de ensino de engenharia, possa ser mais contextualizado e alinhado com as necessidades das indústrias, mas para que se torne realidade. É necessário que o ensino seja transformado a partir de evoluções contínuas para comportar as tendências e rumos tecnológicos que
surgirem com a Indústria 4.0. Tais transformações orientam-se a partir de iniciativas que busquem privilegiar à aproximação entre a indústria e academia para priorizar os problemas identificados nas indústrias. De tal forma que orientem o entendimento e juntos proponham soluções
para a indústria e viabilizem a criação de ferramentas de ensino e aprendizagem, para as instituições de ensino, (MAGALHAES, PEREIRA e LIMA, 2017). Conforme Magalhaes, Pereira
e Lima, (2017) Os modelos atuais que preconizam as novas maneiras de ensinar recomendam
uma formação centrada em estratégias que priorizam o ensino a partir de problemas práticos,
com isso estimulam os futuros engenheiros a pensar e agir conforme as mais novas metodologias pedagógicas de aprendizagem baseada em problemas (do inglês Problem Based Learning
- PBL). Características que se destacam na aprendizagem baseada em problemas são:
a) Aprendizagem focada no aluno;
b) Os alunos precisam ter o compromisso e são responsáveis pela própria aprendizagem;
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c) Os ensinamentos são transmitidos em pequenos grupos para acelerar a aprendizagem;
d) O papel desempenhado pelos professores é de facilitadores ou tutores;
e) Os problemas ou os desafios estudados constituem uma base organizada para que o foco
seja mantido e sirva de estimulo a aprendizagem;
f) Da forma como os problemas são estudos, encorajam os alunos na criação de alternativas
que aprimoram suas habilidades para resolver problemas;
g) O novo conhecimento é conquistado a partir de estímulos ou problemas que promovem a
aprendizagem autônoma. (BARROWS, 1996)
As áreas que serão mais impactadas pela evolução 4,0, serão: “Energia, Mobilidade urbana,
Agricultura, Indústria, Bens de consumo e Saúde”. E as tecnologias que promoveram as transformações são: “a internet das coisas, o Big Data, a computação em nuvem, a robótica avançada, a inteligência artificial, os novos materiais e as novas tecnologias de manufatura aditiva
(impressão 3D) e a manufatura híbrida (funções aditivas e de usinagem em uma mesma máquina)” Nas fabricas do futuro vai imperar a inteligência em todo o percurso de transformação
produtiva, as máquinas vão comunicar o status da matéria prima usada diretamente ao estoque,
de maneira autônoma e integrada (CNI, 2016, p. 9 e 12; AIRES, MOREIRA e FREIRE, 2017).
A indústria mundial está vivendo o início de uma nova era industrial onde várias transformações
vão ocorrer na indústria e sociedade, este momento está sendo marcado pela acelerada evolução
tecnológica, onde destaca-se a tecnologia da informação, por meio da internet que viabiliza e
impulsiona a automação dedicada e aplicada à indústria, onde os processos industriais sejam
para criar produtos ou serviços estão entrelaçados, ou seja, conectados , resume-se na Indústria
4.0. Nesta perspectiva todo o arranjo industrial será impactado e precisará se reconfigurar com
maior velocidade para se adaptar mais rapidamente as novas exigências de conhecimento tecnológico, aliado a maior abrangência da formação profissional, que juntos transformaram os
resultados esperados. Todo esse processo de constante evolução induz a necessidade de medir
de maneira quantitativa o nível de preparo dos gestores industriais e das respectivas indústrias
perante a este novo e emergente paradigma industrial, (CRUZ, WATANUKI e MORAES,
2017). Os requisitos da Indústria 4.0, sendo: interoperabilidade, virtualização e descentralização da administração e controle dos processos industriais. Ajuste dos processos produtivos para
promover a produção em tempo real. Trouxe a idéia ou a tendência de orientação a serviços,
além de introduzir o conceito de equipamentos e linhas de produção
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reconfigurais, (PINHEIRO, GARGAGLIONE e GONCALVES, 2017) . A Indústria 4.0 promoverá grandes impactos, sobretudo, na maneira como existem atualmente: emprego e distribuição de renda. Estas mudanças ainda não estão definidas, será necessário estudos futuros,
para se ter a real dimensão das transformações pelas quais o mercado de trabalho passará, mas
já se sabe que os desafios serão grandes, contudo necessários, para se reposicionar no mercado
em meio a tanta volatilidade de conhecimento, (IEDI, 2018). A quarta revolução industrial, traz
os conceitos da Indústria 4.0, sugere uma listagem com as principais tecnologias que entraram
em uso nos últimos anos, ou que ainda vão entrar em uso e outras que ainda não foram desenvolvidas, mas que serão desenvolvidas no futuro próximo. A quarta revolução da indústria será
percebida em função da convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Na quarta
revolução da indústria, é comum o conceito de ponto de inflexão que significa: Uma data estimada, onde se espera que cada uma das novas tecnologia, que também são chamadas de megatendências estejam desenvolvidas e em pleno uso, (SCHWAB, 2016).

3 INDÚSTRIA 4.0
Como bem nos assegura Schwab, (2016) é possível dizer que a expressão Indústria 4.0, surgiu
oficialmente no ano de 2011 durante a realização da maior feira mundial de tecnologia para a
automação industrial na cidade da Hannover na Alemanha.
Como fruto do planejamento estratégico do governo Alemão que ao perceber que o parque
industrial do seu país estava perdendo a competitividade devido aos altos custos envolvidos na
sua cadeia produtiva, a estratégia foi criar por meio da inovação e da diferenciação tecnológica
maneiras de aumentar a competitividade global das suas indústrias. Houve um intenso trabalho
no sentido de identificar quais seriam as tecnologias que se despontariam, no futuro próximo.
Neste contexto fica claro que a Indústria 4.0 é o resultado da ampla evolução dos processos de
automação que se disseminam por todos os setores da indústria e atualmente vão na direção da
digitalização. Que é nada mais que a utilização simultânea, interativa e integrada das novas
tecnologias digitais que estão surgindo, este avanço tecnológico promoverá a fusão do mundo
real e virtual, (LYDON, 2014; WEBEL, 2016)
A quarta revolução da indústria, será impactada pela conectividade através das tecnologias digitais, viabilizadas através das tecnologias de software, isso causará mudanças severas na sociedade. A intensidade dos impactos, conjugada com velocidade das transformações fará com
que a sociedade sinta as mudanças com mais rapidez, este processo será mais marcante do que
foi nas revoluções anteriores, a humanidade em nenhum outro momento da história foi tão
transformada (SCHWAB, 2016).
De acordo com o relatório (“Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global Society”)
“Mudanças Profundas: 21 Maneiras Pelas Quais o Software Transformará a Sociedade Global”
(FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, Survey Report, Nov. 2015). Este estudo contou com a
participação de mais de 800 executivos, a utilização e o aperfeiçoamento dos softwares até o
ano de 2025 promete uma revolução que causará uma transformação digital que impactará para
sempre as vidas das pessoas e das indústrias em todo o mundo.
Em relatório, publicado em 2015, gerando através da pesquisa Mudança Profunda, trouxe informações tais como, o do possível momento em que certa tecnologia digital será introduzida
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no mercado, sugeridos, pelo que chamaram de pontos de inflexão tecnológicos, além de trazer
os impactos sociais gerados a partir destas transformações tecnológicas.
A seguir será mostrada uma tabela adaptada de Schwab, (2016), mas de elaboração própria,
onde constam as 23 mudanças tecnológicas apresentadas pelo o autor além dos seus respectivos
impactos sociais e pontos de inflexão.
TABELA 1 - Mudanças tecnológicas seus respectivos impactos sociais e pontos de inflexão
Continua

Descrição

Impactos sociais

Ponto de Inflexão e %
de entrevistados que
acreditam que vai
acontecer
Até 2025: 82%
Até 2025: 84%

1.

Tecnologias implantáveis

o primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente.

2.

Nossa presença digital

80% das pessoas com presença
digital na internet.

3. Visão como uma nova inter- 10% de óculos de leitura conecface
tados à internet.

Até 2025: 86%

4.

Tecnologia vestível

10% das pessoas com roupas
conectadas à internet.

Até 2025: 91%

5.

Computação ubíqua

90% da população com acesso
regular à internet.

Até 2025: 79%

6. Um supercomputador no seu 90% da população com smarbolso
tphones.

Até 2025: 81%

90% das pessoas com armazenamento ilimitado e gratuito

Até 2025: 91%

7.

Armazenamento para todos

8. A internet das coisas e para 1 trilhão de sensores conectados
as coisas
à internet.

Até 2025: 89%

mais de 50% do tráfego da internet consumida nas casas para
os aparelhos e dispositivos a

Até 2025: 70%

10. Cidades inteligentes

primeira cidade com mais de 50
mil pessoas e sem semáforos.

Até 2025: 64%

11. Carros sem motorista

carros sem motoristas chegarão
a 10% de todos os automóveis
em uso nos EUA.

Até 2025: 79%

9.

A casa conectada
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Conclusão

Impactos sociais

Ponto de Inflexão e
percentual dos entrevistados que acreditam que vai acontecer

o primeiro governo a substituir
o censo por fontes de Big Data

Até 2025: 83%

primeira máquina com IA a fa13. A Inteligência Artificial (IA)
zer parte de um conselho de ade a tomada de decisões
ministração.

Até 2025: 45%

14. A Inteligência Artificial (IA) 30% das auditorias corporativas
e as funções administrativas
realizadas por IA.

Até 2025: 75%

Descrição

12. Big Data e as decisões

15. Robótica e serviços

16. Bitcoin e Blockchain

17. A economia compartilhada

primeiro farmacêutico robótico
dos EUA.
10% do produto interno bruto
mundial (PIB)
armazenado pela tecnologia
Blockchain.
globalmente, mais viagens/trajetos por meio
de compartilhamento do que em
carros particulares.

Até 2025: 86%

Até 2025: 58%

Até 2025: 67%

primeira arrecadação de impostos através de um Blockchain

Até 2025: 73%

19. Impressão em 3D e fabrica- produção do primeiro carro imção
presso em 3D.

Até 2025: 84%

20. Impressão em 3D e saúde
humana

Até 2025: 76%

18. Os governos e o Blockchain

o primeiro transplante de um fígado impresso em 3D.

21. Impressão em 3D e produtos 5% dos produtos aos consumide consumo
dores impressos em 3D.
22. Seres projetados

nascimento do primeiro ser humano cujo genoma foi direta e
deliberadamente editado.

23. Neurotecnologias

o primeiro humano com memória totalmente artificial implantada no cérebro

FONTE: Elaborado pelo próprio autor
NOTA1: Adaptado de (SCHWAB, 2016)

Até 2025: 81%
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O futuro está se revelando muito desafiador, e ao mesmo tempo promissor pois promoverá
muitas oportunidades de crescimento para todos na sociedade que se especializarem em uma
das diversas áreas do conhecimento em Indústria 4.0.
Entre as 21 tecnologias digitais, algumas se destacam e pelo seu conteúdo inovador, por isso,
são também chamadas de tecnologias habilitadoras, isso significa que elas possuem potencial
que viabiliza a criação de novos modelos de negócios sejam eles voltados para produtos ou
serviços, a partir deste conhecimento podem surgir novas tecnologias, que são complementares
ou mais avançadas.

3.1 TECNOLOGIAS HABILITADORAS
Trata-se de uma tecnologia com potencial para impulsionar as transformações tecnológicas radicais que impactaram as culturas do setor industrial e da sociedade bem como tem capacidade
e pré-disposição para propiciar um ciclo de desenvolvimento rápido além de permitir a criação
de tecnologias que provoquem mudança radical nas habilidades de um usuário ou na sua cultura, gerando ganhos no desempenho humano, além de estimular a criação de serviços ou processos mais eficientes. As tecnologias habilitadoras se implementadas possuem potencial que
as credenciam como sendo capazes de promover as transformações que são propostas pela
quarta revolução industrial. (SETEC, 2018)
Tendo em vista que a Indústria 4.0 pode ser compreendida como a utilização de um arranjo de
tecnologias digitais ancoradas entre si, que hora prestam suporte e outrora são apoiadas. Vale
ressaltar que o importante na Indústria 4.0 é o estreito relacionamento entre as tecnologias, está
unidade tecnológica tem grande potencial disruptivo com força para provocar uma profunda
transformação digital nas mais diversificadas camadas da sociedade e da indústria
(VENTURELLI, RIBEIRO, et al., 2016).
Diferente do que muita gente pensa a Indústria 4.0, não é um estado, ou seja, nenhuma indústria
vai dormir fora desta onda e acordará usufruindo dos benefícios que serão proporcionados pela
quarta revolução industrial, pode-se dizer que Indústria 4.0 é um conceito que será impulsionado por três grandes avanços tecnológicos que impactará sobre tudo as indústrias e seus meios
de produção. Sendo eles:
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a) Os computadores, pois, passaram por grande avanço tecnológico e estão com maior capacidade para armazenar e processar;
b) Os sistemas eletrônicos e sensores estão mais robustos o que permitirá o rápido crescimento do volume das informações que serão digitalizadas;
c) Novas estratégias de produção com intensa interação entre as pessoas, robôs, máquinas
e tecnologias digitais;
É possível concluir que a ampla evolução dos processos de automação industrial, somada as
possibilidades de utilização colaborativa das tecnologias digitais, formam o alicerce tecnológico que sustentará a Indústria 4.0. (VENTURELLI, 2017)

3.2

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS HABILITADORAS

3.2.1 Internet das Coisas
É mais abrangente do que simplesmente ligar e desligar objetos com o auxílio do smartphone.
Ou seja, as coisas podem se tornar inteligentes com o advento da internet das coisas. Isso quer
dizer que os equipamentos, que estão dotados com tal recurso tecnológico podem ser capazes
de tratar as informações auferidas no local ou nas redes de acesso à internet onde estiverem
plugados. A disseminação do uso da tecnologia internet das coisas está causando transformações que impactará muito a maneira de como nos relacionamos com as coisas que utilizamos
no cotidiano, desde de: transporte, saúde, defesa, eletricidade, saneamento, educação e até
mesmo o simples ato de fazer compras, , (VERAS, 2012).

3.2.2 Sistema Cyber Físico – CPS
Conforme, Santos (2018) a massificação dos Smart Products, prometida pela Indústria 4.0 demandará um novo arranjo produtivo dentro das organizações, isso será motivado pela diferença
entre os modelos produtivos atual e o proposto, pela Indústria 4.0. Hoje a produção é feita de
maneira síncrona, embasada pelo perfeito sincronismo entre os processos que acontecem ao
mesmo tempo, assim permitem somente a produção de lotes que nem sempre atendem as expectativas dos clientes. Este modelo é limitado e inflexível pois dificulta
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a rápida reorganização dos processos caso se faça necessário a produção de outros itens, em um
curto espaço de tempo.
Com o intuito de solucionar estes e outros problemas a Indústria 4.0 propõem a manufatura
assíncrona, que terá como tração a maior frequência com que serão demandados os Smart Products.
Conforme Santos (2018), a manufatura assíncrona será diretamente dependente dos sistemas
cyber físico, pois as recentes evoluções tecnológicas estão revolucionando as maneiras como
ocorrem as comunicações nos sistemas produtivos, as formas como os máquinas se relacionam
no ambiente produtivo passa por transformações, pois houve relevantes avanços tecnológicos
em importantes componentes computacional, assim como, os sensores, nos atuadores que cada
vez mais estão presentes nas plantas industriais, seja, para conectar ou para estimular a colaboração entre as máquinas e o mundo virtual.
Em seguida, será apresentado dois componentes que importantes para na manufatura assíncrona, sendo:
a) sensores: São dispositivos nutridos com a capacidade de perceber eventos externos, ou
seja, podem por exemplo: monitorar em tempo real variações, na pressão, temperatura e
umidade do ar no ambiente industrial e enviar para os processadores, que poderão tomar
a decisão ou não de ajustar os parâmetros para os níveis adequados;
b) atuadores: Neste contexto, fica claro que: Os Sistemas Cyber Físicos são sistemas que
viabilizam a interação entre os mundos físico e virtual, tudo feito a partir de poderosos
hardwares dedicados conectados em redes de alto desempenho, este aparato tecnológico
facilita a integração das operações já existentes, às novas estruturas digitalizadas, como
consequência deste processo teremos amplo controle do mundo físico em função da
maior velocidade com que serão gerados os relatórios com o status das operações.
O mais importante, contudo, é constatar que os Sistemas Cyber Físicos, são dotados de máquinas inteligentes, acompanhadas de software embarcados, com capacidade de se conectarem e
colaborarem entre si ou através da internet, dando forma a um sistema exclusivo e em rede.
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3.2.3 Computação em nuvem
Computação em Nuvem (cloud computing), em setembro de 2011, O NIST – National Instutite
of Standards and Technology (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), órgão vinculado ao
Ministério do Comércio americano, pois fim a um velho movimento que chegou a divulgar 15
versões intermediárias a respeito do tema e lançou sua versão definitiva contendo a mais completa e de maior abrangência, definição sobre o terma: computação em nuvem.
A computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação
(como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou
interação com o provedor de serviços., (MELL e GRANCE, 2011).

Trazendo uma abordagem dentro da concepção de Indústria 4.0, são serviços que provêm estrutura de armazenamento e hospedagem de informações que serão ofertados sob demanda,
para as indústrias que necessitarem de infraestrutura para suportarem os extensos conteúdo dos
seus respectivos , Big Data, que ao que tudo indica terá que ficar na nuvem pois o armazenamento e o processamento de uma quantidade tão grande de dados demandará altos investimentos num curto espaço de tempo, (MICROSOFT, 2018).
Em seguida são apresentadas características fundamentais computação em nuvem, sendo:
a) Serviço autônomo ofertado conforme demanda: O cliente poderá fazer a previsão da sua
necessidade por estrutura de processamento e armazenamento de maneira on-line com tudo
automático sem que haja o -contato com humanos, e ainda poderá ajustar alguns parâmetros,
tais como: tempo de servidor e armazenamento de rede conforme sua necessidade de fluxo
de informação, (MELL e GRANCE, 2011);
b) Serviço amplamente acessado pela internet: As estruturas ofertadas são disponibilizadas
online e podem ser acessadas de qualquer lugar desde que se tenha internet, através de computadores clientes que na maior parte das vezes possuem poucos softwares ou aplicativos
instalados previamente ou também podem ser acessados por dispositivos de informática de
uso pessoal, tais como: Smartphone, Desktop, Notebook e Tablets, (MELL e GRANCE,
2011).
Os serviços mais frequentemente ofertados são:
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a) infraestrutura como um serviço (Infrastructure as a Service – IaaS): Que conforme Veras
(2012), trata-se de um recurso computacional disponibilizado na nuvem e acessado online de maneira rápida e segura, isso possibilita que a demanda pelos recursos seja variável, ou seja, pode ser aumentada ou diminuída, pois os recursos são alocados instantaneamente seu gerenciamento é independente, seus custos são baseados na demanda dos
clientes, que são cobrados somente pelos recursos utilizados;
Uma possível aplicação prática do IaaS, dentro da Indústria 4.0, será para fazer a análise
de Big Data, por tratar-se de um serviço que pode armazenar e processar um grande
volume de dados os gestores 4.0 poderão, por exemplo: fazer uso deste recurso para
aplicarem técnicas de correlação ou de mineração de dados para identificar as consistências entre os padrões dos dados coletados. A utilização das técnicas de mineração de
dados demandará um grande poder de processamento, perfeitamente suportado pelo serviço, (MICROSOFT, 2018);
b) plataforma como um serviço (Platform as a Service – PaaS): Que de acordo com Microsoft (2018), trata-se do poder de processamento, armazenamento e infraestrutura móvel
instalada, que são disponibilizados pelos servidores aos desenvolvedores de aplicativos,
estes recursos são acessados e consumidos na nuvem, viabilizados a partir de uma internet rápida e segura;
Este serviço foi concebido para suprir as necessidades do desenvolvedor por todo o ciclo
de vida do aplicativo, suportando as fases de: Definição, desenvolvimento, testes, instalação, manutenção e atualização;
c) software como um serviço (Software as a Service – SaaS): Conforme Microsoft (2018),
trata-se de um serviço especializado em suprir a necessidade conjunta de um número
expressivo de clientes, ou seja, aplicativos que possuem a característica de ser acessado
simultaneamente por muitos usuários podem ser hospedados na nuvem, esta possibilidade reduz os custos trazidos pela montagem de uma infraestrutura local. O gerenciamento e controle dos recursos necessários é da responsabilidade do provedor.
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3.2.4 Big Data e ferramentas analíticas
Big Data, conforme Ávila (2015), atualmente estamos vivendo uma época, em que tudo que se
pensa ou faz é ou se tornará em breve um dado digital. Juntos sociedade, indústria e maquinas,
serão responsáveis por produzir no ano de 2020, 40 Zettabytes (ou 40 trilhões de Gigabytes). E
este volume de dados precisaram ser tratados, pois de outra maneira nunca terão valor ou serão
úteis. Big Data é um conceito que se descreve como sendo: grandes volumes de dados, sejam
dados tratados ou dados que nunca receberem tratamento. Quando os dados recebem tratamento
tornam-se dados estruturados que apresentam uma formatação padrão que facilmente poderão
ser processados, tornando-se informações preciosas e de valor. A razão da existência do Big
Data, se explica pelo valor que este conceito imputa aos negócios.
Como bem nos diz, Schönberger e Cukier, (2013), Big Data tem por objetivo equacionar e
solucionar os problemas introduzidos pelo crescimento, descontrolado do volume de dados, que
precisam receber tratamento profissional, de tal maneira que possam ser extraídas informações
relevantes, deste universo crescente de volume e variedade de dados.
Para o melhor entendimento a respeito do conceito por traz da ferramenta é importante considerar os 5V’s do Big Data:
a) volume: Refere-se à quantidade de dados que a Big Data operara, é diretamente influenciado pelas atividades rotineiras que usufruem de aplicativos baseados na internet, os
serviços ofertados por: G-mail, WhatsApp, Bancos, Facebook e governo, com estes
exemplos é possível imaginar o quão grande é qualidade de dados, disponível para analise em Big Data, (SCHÖNBERGER e CUKIER, 2013);
b) variedade: Refere-se à multiplicidade de fontes e de dados, ou seja, quanto maior for
estas quantidades, mais complexa será a análise e tratamento destes dados, contudo este
não será essencialmente um problema, visto que está variedade aumentam as possibilidades de se obter informações de valor. Isso justifica a importância da pluralidade de
dados, (NETTO, MORO e FERREIRA, 2014);
c) velocidade: Refere-se a rapidez com que os dados são processados, em decorrência das
muitas entradas de dados, ou seja, os dados chegam em grande volume e variedade, com
isso o processamento precisa ser veloz e eficiente para obter as informações ainda em
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tempo destas serem estratégicas, para as tomadas de decisão, (NETTO, MORO e
FERREIRA, 2014);
d) veracidade: Refere-se ao quanto o dado é verdadeiro, o grande volume e variedade de
dados pode gerar confusões nas análises, como consequência deste fato dos dados devem
ser confiáveis, para tanto deve se estabelecer regras ou políticas claras que padronizam
e qualificam os dados para gerarem informações relevantes, (NETTO, MORO e
FERREIRA, 2014);
e) valor: Refere-se ao retorno trazido pelas analises, pois de nada adianta ter acesso a uma
grande quantidade de dados se suas analises não trouxer informações relevantes para a
tomada de decisão. Ou seja, é preciso obter significativo ganho com as análises de Big
Data, (NETTO, MORO e FERREIRA, 2014).
Para Schönberger e Cukier, (2013), existem algumas maneiras pelas quais o Big Data, poderá
potencializar o valor percebido pela análise de dados, sendo:
a) o Big Data, poderá imputar maior percepção de valor ao padronizar os dados que se
tornaram decifráveis, em menor tempo ainda apresentaram maior clareza de interpretação, desta forma as informações, produzirão com maior frequência vantagem competitiva na tomada de decisão;
b) o Big Data, promoverá valor, dependendo de como as organizações vão reconstruir suas
operações e processos de maneira a intensificar a digitalização dos dados gerados a todo
momento e arquivados online, com isso será possível, obter informações mais precisas e
fidedignas, a respeito dos mais variados processos, desde contas a pagar ou a receber até
os dias de atraso na entrega de um componente crítico.
c) o Big Data, facilitará a análise e interpretação dos diversos perfil de clientes e o seu uso
vai acelerar as ações de personalização de produtos e serviços, que ficaram mais moldados as preferências dos clientes.
“Em Big Data os quatro tipos de analíticas são possíveis embora os maiores valores agregados
aos dados estejam nas duas últimas (preditiva e prescritiva) já que as duas primeiras (descritiva
e diagnóstica) já eram amplamente utilizadas e com sucesso antes do fenômeno Big Data”.
(ZUPPO, COSTA e FERNANDES, 2013, p. 25).
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Como bem nos diz Guazzelli (2012), entende-se por: Big Data Analítica, que partindo do princípio, que os dados coletados não possuem valor, se não puderem ser transformados em informações estratégicas, com base neste entendimento serão apresentadas as quatro principais técnicas pelas quais os dados são analisados
As técnicas de análise de dados são:
a) descritiva: Tem seu foco central em analisar os fatos ocorridos, é a mais explorada entre
as empresas que necessitam trabalhar com previsão, como por exemplo: para prever a demanda por seus produtos em um determinado mês ou período. Está técnica prioriza em interpretar as características de comportamento e os fatores que o influenciam, conforme o
ambiente em que se encontra, com a clara intensão de prever as preferências de consumo do
seu público alvo ou do mercado como um todo (GUAZZELLI, 2012);
b) diagnóstica: Esta técnica prioriza por um determinado tempo, em entender as razões e
motivações ou as consequências destas que contribuíram para que um evento ocorresse.
Contudo, a análise diagnóstica opera sobretudo, amparada pela extração de dados delimitada
por um assunto especifico. Em consequência destes fatos, confronta-se as informações afim
de averiguar quais condições impactaram no resultado obtido, (ASCENT, 2017);
c) preditiva: Está técnica faz uma previsão do futuro explorando fatos que vão ocorrer ou
poderão ocorrer, (ASCENT, 2017);.
d) prescritiva: Está técnica analisa as formas pelas quais, pode-se agir de maneira a influenciar para que determinado evento ocorra ou deixe de existir e também detalha como proceder para atingir tal objetivo, (ASCENT, 2017)

4 PROBLEMA ESTUDADO
Análise da aderência do perfil técnico e profissional dos gestores, gerentes e diretores onde se
enquadram também todos os profissionais que coordenam, chefiam ou que de alguma maneira
comandam os respectivos setores de produção ou industrial das empresas, com os requisitos
que serão exigidos para: gerenciar, guiar ou coordenar os caminhos que levarão a indústria,
ondem trabalho para à Indústria 4.0.

4.1

METODOLOGIA

A metodologia utilizada seguiu um roteiro que serviu de inspiração e nos guiou da pesquisa a análise
dos dados coletados, conforme, segue:

Como bem nos assegura Lakatus e Marconi, (2003), pode-se dizer que: pesquisa, é um procedimento organizado, equilibrado que requer pensamento crítico e exige reflexões a respeito dos
seus métodos científicos de maneira a buscar o melhor entendimento da realidade. Neste contexto, fica claro que permite estudar e analisar fatos reais em busca de novos entendimentos ou
conclusões. O mais preocupante, contudo, é constatar que formatar e estruturar uma pesquisa
com objetividade e clareza pode ser burocrático e desanimador.
A pesquisa que: “Estuda um problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade” (LAKATUS e MARCONI, 2003, p. 160), com a finalidade de ampliar as áreas do conhecimento, se enquadra na natureza básica.
Esta pesquisa se classifica como, exploratória devido ao processo de investigação profunda em
literatura. A base da pesquisa será livros, sites, artigos e dissertações para orientar a construção
da idéia central.
Conforme verificado por Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória tem como premissa
básica viabilizar maior entendimento do problema estudado, deixando-o compreensível e transparente ou delineando a construção de hipóteses a seu respeito. Apresenta inegavelmente a
facilidade de adaptação do seu planejamento, além de proporcionar maior compreensão da análise do tema, sob diversos olhares e aspectos, seria um erro, porém, atribuir que estudar diversas
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fontes bibliográficas para filtrar aquelas que mais se enquadram aos objetivos da pesquisa,
para a partir delas construir o próprio entendimento a respeito do assunto tratado pode não retratar a realidade.
Como bem nos diz, Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa possui resultados mensuráveis que
podem ser determinados matematicamente, por meio da descrição das razões da ocorrência de
um fato. Geralmente faz-se uso de amostras volumosas, razão pela qual são consideradas uma
cópia fiel da população como um todo. A pesquisa quantitativa é objetiva e direta seu foco
central é a clareza do entendimento. Neste contexto, fica claro que como os resultados são obtidos por meio da análise e técnicas estatísticas, realizadas pelo próprio autor podem ser considerados confiáveis.
Em virtude do uso de questionários com a superioridade de perguntas fechadas para a coleta de
dados, está pesquisa terá a analise e tratamento dos dados, como consequência da abordagem
quantitativa. O método de análise escolhido foi o hipotético-dedutivo em decorrência da pesquisa caminhar no sentido de esclarecer uma hipótese e problema.
Conforme verificado por Prodanov e Freitas, (2013), Pesquisa bibliográfica é construída tomando como base textos já publicados, como por exemplo em: livros, revistas, artigos, monografias, dissertações e teses, além de sites da internet. O objetivo de consultar diversas fontes é
para autor fundamentar o próprio entendimento sobre o assunto pesquisado. Trata-se inegavelmente que como o resultado depende diretamente do esforço e dedicação do pesquisador na
seleção e escolha das fontes bibliográficas mais expressivas é possível imaginar que toda pesquisa será bem sucedida, e produzirá resultados relevantes, seria um erro, porém, afirmar que diante da grande quantidade de trabalhos científicos, vai acontecer a seleção equivocada de uma ou mais fonte bibliográfica.
Esta pesquisa tem como procedimento de coleta de dados em material já elaborado, para tanto
foi realizada consulta prévia de livros, revistas periódicos, sites e outras fontes de dados tais
como: monografias, dissertações e teses, além de relatórios técnicos da indústria e diretrizes e
normas do governo brasileiro e de outros países. Em busca de informações consistentes para
aprofundar o conhecimento a respeito de Indústria 4.0 e das condições para sua adoção pelas
indústrias localizadas nas cidades, de: Extrema, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e
Varginha, todas na região do Sul do estado de Minas Gerais.
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Como método para coleta de dados fez-se resumos através de fichamentos, tendo como princípio a utilização dos livros e publicações que mais se destacaram no meio acadêmico e na imprensa por dar grande ênfase ao tema central abordado, neste trabalho com a intenção de se
obter melhor aceitação e apreciação da banca pelo assunto contemplado no trabalho.
De acordo com Lakatus e Marconi (2003, p. 159) Os principais tipos de documentos são:
a) Fontes Primárias: dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações,
pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); correspondência
pública ou privada etc.
b) Fontes Secundárias: imprensa em geral e obras literárias.

Esta pesquisa foi amparada pela utilização das fontes primárias, tendo em vista que: a partir da
criação de um formulário próprio os dados coletados foram processados pelos próprios autores
da pesquisa, ou seja, os dados são exclusivos, e nunca fizeram parte de nenhum outro trabalho.
O trabalho também foi complementado pela utilização de fontes secundárias, consultas na busca
de informações bibliográficas que pautavam o assunto que orientou o estudo.
Esta pesquisa trabalhou com a análise do currículo profissional, ou seja, com múltiplos perfis,
uma vez que são os mais desejáveis "quando a intenção da pesquisa é a descrição de fenômeno,
a construção de teoria ou o teste de teoria" (POZZEBON e FREITAS, 1998, p. 148). Os resultados obtidos com estudos que analisam múltiplos casos, então intimamente ligados ao "poder
de integração do pesquisador, de sua habilidade na seleção do local e dos métodos de coleta de
dados, bem como de sua capacidade de fazer mudanças no desenho de pesquisa de forma oportuna" (POZZEBON e FREITAS, 1998, p. 146).
Para a conclusão deste trabalho, foram obtidas informações consistentes, através da elaboração
de um questionário com 19 perguntas relacionadas ao assunto estudado, enviado por e-mail ou
através da ferramenta de comunicação direta da plataforma Linkedin, a um público minuciosamente selecionado por ocuparem os cargos de: gestores, gerentes e diretores neste estudo se
encaixam todos os profissionais que coordena, chefia ou que de alguma maneira comanda as
indústrias ou os respectivos setores de produção das empresas da região do sul do estado de
Minas Gerais. A pesquisa foi realizada entre 25 de outubro 2018 até 01 de novembro de 2018.
O total de profissionais que formaram a população foi de 72. Inicialmente houve alguns feedbacks sugerindo melhorias em alguns campos do formulário de forma a preservar o anonimato
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do respondente e da empresa em que trabalha. Após as melhorias no formulário a taxa de retorno aumentou e atingiu a marca de 22 respostas consideradas como válidas. Com isso obtevese uma taxa de retorno igual a: 30,55%. Resultado que pode ser considerado bom, tendo em
vista que: “Em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução.” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 201).
Considera-se a amostra confiável pois a população foi criteriosamente identificada e convidada
a participar de maneira direta através de e-mail ou por convite feito a partir do LinkedIn, ambas
a opções são consideradas pessoais e de utilização restrita, pois, exigem login e senha para
serem acessadas.
A ferramenta Google Forms também oferece a opção de limitar a uma resposta por participante,
este recurso aumente o controle das respostas, pois é feito por meio de login e senha, ou seja,
cada usuário do Google só pode enviar uma resposta.
Para a realização desta pesquisa, foi projetado um roteiro de entrevista onde constavam 66 perguntas relacionadas a 9 temas específicos sobre o assunto tratado, tais perguntas foram organizadas tendo em vista alcançar o objetivo da pesquisa, cuidou-se dos aspectos gramaticais e
sintáticos com o intuito de aumentar a clareza no entendimento e interpretação das questões.
No geral, o objetivo das perguntas foi o de observar e analisar, entre outros aspectos, o quanto
os gestores, gerentes e diretores de produção das indústrias do Sul de Minas Gerais. Possuem
formação técnica aderente com os requisitos que serão exigidos para guiar ou coordenar os
caminhos que levaram as empresas da região à quarta revolução industrial ou Indústria 4.0.
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4.2

DADOS COLETADOS

TABELA 2 - Coleta de dados 1

Área do conhecimento da graduação
Engenharia Industrial mecânica
Engenharia de produção
Engenharia elétrica eletrônica
Engenharia de telecomunicações
Administração
Total

Distribuição da Amostra %
27,3
27,3
18,2
18,2
9,1
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 3 - Coleta de dados 2

Especialização 1:
Gerenciamento de projetos
Gestão empresarial
Gestão de pessoas
Qualidade e produtividade
Lean Manufacturing
Gestão do conhecimento
Lean 6 Sigma
Engenharia clínica
Total

Distribuição da amostra (%)
18,2
18,2
18,2
13,6
9,1
9,1
9,1
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 4 - Coleta de dados 3

Especialização 2
Engenharia da produção
Gestão de pessoas
Seis Sigma
Comércio internacional
Gestão da inovação
Lean Thinking
Liderança Lean e shop floor management
Master Business Administration em administração
Não responderam
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da amostra (%)
18,2
18,2
13,6
4,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
100,0
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TABELA 5 - Coleta de dados 4

Especialização 3
Lean 6 Sigma / BlackBelt
Gerenciamento de projetos
Qualidade e produtividade
PDD Fundação Dom Cabral
Planejamento estratégico
Doutorado engenharia da produção
Master Business Administration Gestão empresarial
Gestão de Pessoas
Lean Manucturing
Automação industrial
Mestrado em administração
Não fez
Total

Distribuição da amostra (%)
27,3
13,6
13,6
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 6 - Coleta de dados 5

Porte das indústrias
Média: 100 a 499 empregados
Pequena: de 20 a 99 empregados
Grande: mais de 499 empregados
Micro: menos 20 empregados
Total

Distribuição da Amostra (%)
45,5
22,7
18,2
13,6
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 7 - Coleta de dados 6

Segmento de atuação
Bens de Consumo
Metal Mecânica
Segurança
Automotiva
Automação
Borracha
Educação / Eletroeletrônico
Fármacos
TI-Telecom
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da Amostra (%)
18,2
18,2
18,2
18,2
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0
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TABELA 8 - Coleta de dados 7

Cidade onde está localizada
Santa Rita do Sapucaí
Itajubá
Estrema
Pouso Alegre
Varginha
Ouro fino
Total

Distribuição da amostra (%)
36,4
22,7
13,6
13,6
9,1
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 9 - Coleta de dados 8

Sobre a Metodologia Lean Manufacturing
Conheço a metodologia Lean Manufacturing, mas não
consigo fazer a implantação e manutenção.
Conheço a metodologia Lean Manufacturing em estágio
avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Lean Manufacturing.
Total

Distribuição da Amostra (%)
68,2
31,8
0,0
0,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 10 - Coleta de dados 9

Sobre a Metodologia Seis Sigma (6 σ)
Conheço a metodologia Seis Sigma (6 σ) mas não consigo
fazer a implantação e manutenção.
Conheço a metodologia Seis Sigma (6 σ) em estágio avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Seis Sigma (6 σ).
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da Amostra (%)
63,6
31,8
4,5
100,0
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TABELA 11 - Coleta de dados 10

Distribuição da Amostra
(%)

Sobre a Metodologia Lean Seis Sigma (6 σ)
Conheço a metodologia Lean Seis Sigma (6 σ) mas não
consigo fazer a implantação e manutenção.

64

Conheço a metodologia Lean Seis Sigma (6 σ) em estágio avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Lean Seis Sigma (6 σ).
Total

23
14
100

FONTE: Elaboração própria

TABELA 12 - Coleta de dados 11

Geração Tecnológica

Distribuição da Amostra (%)

1ª
2ª
3ª
4ª

32
32
23
14
100

Total

FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017) / Infografia: Rafael James

TABELA 13 - Coleta de dados 12

Ações indicadas para incorporar tecnologias 4.0

Não está Está realirealizando zando estunenhuma dos de viaação
bilidade

Elabora ou
possui plano
de ação estruturado

Possui projeto
Possui proI4.0 aprovado,
jeto I4.0 em
mas não iniciexecução
ado

Relacionamento com fornecedores

41

18

27

9

5

Desenvolvimento de produtos

36

18

18

14

14

Gestão da produção

36

18

18

14

14

Relacionamento com os
clientes ou consumidores

36

23

23

9

9

Gestão dos negócios

32

36

9

18

5

Total

36

23

19

13

9

FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017) / Infografia: Rafael James
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TABELA 14 - Coleta de dados 13

A indústria onde trabalha iniciou os preparativos rumo a indústria 4.0?

sim (%)

não (%)

55

45

55

45

55

45

50

50

Já foi iniciado o processo de integração dos sistemas de engenharia
para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos.

45

55

Os produtos são produzidos com zero defeito e desperdício.

41

59

Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para
identificação de produtos com status das montagens ou processos
por onde passou.

41

59

Total

49

51

Os processos produtivos estão estabilizados, não apresentam variações e também as máquinas não param.
Já foi iniciado o processo de automação digital, mas ainda sem sensores.
Já foi iniciado o processo de monitoramento e controle remoto da
produção com sistemas integrados e conectados para o controle das
atividades do chão de fábrica.
Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para
controle dos processos produtivos.

FONTE: Elaboração própria
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TABELA 15 - Coleta de dados 14

Os gestores conhecem as tecnologias digitais?
Design Thinking
Manufatura Assíncrona
Manufatura Aditiva (Prototipagem Rápida ou Impressão 3D)
Big Data and Analytics (Coleta, processamento e análise)
Bitcoin e Blockchain
Internet das Coisas - IoT
Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas
Internet dos Serviços - IoS
Integração horizontal e vertical de sistemas
Segurança Cibernética
Robótica Avançada
Realidade Mista
Computação em Nuvem
Rastreabilidade
Robôs Automatizados
Inteligência Artificial (IA) e a tomada de decisões
Realidade Aumentada
Novos Materiais
Sistema Cyber Físico – CPS
Produtos Inteligentes
Total
FONTE: Elaboração própria

sim (%)
86
86
86
82
77
73
68
59
59
41
41
27
23
23
23
18
18
14
9
5
46

não (%)
14
14
14
18
23
27
32
41
41
59
59
73
77
77
77
82
82
86
91
95
54
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TABELA 16 - Coleta de dados 15

A empresa onde trabalha já começou a adotar e utilizar
as tecnologias digitais?
Computação em Nuvem
Internet das Coisas - IoT
Design Thinking
Internet dos Serviços - IoS
Rastreabilidade
Big Data and Analytics (Coleta, processamento e análise)
Robôs Automatizados
Manufatura Aditiva (Prototipagem Rápida ou Impressão 3D)
Segurança Cibernética
Novos Materiais
Produtos Inteligentes
Integração horizontal e vertical de sistemas
Manufatura Assíncrona
Sistema Cyber Físico – CPS
Inteligência Artificial (IA) e a tomada de decisões
Realidade Aumentada
Robótica Avançada
Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas
Realidade Mista
Bitcoin e Blockchain
Total
FONTE: Elaboração própria

sim (%)

não (%)

86
77
68
64
59
55
50
45
32
27
27
23
18
14
9
9
9
5
5
5
34

14
23
32
36
41
45
50
55
68
73
73
77
82
86
91
91
91
95
95
95
66

5 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do presente trabalho é analisar o perfil profissional de gestores industriais e a
sua inserção no contexto da Indústria 4.0. O trabalho teve a aplicação de um formulário de
pesquisa para identificar as características técnicas dominantes para conhecer a maturidade do
conceito de Indústria 4.0 da região do sul de minas. Os resultados obtidos demonstram conhecimento do assunto e a existência do uso de ferramentas que proporcionam maior integração
entre as gerações tecnológicas.
Para atingir o objetivo principal, o trabalho foi quebrado em partes menores, as quais são denominadas de objetivos específicos, conforme citado abaixo:

5.1

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Identificar a área de graduação dos gestores;
b) Identificar as especializações dos gestores;
c) Identificar o porte das indústrias;
d) Identificar o segmento de atuação das indústrias;
e) Identificar a cidade onde estão localizadas as indústrias;
f)

Verificar se os gestores conhecem a metodologia Lean Manufacturing;

g) Verificar se os gestores conhecem a metodologia Seis Sigma;
h) Verificar se os gestores conhecem a metodologia Lean Seis Sigma;
i)

Identificar a geração tecnológica vivida nas indústrias;

j)

Verificar se as indústrias possuem ações para incorporar tecnologias 4.0, nos departamentos de “Relacionamento com fornecedores, Desenvolvimento de produtos, Gestão da produção, Relacionamento com os clientes ou consumidores e Gestão dos negócios”, (SAKKIS,
2017);

k) Verificar se as indústrias iniciaram os preparativos rumo a Indústria 4.0;
l)

Identificar quais são as tecnologias digitais conhecidas;

m) Identificar quais são as tecnologias digitais são utilizadas nas indústrias;

6 ANÁLISE DOS DADOS
O estudo foi estruturado com o intuito de identificar a aderência entre o perfil profissional, dos
gestores, gerentes e diretores com os requisitos que serão exigidos para guiar ou coordenar os
caminhos que levarão as empresas à quarta revolução industrial.

9,1
27,3
18,2
Engenharia industrial mecânica
Engenharia de produção
Engenharia elétrica eletrônica
Engenharia de telecomunicações
Administração
18,2
27,3

GRÁFICO 1 - Área do conhecimento da graduação (%)
FONTE: Elaboração própria

Já quando o assunto tratado é a área de conhecimento da graduação, não existe tantas variações,
prevalecendo as: engenharia industrial mecânica e engenharias de produção, que juntas representam 54,6%. Seguidas de pelas graduações em engenharia de telecomunicações e engenharia
elétrica e eletrônica, que juntas somaram 36,4% das indicações e por último com 9,1% administração.
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4,5
9,1

Gerencimanto de projetos

18,2

Gestão empresárial
9,1

Gestão de pessoas
Qualidade e Produtividade

9,1

18,2

Lean manufacturing
Gestão do conhecimento
Lean 6 sigma

13,6
18,2

Engenharia clínica

GRÁFICO 2 - Especializações 1 (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre: se o entrevistado se mantinha constantemente atualizado,
na primeira opção listada mostra que: houve oito respostas diferentes, onde se destacaram: gerenciamento de projetos, gestão empresarial, e gestão de pessoas, com 54,6%, sendo 18,2%
para cada. Qualidade e produtividade representa 13,6%. Lean 6 Sigma, Lean Manufacturing e
gestão do conhecimento representam 27,3%. Por fim, engenharia clínica representa 4,5%.
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Lean 6 sigma / black belt
4,5

4,5

Gerencimanto de projetos

4,5
27,3
4,5

Qualidade e produtividade
PDD - Programa de
Desenvolvimento de Dirigentes
Planejamento estratégico

4,5

Doutorado engenharia da
produção
Master Business Administration
Gestão empresárial
Gestão de Pessoas

4,5

4,5
4,5

13,6

Lean manufacturing
Automação industrial

9,1
13,6

Mestrado em administração
Não Fez

GRÁFICO 3 - Especialização 2 (%)
FONTE: Elaboração própria

A segunda opção listada obteve 12 diferentes repostas, o destaque foi a especialização de Lean
6 Sigma/ Blackbelt com 27,3%, seguido pelas especializações em: Gerenciamento de projetos
e qualidade e produtividade que juntas somam 27,2%, A especialização em PDD - Programa
de Desenvolvimento de Dirigentes, com 9,1% as demais obtiveram 4,5% das indicações cada.
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4,5
9,1

Engenharia da produção

18,2
Gestão de pessoas
Seis sgma

9,1

Gestão da inovação
Lean Thinking
9,1

18,2

Liderança lean e shop floor
management
MBA administração
Não resposnderam

9,1

Camércio internacional
9,1

13,6

GRÁFICO 4 - Especialização 3 (%)
FONTE: Elaboração própria

Na terceira opção sobre as atualizações: Engenharia de produção e gestão de pessoas obtiveram
36,4%. Já Seis Sigma teve 13,6% das indicações, enquanto Gestão da inovação, Lean Thinking,
Liderança Lean e Shop Floor Management, Master Business Administration em administração
e não responderam somaram 45,5%. E por último, Comércio internacional com 4,5%.
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13,6
Média: 100 a 499
empregados

18,2

45,5

Pequena: de 20 a 99
empregados

Grande: mais de 499
empregados

Micro: menos 20
empregados

22,7

GRÁFICO 5 - Porte das indústrias (%)
FONTE: Elaboração própria

Já quando o assunto foi o porte das indústrias, temos a média empresa com 45,5% a pequena
empresa vem com 22,7%, as grandes empresas com 18,2% e por último as microempresas com
13,6%.
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4,5

4,5
18,2

4,5

Bens de Consumo
4,5

Metal Mecânica
Segunça

4,5

Automotiva
Automação

9,1

18,2

Borracha
Educação / Eletroeletrônico
Farmácos
TI-Telecon
Serviços de engenharia

13,6
18,2

GRÁFICO 6 - Segmento de atuação (%)
FONTE: Elaboração própria

No entanto quando o assunto tratado foi o segmento de atuação: segurança, metal mecânica e
bens de consumo, juntas representam 54,6%, automotiva com 13,6%, automação com 9,1%,
ainda tem os segmentos: Serviços de engenharia, TI-Telecom, fármacos, educação e borracha,
com 22,5%.
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4,5
9,1
Santa Rita do Sapucaí
36,4

Itajubá

13,6
Estrema
Pouso Alegre
Varginha
13,6

Ouro fino

22,7
GRÁFICO 7 - Cidade onde está localizada (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi a cidade onde a indústria está instalada, 36,4% delas são de Santa
Rita do Sapucaí, 27,2% em Pouso Alegre e extrema, 22,7% em Itajubá, 9,1% em Varginha, por
fim, 4,5% em Ouro Fino.
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31,8
Conheço a metodologia Lean
Manufacturing, mas não consigo
fazer a implantação e manutenção.

68,2

Conheço a metodologia Lean
Manufacturing em estágio
avançado consigo fazer a
implantação e manutenção.

GRÁFICO 8 - Metodologia Lean Manufacturing (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre Metodologia Lean Manufacturing 68,2% responderam que
conhecem, mas que não conseguem implantar e nem fazer a manutenção estes estão concentrados nas: Micro, Pequena e Média empresas. 31,8% disseram conhecer e que sabem fazer a
implantação e manutenção, estes estão concentrados nas Média e Grande empresas. A região é
composta predominantemente por industrias menores, ou seja, existe um gap que precisa ser
preenchido, para elevar o nível técnico de todas as empresas.
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4,5

Conheço a metodologia Seis
Sigma (6 σ) mas não consigo
fazer a implantação e
manutenção.

31,8

Conheço a metodologia Seis
Sigma (6 σ) em estágio
avançado consigo fazer a
implantação e manutenção.
63,6

Não conheço a Metodologia
Seis Sigma (6 σ).

GRÁFICO 9 - Metodologia Seis Sigma (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre Metodologia Seis Sigma 63,6% responderam que conhecem, mas que não conseguem implantar e nem fazer a manutenção estes estão concentrados
nas: Micro, Pequena e Média empresas. 31,8% disseram conhecer e que sabem fazer a implantação e manutenção, estes estão concentrados nas Média e Grande empresas. Por fim, 4,5%
responder que não conhecem, o assunto.
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13,6
Conheço a metodologia
Lean Seis Sigma (6 σ) mas
não consigo fazer a
implantação e manutenção.

22,7

63,6

Conheço a metodologia
Lean Seis Sigma (6 σ) em
estágio avançado consigo
fazer a implantação e
manutenção.
Não conheço a Metodologia
Lean Seis Sigma (6 σ).

GRÁFICO 10 - Metodologia Lean Seis Sigma (%)
FONTE: Elaboração própria

Na sequência o assunto tratado foi a metodologia Lean Seis Sigma, onde: 63,6% disseram conhecer e que não sabem implantar e fazer manutenção, já 22,7% disseram conhecer em estágio
avançado e por fim 13,6% responder não conhecer.
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Com a intenção de medirmos o grau tecnológico das indústrias, nos inspiramos em (SAKKIS,
2017).
GERAÇÕES TECNOLÓGICAS - Para chegar ao diagnóstico, a pesquisa estabeleceu
classificações de quatro gerações de tecnologias digitais.
Geração 1 é a produção rígida, com uso pontual de tecnologias da informação e comunicação (TIC) e automação rígida e isolada.
Geração 2 envolve automação flexível ou semi-flexível, com uso de TICs sem integração ou integração apenas parcial entre áreas da empresa.
Geração 3 consiste no uso de TICs integradas e conectadas em todas as atividades e
áreas da empresa.
Geração 4 é chamada de produção conectada e inteligente, tem tecnologias da informação integradas, fábricas conectadas e processos inteligentes, com capacidade de
subsidiar gestores com informações para tomada de decisão.

O gráfico a seguir apresenta o atual grau tecnológico das indústrias do sul de Minas.

1ª

2ª
1ª

31,8

3ª
2ª

31,82
31,8

4ª
3ª

22,73
22,7

4ª
13,64
13,7

GRÁFICO 11 - Geração Tecnológica das indústrias
FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017)

Analisando os dados, 63,6% das indústrias se encontram nas gerações tecnológicas 1 e 2 enquanto que 36,4% delas encontram se: nas gerações 3 ou 4. Os dados coletados também evidenciam que 86,3% ainda não estão preparadas para usufruírem dos ganhos oferecidos pela
Indústria 4.0, sendo que destas indústrias somente 22,7% estão próximas da quarta resolução
industrial. Enquanto que 63,6 % delas ainda precisam passar por um longo período de incorporação de tecnologias, afim de conquistarem o status de Indústria 4.0. Enquanto isso 13,7% das
indústrias já estão obtendo ganhos com a quarta revolução da industrial.
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Não está realizando nenhuma ação
Possui projeto I4.0 aprovado, mas não iniciado

Está realizando estudos de viabilidade
Possui projeto I4.0 em execução

Elabora ou possui plano de ação estruturado

41

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

18

27

9

5

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

36

18

18

14

14

GESTÃO DA PRODUÇÃO

36

18

18

14

14

RELACIONAMENTO CLIENTES OU CONSUMIDORES

36

GESTÃO DOS NEGÓCIOS

TOTAL

32
36

23

23

36
23

9
9

19

9

18
13

5
9

GRÁFICO 12 - Ações das indústrias a caminho da I4.0 (%)
FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017)

Este estudo também quantificou o quanto as tecnologias 4.0, já estão sendo utilizadas em cinco áreas estratégicas das industrias: “relacionamento
com fornecedores, desenvolvimento de produto, gestão da produção, relacionamento com clientes e gestão de negócios.” (SAKKIS, 2017). Somente 9% delas possuem projetos I4.0 em execução numa das áreas pesquisadas. A maior parte 55% está realizando estudos de viabilidade ou
possuem um plano de ação estruturado, ou ainda possuem um projeto I4.0 aprovado aguardando liberação de recursos. Para concluir 36% das
indústrias não possuem ação a respeito da temática tecnologias digital e Indústria 4.0.
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SIM

NÃO

OS PROCESSOS PRODUTIVOS ESTÃO ESTABILIZADOS

55

45

AUTOMAÇÃO DIGITAL SEM SENSORES

55

45

55

45

AUTOMAÇÃO DIGITAL COM SENSORES

50

50

AUTOMAÇÃO DIGITAL COM SENSORES RASTREAR PRODUTOS

45

55

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA

41

59

PRODUÇÃO COM ZERO DEFEITO

41

59

MONITORAMENTO E CONTROLE REMOTO DA PRODUÇÃO

GRÁFICO 13- A caminho da digitalização (%)
FONTE: Elaboração própria
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Prosseguindo com a análise, foram elaboradas perguntas afirmativas que conduziam para os
caminhos que devem ser seguidos antes que as indústrias queiram pensar em Indústria 4.0.
Esperando SIM ou NÃO como reposta. Primeiramente afirmamos que:
a) Os processos produtivos estão estabilizados, não apresentam variações e também as máquinas não param. Recebemos como resposta 55% sim e 45% não, significando que as
indústrias possuem problemas para serem resolvidos antes de iniciar a automação dos
processos.
b) Depois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital, mas ainda sem
sensores. Das respostas recebidas 55% sim e 45% não. Este resultado mostra que as indústrias estão se movendo.
c) Depois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de monitoramento e controle remoto da
produção com sistemas integrados e conectados para o controle das atividades do chão de
fábrica. Das respostas recebidas 55% sim e 45% não.
d) Despois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores
para controle dos processos produtivos. Das respostas recebidas 50% sim e 50% Não.
Este resultado também indica que as indústrias estão adquirindo tecnologias aos poucos.
e) Despois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de integração dos sistemas de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos. Das respostas recebidas 45% sim e 55% não.
f) Depois afirmamos que: Os produtos são produzidos com zero defeito e desperdício. Das
respostas recebidas 41% sim e 59%. Esta informação mostra que as indústrias possuem
problemas para serem resolvidos antes de iniciar a automação dos processos.
g) Na sequência afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para identificação de produtos com status das montagens ou processos por onde passou. Das respostas recebidas 41% sim e 59 não.
h) Na média obteve-se 49% de respostas sim e 51% de respostas não. Mostrando que as
indústrias estão caminhando em direção a quarta revolução industrial.
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14

MANUFATURA ASSÍNCRONA

86

14

(PROTOTIPAGEM RÁPIDA OU IMPRESSÃO 3D)

86

14

BIG DATA AND ANALYTICS (COLETA, PROCESSAMENTO E ANÁLISE)

82

18

BITCOIN E BLOCKCHAIN

77

23

INTERNET DAS COISAS - IOT

73

27

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

68

32

INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE SISTEMAS

59

41

INTERNET DOS SERVIÇOS - IOS

59

41

ROBÓTICA AVANÇADA

41

59

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

41

59

REALIDADE MISTA

27

73

ROBÔS AUTOMATIZADOS

23

77

RASTREABILIDADE

23

77

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

23

77

REALIDADE AUMENTADA

18

82

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E A TOMADA DE DECISÕES

18

82

NOVOS MATERIAIS

14

86

SISTEMA CYBER FÍSICO – CPS

9

91

PRODUTOS INTELIGENTES

5

95

46

54

MANUFATURA ADITIVA

TOTAL

GRÁFICO 14 - Tecnologias digital conhecidas pelos Gestores (%)
FONTE: Elaboração própria
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Apresentou-se uma listagem contendo 20 tecnologias digitais aos gestores e foi perguntado se
conheciam? Esperando “SIM” ou “NÃO” como resposta para cada uma delas.
Analisando os resultados listaremos alguns pontos que chamaram atenção entre as respostas
recebidas para: as tecnologias: Design Thinking, Manufatura Assíncrona e Manufatura Aditiva
(Prototipagem Rápida ou Impressão 3D), que juntas apresentam como resposta 86% sim e 14%
não.
Outro ponto observado foi Big Data com 82% sim e 18% não. Mostrando que os gestores na
sua ampla maioria estão familiarizados com os benefícios e vantagens oferecido por está tecnologia.
Outro ponto que vale ser analisado é a tecnologia: Bitcoin e Blockchain com 77% de sim e 23%
para não. Uma das razões para esta resposta pode ter influência de duas tecnologias juntas, pois
sabe-se que Bitcoin em função das moedas digitais é mais amplamente conhecido do que Blockchain.
Pelo o outro lado onde a resposta não é superior, os pontos que chamaram atenção foi Rastreabilidade, Robôs Automatizados e computação em nuvens, pois as três receberam como respostas 23% sim e 77% não.
Novos materiais com 14% sim e 86% não.
Sistema cyber físico – CPS, com 9% sim e 91% não.
Produtos inteligentes 5% sim e 95% não.
Conclusão: O gráfico apresentou como média geral das respostas uma leve superioridade da
cor vermelha indicando? O “NÃO” como maior parte das respostas e o restante do gráfico é
azul indicando as respostas “SIM”. Em média 54% dos entrevistados não conhecem as tecnologias. Os outros 46% dos entrevistados disseram conhecer.
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- T E CNO L O GIAS DIGITAIS UT I L I ZADAS NAS I NDÚS T RI AS
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DESIGN THINKING

68
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64
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RASTREABILIDADE

59

41

BIG DATA AND ANALYTICS (COLETA, PROCESSAMENTO E ANÁLISE)

55
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ROBÔS AUTOMATIZADOS

50

50

(PROTOTIPAGEM RÁPIDA OU IMPRESSÃO 3D)

45

55

SEGURANÇA CIBERNÉTICA
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68

PRODUTOS INTELIGENTES

27

73

NOVOS MATERIAIS

27

73

INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE SISTEMAS

23

77

MANUFATURA ASSÍNCRONA
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14

86
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REALIDADE AUMENTADA

9

91

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E A TOMADA DE DECISÕES

9

91

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

5

95

REALIDADE MISTA

5

95

BITCOIN E BLOCKCHAIN

5

95

34

66

TOTAL

GRÁFICO 15 - Tecnologias digitais utilizadas nas indústrias (%)
FONTE: Elaboração própria
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Ainda a respeitos das 20 tecnologias digitais apresentadas aos gestores, também foi perguntado
se as indústrias já as utilizam. Esperando “SIM” ou “NÃO” como resposta para cada uma delas.
Analisando os resultados alguns pontos são listados a segui:
A tecnologia computação em nuvem 86% sim e 14% não.
A tecnologia Internet das coisas – IOT 77% sim e 23% não. Indicando que a maior parte das
indústrias já utilizam este recurso.
Design Thinking 68% sim e 32% não. Mostrando que as indústrias na sua ampla maioria estão
familiarizadas com os benefícios e vantagens oferecidas por está tecnologia.
Big Data com 55% sim e 45% não. Mostrando que as indústrias já se despertaram para este
importante recurso tecnológico.
Já as tecnologias: Robótica Avançada, Realidade Aumentada e Inteligência Artificial (IA) e a
tomada de decisões, todas estão com 9% sim e 91% não.
Por fim, as tecnologias menos utilizadas são: Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas, Realidade Mista e Bitcoin e Blockchain, , todas estão com 5% sim e 95% não.
Conclusão: O gráfico apresentou como média geral das respostas uma elevada superioridade da
cor vermelha indicando? O “NÃO” como maior parte das respostas e o restante do gráfico é
azul indicando as respostas “SIM”. Em média 34% dos entrevistados dizem que as indústrias
não utilizam as tecnologias. Os outros 66% dos entrevistados disseram que não utilizam
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RESUMO
Segurança é um dos assuntos de amplo destaque para a sociedade e o sistema prisional é um
dos órgãos públicos disponibilizados, com a difícil tarefa de zelar por ela. O agente prisional é
o agente incumbindo de realizar a segurança interna de uma instituição prisional e pela
disciplina dos detentos, executando um trabalho de alto risco, por estarem em convívio
constante com os presos e sujeitos a variadas circunstâncias causadoras de estresse. O presente
trabalho propõe-se na investigação das condições da saúde mental de agentes penitenciários,
verificando o perfil sociodemográfico destes e o nível de estresse decorrente da atividade
laboral e a partir de análises da coleta de dados buscar possíveis oportunidades de melhoria
para a vida dos agentes dentro do sistema carcerário.
Palavras-Chave: Segurança, Agente Prisional, Saúde e Segurança do Trabalho.

ABSTRACT

Security is one of the most prominent issues for society, and the prison system is one of the
public agencies that are available, with the difficult task of watching over it. The prison agent
is the agent responsible for carrying out the internal security of a prison institution and the
discipline of detainees, performing a high-risk job, for being in constant contact with prisoners
and subject to various stressful circumstances. The purpose of this study is to investigate the
mental health conditions of penitentiary agents, verifying their sociodemographic profile and
the level of stress arising from the work activity and from the analysis of the data collected, to
seek possible opportunities for improvement of the life of the Agents within of the prison
system.
Keywords: Security, Prison Agent, Health and Safety, Occupational safety.
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1. INTRODUÇÃO
Por conta do aumento constante da violência no Brasil, a segurança torna-se um dos
temas mais visíveis para a sociedade e os órgãos públicos do país. Incluído neste cenário está o
Agente Penitenciário. Ainda assim, são raros os estudos que se preocupam com a saúde desses
agentes responsáveis pela segurança penitenciária. Partindo dessa premissa e considerando que
esses profissionais desempenham uma função de alto risco, uma vez que estão em contato direto
com os detentos e expostos a diversas situações geradoras de estresse, propõe-se a investigação
das condições de saúde mental de agentes penitenciários, verificando o perfil sociodemográfico
destes e o nível de estresse decorrente da atividade laboral.
É fundamental analisar as condições de saúde mental dos agentes penitenciários, pois o
trabalho desses profissionais requer muita responsabilidade e empenho, além de exigir perfil
adequado. Os agentes devem ter atitudes estratégicas e criteriosas, para corroborar com
mudanças no trato do homem preso, e realizá-las em um espírito de legalidade e ética. Ter a
humildade de reconhecer a incapacidade a respeito dos meios capazes de transformar
criminosos em não criminosos, visto que determinados condicionantes tendem a impedir essa
metamorfose, parecendo provável que algumas delas favoreçam o aumento do grau de
criminalidade das pessoas.
Ademais, a atividade desempenhada pelos agentes mantém contato direto com os
aprisionados, e tem a finalidade de prezar pela segurança e reeducação destes e, ao mesmo
tempo, impedi-los de sair daquele ambiente, vigiando-os continuamente. Os agentes são os
únicos intermediários entre os reclusos e a sociedade, o que os obriga a conviverem e a
manterem relacionamentos com dois mundos sociais e culturais distintos. Não há uma
possibilidade de desligamento total por parte dos funcionários que trabalham nessas instituições
em razão do ambiente atípico, que é penoso, perigoso e insalubre. Eles convivem com
indivíduos das mais variadas personalidades, constatando diversas experiências que tendem a
ser pouco positivas.
Essas atribuições, adicionadas às lamentáveis conjunturas oferecidas pelo sistema
prisional brasileiro e ao desprezo e indiferença do corpo social afetam não só a saúde física,
mas também aumentam o estresse e consternação da psique dos agentes prisionais.

10

Os problemas se agravaram devido um fator máximo: o surgimento das facções. Neste
sentido, através de dois momentos pode-se verificar a situação com que as coisas aconteciam
dentro do cárcere. Primeiro: para se protegerem contra a violência e a tortura com que o Estado
agia. Segundo: para criar uma ordem entre os presos, pois havia extorsão, exploração e
violência sexual entre os mesmos.
Assim, o cotidiano dos agentes de segurança penitenciária que convivem com esta
realidade, em especial os que adoecem no sistema, justificou, no aspecto social, o interesse do
grupo quanto as experiências no cárcere. Estes sintomas aliados a um excedente e duradouro
excesso de trabalho tornam as tarefas do agente penitenciário ainda mais fatigante e de difícil
desempenho.
Dessa feita, o estresse pode trazer implicações adversas para os diferentes âmbitos da
atividade humana, caso o ambiente de trabalho e sua organização não sejam adequados para
enfrentar as adversidades da profissão. Torna-se também necessário a adequação do trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, o exemplo do agente penitenciário
(BRASIL, 1978).
A apreensão ocasionada pelo fator do agente prisional estar rotineiramente sujeito a
episódios de opressão e inquietação, a desvalorização ou falta de reconhecimento da sociedade
para com seu papel social, e o ônus das tarefas ocasionam a comutação das ocorrências
psicológicas para o organismo, como forma de expressar esse desapontamento. O corpo
transforma-se em objeto de todas as frustações, acarretando uma corrosão da plenitude física e
psicológica.
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2. ORGANIZAÇÃO
Em 1999 existia em Santa Rita do Sapucaí a cadeia pública, onde a guarda e custódia
dos detentos era feita pela Polícia Civil. Com o crescimento da população carcerária os órgãos
públicos se viram na necessidade de fundar o presídio, sob o comando da SEAP, o que já era
comum em outras comarcas.
O comando integral da SEAP ocorreu em 07 de janeiro de 2010, quando a SSP
assumiu definitivamente a direção do presídio, deixando para a polícia civil a realização dos
procedimentos atribuídos à sua função, que é investigação e trabalhos internos de inteligência.
A cidade de Santa Rita do Sapucaí foi escolhida devido a sua localização e hoje recebe
presos de várias comarcas como: Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Careaçu, São
Gonçalo do Sapucaí, Natércia, Heliodora, Jacutinga, Monte Sião, Albertina, entre outras.
Na figura 1 é descrita a estrutura organizacional da SEAP:

DIRETOR REGIONAL

DIRETOR GERAL

DIRETOR DE
SEGURANÇA

ADMINISTRAÇÃO

COORDENADOR

ATENDIMENTO
TÉCNICO

AGENTES DO
SISTEMA PRISIONAL

Figura 1 - Organograma SEAP - Santa Rita do Sapucaí
Fonte: Elaborado pelos autores

Atualmente o presídio conta com enfermeiros, dentistas, psicólogo, assistência jurídica
e social, além de 45 agentes de segurança, divididos em quatro equipes. Também possui
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parcerias com empresas locais que oferecem treinamento e novas oportunidades aos detentos.
O sistema prisional hoje trabalha com a ressocialização dos detentos, proporcionando a inclusão
social.
O presídio de Santa Rita do Sapucaí tem 80 reeducandos trabalhando e se especializando
na montagem/testes de equipamentos eletrônicos em empresas parceiras e 38 matriculados no
ensino regular (fundamental e médio) através da secretária de educação municipal.
A sua população carcerária é de 187 detentos, mas a capacidade é de apenas 80. Possui
em média 18 detentos por cela, quando na verdade deveriam ser apenas 8. Isso provoca uma
grande tensão no ambiente e muitas reclamações por parte dos detentos. Essa grande tensão
recai sobre os agentes penitenciários que são as pessoas mais próximas a eles.
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3.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1

DIREITOS HUMANOS

Nos primórdios da civilização não se falava e nem se praticava direitos humanos. A
violência era extremamente comum nas relações humanas, alimentando apenas o grande desejo
do homem em dominar outros homens e o mundo a sua volta. Certamente, nunca houve
conformismo diante do quadro de violência gratuita contra indivíduos e suas famílias, em
particular pelos povos dominados e por conta das pessoas presas, torturadas e mortas (NUCCI,
2016).
Familiares desesperados; cidades inteiras destruídas e campos queimados constituíam
cenário conhecido no longo tempo das trevas. Por isso, com o passar dos anos, vários
documentos foram elaborados, em diferentes pontos do Globo, na tentativa de conter os abusos
e o ilimitado poder dos soberanos, chefes e governantes em geral. (NUCCI, 2016)
Nas palavras de Rodríguez Puerto e G. Robles (NUCCI, 2016):
Os ‘direitos humanos’ se chamavam antigamente ‘direitos naturais’ (iura naturalia,
natural rights, droits naturels, natürliche Rechte, diritti naturalli). Este último nome
indica a procedência desses direitos: a mãe natureza. Designam direitos que o ser
humano possuiria pela simples razão de ter uma natureza humana. Por isso, foram
denominados, mais tarde, ‘direitos humanos’ (humana iura, human rights, droits de
l’homme, Menschenrechte, diritti umani). São direitos que o homem tem por ser
homem. Trata-se, pois, de um conceito filosófico, de caráter moral e político, e que
como é lógico envolve toda uma concepção antropológica. Devido a isso, é um
conceito ideologizado.

Todavia, seja qual for discussão doutrinária quanto à origem dos direitos humanos, ela
quase sempre volta ao direito natural, pois é essencial à própria percepção do ser humano como
indivíduo (NUCCI, 2016)
Direitos humanos, que na atualidade são intrínsecos aos conceitos da dignidade humana,
são os relevantes a conceder ao ser humano a sua premissa máxima de individualidade no meio
de todas os seres existentes no mundo, mas garantindo também, em qualquer comunidade, tribo,
reino ou cidade, condições mínimas de respeito à sua integridade físico-moral e de
sobrevivência satisfatória (NUCCI, 2016).
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3.2 SEGURANÇA PÚBLICA
O sistema político atual, surgido na contemporaneidade, assevera que a função das
ordens políticas, sobretudo a do Estado, tem sido reorganizado para satisfazer e responder ao
movimento ágil da sociedade. Evidencia ainda o fortalecimento do seguimento civil nacional,
que vem ocorrendo desde o início deste século, que destaca a necessidade de segurança como
prerrogativa do exercício da cidadania. A segurança do cidadão ergue-se como o primordial
quesito à salvaguarda de direitos e a observância dos deveres, prescritos nas ordenações
jurídicas. A segurança pública é tida como uma reinvindicação social que requer órgãos estatais
e outras estruturas da sociedade para que seja executada. Os órgãos estatais, responsáveis por
praticar procedimentos direcionados à garantia da segurança do cidadão, designa-se sistema de
segurança pública, cujo fulcro governamental estratégico é a soma de práticas balizadas em
projetos e intenções implementados de maneira a assegurar a segurança individual e coletiva,
ou seja, política de segurança pública (CARVALHO E SILVA, 2011).
Segurança é uma palavra que representa conforto, bem-estar, confiança, certeza, como
por exemplo: as pessoas sentem-se seguras em casa, a criança está em segurança na escola; o
filho está com os pais, logo, em segurança. A palavra não é associada, necessariamente, a
crime. Estar seguro não significa estar livre de crimes; embora possa ter esse sentido, ele não
exclusivo e nem único (NUCCI, 2016).
A grande marca deste início de século é o processo de globalização econômicofinanceira, que impõe o rearranjo do papel do Estado na gestão pública e no seu vínculo com
o mercado e a sociedade. Nessa evolução, a coordenação da política de segurança pública
como alicerce para confrontação da violência e criminalidade, é uma contenda para o Estado e
para a Sociedade (CARVALHO E SILVA, 2011).
Segurança pública é o conjunto das ações preventivas e reativas, de natureza pública,
que, em resposta ao fenômeno da criminalidade, volta-se ao alcance ou à manutenção da ordem
pública e que tem como fim último proporcionar aos indivíduos, na convivência social, a fruição
de relações pautadas no direito básico de liberdade, garantidas a segurança jurídica – proteção
contra repressão autoritária do Estado – e a segurança material – proteção contra agressões de
todo tipo (NUCCI, 2016).
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A segurança pública é precisamente o sentimento de tranquilidade de uma população,
que acredita numa vida calma e pacífica, sem os impasses trazidos precisamente pelo convívio
com outras pessoas, por isso pública. Nossa Constituição, em seu art. 144, Capítulo III, detalha
os órgãos responsáveis por garantir a nossa sociedade essa segurança, cuja a essência é frustrar
a ações criminais (BRASIL, 1988).

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO
Na atual estrutura organizacional do Estado brasileiro compete ao MTE, entre outras
atribuições, a fiscalização do trabalho, a aplicação de sanções previstas em normas legais ou
coletivas sobre esta área, bem como as ações de segurança e saúde no trabalho. Embora na
esfera das relações saúde/trabalho exista alguma sobreposição de atribuições com o MS e o
MPS, fica basicamente a cargo do MTE a regulamentação complementar e a atualização das
normas de SST, bem como a inspeção dos ambientes laborais para verificar o seu efetivo
cumprimento. De modo mais específico, o MTE atua sobre as relações de trabalho nas quais há
subordinação jurídica entre o trabalhador e o tomador do seu serviço exceto quando
expressamente estabelecido em contrário nas normas legais vigentes (CHAGAS, SALIM e
SERVO, 2012).
Ao analisar a origem do homem, constata-se que o predomínio do trabalho
constantemente pontuou suas atividades. Para se alimentar, era necessário a coleta de frutos e
vegetais, a caça de animais além do desenvolvimento das atividades agrícolas, indispensáveis
à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento evolutivo, cognitivo e social. Um papiro de 2500
a.C. contém a descrição no Egito antigo de acidente com diagnóstico de lombalgia aguda
resultante de um trabalhador envolvido na construção de uma pirâmide. Por volta de 450 a.C.,
Hipócrates, considerado o pai da medicina, já havia observado que a asma era a patologia mais
comum em certos profissionais, como alfaiates e pescadores. (SILVA E PASCHOARELLI,
2010).
Na vida do homem, o trabalho tem um significado muito importante, pois é dele que
vem seu sustento, realização, satisfação; com seu trabalho ele constrói toda a sua história.
Que o trabalho é fonte de lesões, adoecimento e morte, é fato conhecido desde a
antiguidade. Embora de modo esparso, há citações de acidentes de trabalho em diversos
documentos antigos. Há inclusive menção a um deles no Novo Testamento de Lucas (o
desabamento da Torre de Siloé), no qual faleceram dezoito prováveis trabalhadores. Além dos
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acidentes de trabalho, nos quais a relação com a atividade laboral é mais direta, também existem
descrições sobre doenças provocadas pelas condições especiais em que o trabalho era executado
(CHAGAS; SALIM; SERVO, 2012).
As atividades laborais acarretam implicações e, portanto, já afetavam os trabalhadores
nos mais remotos tempos da civilização. Conforme Silva e Paschoarelli (2010), na antiguidade
os problemas na coluna nos carregadores de pedra, as cólicas pelo chumbo nos mineiros e a
intoxicação pelo mercúrio já estavam presentes.
Na metade do século XVII, no ano de 1700 aproximadamente, o médico italiano
Bernardino Ramazzini, publicou um estudo sobre doenças e lesões ligadas ao trabalho,
descrevendo-as minuciosamente no livro “De Morbis Artificum Diatriba” (Doenças
ocupacionais). Essas doenças foram encontradas em mais de 50 atividades profissionais
existentes na época. Ramazzini é tido como um dos eminentes especialistas das causas das
doenças ocupacionais. (SILVA E PASCHOARELLI, 2010).
Apesar dessas evidências, não há informação de qualquer política pública que tenha sido
proposta ou implementada para reduzir os riscos a que esses trabalhadores estavam submetidos.
Nesses períodos, as vítimas dos acidentes/doenças relacionadas ao trabalho eram quase
exclusivamente escravas e pessoas oriundas dos níveis considerados como os mais inferiores
da escala social (CHAGAS, SALIM e SERVO, 2012).
A primeira legislação do trabalho surgiu na Inglaterra no ano de 1802 e foi chamada de
Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, de 1802, seguida por outras semelhantes nos demais
países que sem encontravam na marcha da industrialização. O surgimento e instituição da
(OIT), em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, modificou intensamente o andamento e a
ótica nos regimentos e mecanismos de segurança na saúde do trabalhador, achando-se hoje em
dia como influente parâmetro mundial acerca do tema (ROSEN, 1994).
Embora de forma mais tardia em relação aos países de economia central, o mesmo
fenômeno ocorreu no Brasil. Da descoberta em 1500 a 1889, período colonial e imperial,
escravos (índios e negros) e homens livres pobres realizavam a maior parte do trabalho braçal.
Condições de segurança e saúde no trabalho eram preocupações irrelevantes.
As leis do trabalho foram desdobradas no Governo Vargas (1930-1945) com o DecretoLei no 5.452, de 1º de maio de 1943, que constituiu a CLT (1943). Incorporada de maneira
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austera, com inclinações ditatoriais, como o poder na época, essa legislatura procurou preservar
as contestações trabalhistas e sociais à sombra do Estado, criando inclusive em 26 de novembro
de 1930 o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Grande parcela dessa legislatura inicial
foi alterada adiante, até mesmo pela Constituição Federal de 10 de outubro de 1988. Todavia,
inúmeros dos seus conceitos e fundamentos permanecem vigentes, tais como os princípios de
empregador e empregado, os atributos do contrato de trabalho e do vínculo empregatício, a
Justiça e o Ministério Público do Trabalho, entre outras coisas. Embora a fiscalização do
trabalho tenha sido pontualmente implantada, sua ação realmente efetiva só ocorreu vários anos
mais tarde (CHAGAS, SALIM e SERVO, 2012).
A CLT uniu toda a lei trabalhista que existia naquela época e foi um símbolo por
introduzir, de maneira efetiva, os direitos trabalhistas na legislatura do Brasil. Seu propósito
fundamental foi regular os vínculos singulares e coletivos do trabalho, nela preditas, surgindo
como uma imposição legítima, após a geração da Justiça do Trabalho (JUSBRASIL, 2012).
A OIT é uma agência de diversas ramificações associada à ONU, criada para
promover a justiça social e especializada nas questões do trabalho. A OIT Possui como metas,
a melhora da qualidade e do amparo adequado à vida e à saúde de todos os trabalhadores, nos
seus mais variados trabalhos. Procura viabilizar um desenvolvimento harmônico das regras de
amparo aos assalariados. Realizou e continua realizando comportamento relevante na
propagação e regulação de questões e práticas na esfera do trabalho (OIT, 2018).
Os 187 Estados-membros possuem comissão paritária da OIT, como também de seus
institutos de empregadores e de trabalhadores. Possui uma rede de escritórios em todos os
continentes e sede em Genebra, na Suíça. Três vezes ao ano o Conselho de Administração se
reúne em Genebra, conselho esse responsável pela direção da agência. Anualmente, também
em Genebra, é realizado o fórum da Conferência Internacional do Trabalho para:
1.

Debater conteúdos diversificados do trabalho;

2.

Revisar e adotar normas internacionais do trabalho;

3.

Ratificar as suas políticas gerais, o programa de atividades futuras e o programa

orçamentário.
A OIT criou 188 convenções, a partir de 1919, sendo que 158 sofreram atualizações. O
Brasil aprovou 96, mas só 82 estão em vigor, sendo a última aprovação a da Convenção 151,

18

em 15 de junho de 2010. O quadro abaixo mostra que o Brasil é um dos países que mais
segue, pelo menos pontualmente as convenções da OIT (OIT, 2018).

País

Convenções Ratificadas

Noruega

91

Brasil

82

Finlândia

82

Suécia

77

Alemanha

72

Reino Unido

68

Dinamarca

63

Estados Unidos
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Figura 2 - Convenções Ratificadas
Fonte: Adaptado de OIT (2018).

A Convenção 155 adotada pela OIT em 1981 (OIT,1981) e aprovada no Brasil em maio
de 1992 (BRASI,1992), trata sobre a segurança e saúde ocupacional e o meio ambiente de
trabalho. Foi proferida através do Decreto no 1.254, de 29 de setembro de 1994
(BRASIL,1994), e é mais abrangente que a Convenção 148 (OIT,148).
A convenção 155 da OIT estabelece a organização de um regime nacional de saúde e
segurança do trabalhador e do meio ambiente de trabalho, com parecer de empregadores e
empregados, objetivando a prevenção de acidentes e danos à saúde, limitando os riscos
pertinentes a esse cenário ao mínimo possível e adaptando o trabalho ao trabalhador e não ao
contrário. Determina que as doenças e acidentes laborais sejam notificados a jurisdição
competente, e ainda determina a realização da análise dos mesmos, com o propósito de
averiguar a presença de um quadro grave. Impõe ainda a aplicação de mecanismos de segurança
nos aparatos usados nos locais de trabalho, sendo isso responsabilidade dos empregadores.
Faculta ao trabalhador interromper a atividade laboral onde haja risco significativo para sua
vida e saúde, sem que seja punido por isso, bem como reforça o direito à informação, por parte
dos trabalhadores e seus representantes, dos riscos porventura existentes nos locais de trabalho
(JUSBRASIL, 2018).
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Um destes mecanismos é a – NR 17 (BRASIL, 1978), cujo objetivo é determinar os
critérios que proporcionem o ajuste dos requisitos de trabalho às particularidades
psicofisiológicas do trabalhador, de modo a garantir o melhor nível de bem-estar, proteção e
performance eficaz.
Como já observado, várias outras convenções da OIT, aprovadas pelo Brasil, versam
sobre aspectos de segurança e saúde no trabalho, principalmente as elaboradas a partir de 1960.
Apenas citando as mais recentes, e com impactos significativos nas normas de SST em vigor
no Brasil, pode-se enumerar a que estabelece pesos máximos a serem transportados (127, de
1967), condições de funcionamento dos serviços de saúde no trabalho (161, de 1985), uso de
asbesto em condições de segurança (162, de 1986), proteção à saúde dos trabalhadores
marítimos (164, de 1987), seguridade e saúde na construção civil (167, de 1988), segurança
com produtos químicos (170, de 1990), trabalho noturno (171, de 1990), prevenção de acidentes
industriais maiores (174, de 1993), trabalho em tempo parcial (175, de 1994), segurança e saúde
na mineração (176, de 1995) e as piores formas de trabalho infantil e sua eliminação (182, de
1999).
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4.

ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

O setor de segurança pública no Brasil é formado por um sistema organizacional
compacto, que abrange diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Esses órgãos são
divididos em sete categorias, mediante sua finalidade e ligação inerente: órgãos normativos,
órgãos de policiamento e controle da criminalidade, sistema prisional, sistema socioeducativo,
sistema de políticas sobre drogas, defesa civil e segurança no trânsito.
No âmbito federal, o sistema prisional é composto pelo DEPEN, vinculado ao
Ministério da Justiça e no âmbito estadual, existe à SEAP, associada à Secretaria de Estado de
Defesa Social.
Após a extinção da SEDS em 2016, a SEAP foi criada com o intuito de delinear,
organizar, ordenar e conduzir a política prisional, assegurando a efetiva execução das decisões
judiciais e privilegiando a humanização do atendimento e a inclusão social dos indivíduos em
cumprimento de pena em Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016).
São funções da SEAP:
a)

Elaborar, coordenar e gerir a política prisional;

b)

Promover condições efetivas para reintegração social dos indivíduos privados de

liberdade, mediante a gestão direta e mecanismos de cogestão;
c)

Assegurar a aplicação da legislação e diretrizes vigentes referentes à

administração da execução penal e ao tratamento do indivíduo privado de liberdade;
d)

Articular, coordenar e consolidar as informações de inteligência do sistema

prisional para subsidiar ações governamentais na área de segurança pública;
e)

Produzir, consolidar e disponibilizar informações estatísticas e gerenciais acerca

das atividades do sistema prisional;
f)

Participar das atividades necessárias à integração dos órgãos afetos às temáticas

de segurança pública;
g)

Articular parcerias com entidades públicas e privadas, visando à melhoria do

tratamento dado ao indivíduo privado de liberdade e à segurança nas unidades prisionais.
Seu gestor pode ser indicado pelo Governador do Estado, ou assumir a função mediante
processo seletivo interno.
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Suas principais atribuições são encadear, em conjunto com a comunidade, a missão da
SEDS, que é: viabilizar segurança à sociedade, através de práticas de diligências de combate ao
crime as drogas, coordenação do sistema estadual de acolhimento socioeducativo e
incorporação dos órgãos de segurança pública em conformidade com as diretrizes e leis em
vigor; assegurar a exata e integra execução das normatizações do Sistema Prisional; nortear,
viabilizar, assistir e analisar as condutas nos setores de acolhimento e inserção na sociedade,
segurança, inteligência e administrativo, com intuito de assegurar a boa condição do Sistema
Prisional; assistir o gerenciamento dos recursos logísticos, financeiros e humanos, com a
finalidade de assegurar a proteção e a constância da Unidade Prisional; estruturar junto à
comunidade associações para oferta de cursos de alfabetização, profissionalizantes, superiores,
de nível técnico e graduação, além de iniciativas socioculturais, objetivando que o detento
aprimore suas possibilidades quando da reintegração na sociedade; regular as parcerias de
trabalho do detento da Unidade Prisional, em conformidade com as leis em vigor. (MINAS
GERAIS, 2016).
O Conselho Penitenciário Estadual também está subordinado administrativamente ao
SEAP. Trata-se de um órgão para consultas e que fiscaliza a execução da pena, com integrantes
designados pelo Governador do Estado e com prerrogativas de proferir arbítrio acerca de
indulto e modificação de sentença, vistoriar as instalações e atividades penais, além possuir
legitimidade para suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, conforme artigos 69,
71 e 186, II, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984) e de acordo com o Decreto 47.087,
2016, art. 2, da legislação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016).
Também fazem parte do SEAP, a Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e
Tecnologia, Subsecretaria de Segurança Prisional, Subsecretaria de Humanização do
Atendimento, Assessoria de Planejamento, Assessoria de Comunicação, Assessoria de
Informação e Inteligência e Unidade de Controle Interno. A base da gestão está na
Humanização do Atendimento, Segurança e Valorização do Servidor. As principais ferramentas
utilizadas para o empenho dessa gestão são: a ressocialização dos detentos, através do
oferecimento de trabalhos dentro dos presídios para redução de pena, possibilidade de formação
técnica e superior, assistência a família e atendimento jurídico.
A figura 3 representa os dados do sistema prisional para trabalho e educação.
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Figura 3 Dados do Sistema Prisional
Fonte: Agência Minas 2017.
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5.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho é conhecer os reflexos do exercício da profissão
de Agente Penitenciário em suas proporções psicossociais, tendo por base a análise do cotidiano
de trabalho do agente, aspirando auxiliar no desenvolvimento de uma boa política de saúde e
segurança para esses profissionais.
Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários, na descrição sucinta das
atribuições dos cargos, no que se refere aos agentes de segurança penitenciária, constam
atividades como: cuidar da disciplina e segurança dos presos; fazer rondas periódicas;
providenciar a assistência aos presos; informar as autoridades competentes sobre as ocorrências
surgidas no seu período de trabalho; verificar as condições de segurança física do
estabelecimento; verificar as condições de limpeza e higiene das celas; efetuar registros de suas
atividades; fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos nos estabelecimentos penais,
incluindo execução de serviços de revistas corporais; efetuar a conferência periódica da
população carcerária. Sua jornada de trabalho constitui-se de 40 horas semanais em regime de
plantões de 12h por 36h.
Pode-se classificar, por diversas razões, a categoria de agente penitenciário como uma
ocupação arriscada e estressante. Esse trabalho pode levar a distúrbios de várias ordens, tanto
físicos quanto psicológicos. O risco e a vulnerabilidade são inerentes às características de
trabalho no cárcere (Lourenço, 2010).
Pode-se observar que na atual conjuntura judiciária do país, não existe, na maioria dos
casos, possibilidade para que o agente penitenciário exerça sua função com tranquilidade, pois
existem presídios superlotados, causando assim más condições de trabalho, advertindo-se que,
em muitos casos, apenas um agente penitenciário deve se desdobrar para realizar um trabalho
que deveria ser dividido entre mais agentes, mas devido à falta de pessoal é distribuído de forma
exacerbada, fazendo com que se exceda o nível de tarefas que cada um poderia exercer. (Santos,
2010).
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6.

JUSTIFICATIVA

O trabalho justifica-se pela necessidade de: entender o trabalho nos presídios, a sua
realidade e o cotidiano pessoal e profissional dos agentes penitenciários; levantar dados oficiais
do governo do Estado, dos sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de
Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública e outras instituições que possam falar
sobre as condições de trabalho e de saúde física e psíquica dos agentes penitenciários ; relatar
aspectos da vida familiar dos agentes de segurança penitenciária; descrever a estrutura e a rotina
do sistema penitenciário; mapear as principais doenças ocupacionais dos agentes
penitenciários; pontuar as diferenças relacionadas aos gêneros.
Com todos os pontos apresentados, foi reeescrever o retrato dos agentes penitenciários,
com a maior riqueza de detalhes possível, a partir de seus depoimentos e de fontes como:
Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, sindicatos,
familiares, amigos, ativistas e policiais. Com isso, tentar checar se os agentes penitenciários
realmente adquirem doenças por conta da atividade profissional exercida.
Quanto ao conhecimento penitenciário e administrativo, visto que procura, na pesquisa
da realidade, expor as familiaridades entre os fatores determinantes da profissão, a teoria da
medicina e segurança do trabalho e os programas de gestão. Estas familiaridades podem criar
estratégias mais convenientes no sentido de atingir a segurança e a saúde do agente
penitenciário.
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7.

COLETA DE DADOS

A construção do retrato do agente penitenciário, personagem principal desse projeto,
se atentou na coleta de informações. A missão foi relatar a vida destes trabalhadores no campo
profissional e pessoal, com a ajuda de interlocutores, como: familiares, membros de
organizações do terceiro setor, colegas de trabalho e o sindicato.
Essa compreensão do mundo dos agentes penitenciários culminou na seguinte
problemática da pesquisa: de que forma o trabalho nos presídios afeta a saúde física e psíquica
e interfere no cotidiano profissional e pessoal dos agentes de segurança penitenciária (ambos
os gêneros)?
Como caminho para a investigação de possíveis repostas ao problema, foram
desenvolvidas as hipóteses:
1)

Os agentes penitenciários desenvolvem doenças psíquicas, como depressão,

síndrome do pânico e ansiedade, e físicas, como cardiovasculares e respiratórias;
2)

O descaso quanto à falta de infraestrutura adequada e de condições trabalhistas,

como baixos salários, gera estresse nesses trabalhadores;
3)

O convívio diário com a violência dificulta, ao agente, discernir os papéis

diferenciados que vive enquanto trabalhador, pai, amigo, marido, e
4)

A impunidade praticada pelo Estado faz o agente penitenciário desacreditar na

efetividade do sistema prisional da forma como existe.
Para a coleta de dados foi utilizado o ANEXO I, questionário aplicado. Através do
mesmo pôde constatar as queixas e reclamações feitas pelos agentes penitenciários através de
perguntas como: problemas de saúde, vítima de ameaça no local de trabalho, como é encarado
o trabalho, dentre outros. Esse questionário é uma aplicação prática para resultados rápidos e,
através da Tabela 1 pode-se constatar os dados obtidos através da pesquisa-ação. Já o
APÊNDICE I traz o questionário respondido por alguns agentes.
As respostas dos agentes penitenciários entrevistados, num primeiro momento, pouco
evidenciaram as mudanças pessoais ocorridas como consequência do ofício, ou relataram
enfermidades desencadeadas como o estresse profundo. No diálogo estabelecido com os
personagens, identificou que as doenças de ordem física foram narradas antes do que as de
ordem psicológica.
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Na tabela 1 é demonstrado o relatório de queixas obtidas através da entrevista feita com
os agentes colaboradores.
Queixas
Dores Físicas (Cabeça, abdominais, pernas e articulações, costas, peitos e outras)
Alterações no Sono (Insônia ou sonolência excessiva)
Desgaste Físico (Desânimo, desisnteresse, apatia e fadiga)
Psicológico (ansiedade)

Quantidade
10
5
10
20

Afastamento por motivos de saúde
19
Obs: Dos 19 agentes afastados, 15 fazem uso de medicamentos controlados e de uso contínuo
Tabela 1 - Relatório de Queixas
Fonte: Elaborado pelos autores

Para tantos problemas mostrados, geralmente os agentes utilizam de válvulas de
escape para seus problemas, como exemplo as bebidas; o contato com a violência deixa
cicatrizes e marcas. Isso se concretiza através das péssimas condições de infraestrutura dos
presídios, a extensa e tensa jornada de trabalho, resultando assim nessas doenças ocupacionais.
Dentre tantas doenças ocupacionais relatadas pelos agentes, os mesmos ainda devem
permanecer intactos e fortes, para não demonstrar aos presidiários e superiores a fraqueza que
existe dentro de si. Entre os principais motivos desse problema, os dirigentes da entidade
apontam a superlotação das cadeias, a precariedade dos ambientes e a presença de organizações
criminosas, como PCC, que atuam dentro dos presídios, ocupando uma lacuna institucional
deixada vaga pelo Estado pela ausência de políticas públicas adequadas.
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8.

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

Com a observação dos dados levantados, foi possível analisar as principais causas do
problema relatado no presente trabalho. Foram utilizadas duas importantes ferramentas: Matriz
GUT e o Diagrama Ishikawa.

8.1 MATRIZ GUT
A matriz GUT é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas para priorizar os
problemas que devem ser atacados pela gestão, bem como para analisar a prioridade que certas
atividades devem ser realizadas e desenvolvidas (PERIARD, 2011).
A matriz GUT é utilizada para as questões de solução de problemas, estratégias,
desenvolvimento de projetos, tomada de decisões.
Em uma corporação, a resolução de muitos problemas gera ao administrador certa
confusão em sua análise. Sendo que o mesmo encontra dificuldades na identificação das
questões prioritárias, que merecem maior atenção. Faz-se necessário a separação dos problemas
para então ordená-los de modo a solucionar os de grande relevância.
Para montar a Matriz GUT, inicialmente é necessário listar organizadamente as
dificuldades que envolvam as atividades realizadas. Posteriormente se faz necessário atribuir
notas para cada problema citado, considerando três aspectos principais, quanto a eles. Periard
(2011) faz a seguinte classificação:


Gravidade:

Diz quanto o peso da dificuldade analisada caso ela venha a ocorrer. Analisa-se diante
certas características, tais: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações etc. estudando
os resultados a médio e longo prazo, se antes não for solucionado;


Urgência:

O tempo necessário para resolução da tarefa. Se grande a urgência, menor é o tempo
disponível para sanar tal problema. Recomenda-se o questionamento: “A solução desta causa
pode aguardar ou necessita ser feita de imediato? ”;
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Tendência:

Refere-se à possibilidade de aumento do problema, a circunstância da questão crescer
ao decorrer do tempo. É recomendado questionar: “Caso não solucione tal problema logo, o
mesmo piorará aos poucos ou bruscamente? ”.
De posse dos dados e aplicando na ferramenta supracitada, pode observar a gravidade,
urgência e tendência, conforme mostrado na tabela 2; a qual foi baseada nos trabalhos de
(PERIARD, 2011).

MATRIZ GUT
Problemas
Falta de motivação dos agentes
Doenças psíquicas (Estresse,
insônia, ansiedade, etc.)
Dificuldade em distinguir o
comportamento dentro/fora do
local de trabalho
Doenças crônicas (Dor de:
cabeça, pernas, costas, etc.)
Desconfiança
no
sistema
disponibilizado pelo Estado

Gravidade Urgência Tendência

Grau
Critico
GxUxT

Prioridade
para solução

4

3

5

60

3

5

5

5

125

1

4

4

3

48

4

5

4

5

100

2

3

3

5

45

5

Tabela 2: Matriz GUT
Fonte: Elaborado pelos autores

A matriz GUT foi construída a partir dos dados coletados através do Questionário
Aplicado (Anexo I). De acordo com a tabela 2, pode-se notar as maiores queixas encontradas
pelos agentes penitenciários. Após essa etapa de verificação dos males apresentados, foi
realizada pela equipe, uma consulta externa com dois profissionais da saúde, psiquiatra e clínico
geral, no qual ambos elaboraram, com o auxílio da equipe, através do conhecimento técnico e
rotineiro dos agentes, o grau de gravidade para cada item exposto. Após análises clínicas
definiu-se o conjunto, dando assim origem à Matriz GUT, apresentada na tabela 2.
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8.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama de Ishikawa simplifica processos considerados complexos dividindo-os em
processos mais simples e, portanto, mais controláveis (TUBINO, 2000). Esta ferramenta é um
método bastante efetivo na busca das raízes do problema (SLACK, 2009).
O diagrama de Ishikawa, de acordo com Werkema (1995), é uma ferramenta utilizada
para expor a relação existente entre o resultado de um processo, e as causas que tecnicamente
possam afetar esse resultado.
O número de causas encontradas pode ser bastante extenso. Estas podem ser divididas
em categorias ou famílias de causas. São elas: máquinas, meio-ambiente, medidas, materiais,
métodos e mão-de-obra, conforme ilustrado no diagrama da Figura 5.

Figura 4 - Diagrama de Ishikawa
Fonte: Elaborado pelos autores

Através da realização de um brainstorming com os agentes do sistema prisional, notouse a necessidade de solucionar o principal problema que são as doenças ocupacionais. As
mesmas são causadas pelos itens citados na Figura 5 supracitada, proporcionando uma visão
ampla dos problemas encontrados no sistema, onde foi possível realizar propostas de melhorias,
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contribuindo para a saúde dos servidores, que é atualmente uma preocupação constante para a
SEAP.
Inclui-se nesta proposta de melhorias a otimização da jornada de trabalho realizada
pelos agentes, no qual hoje trabalham na escala 12x36 e a melhor opção, visto que muitos são
de outas cidades seria a escala 24x72, onde o agente trabalharia 24 horas e descansaria 72
horas, pois assim teria um maior intervalo de tempo de descanso do ambiente de trabalho e se
esgotaria menos, resultando assim num maior tempo de recuperação e descanso mental, o qual
contribuiria na redução das queixas apresentas na Figura 4.
Na Figura 6 foi elaborado um conjunto de ações para aumentar a qualidade de vida no
trabalho dos agentes penitenciários. Para dar início a esse programa de ações a proposta é os
superiores da unidade prisional entrar em contato com comerciantes e empresários da cidade a
fim de alavancar esse projeto e garantir, através de convênios com os agentes a realização
dessas ações. Diante disso, os agentes ficariam mais satisfeitos vendo que algo está sendo feito
por eles e assim ajudaria a combater os males que os cercam.

Ações para Qualidade de Vida no Trabalho
Físico-Corporais

Eventos Coletivos

Suporte Psicossocial

Danças

Reuniões Mensais

Acompanhamento Psicossocial

Ginástica Laboral

Campanhas de Imunização

Programa Nutricional

Programa de Segurança do Trabalho (CIPA)

Acolhimento de Servidores em
reabilitação
Preparação para aposentadoria

Defesa Pessoal

Rastreamentode Doenças Crônicas

Cursos de Capacitação

Torneios Esportivos

Figura 5 - Ações Para Qualidade de Vida no Trabalho
Fonte: Elaborado pelos autores

8.3 AVALIAÇÃO:
Através das ferramentas utilizadas pode ser observado as principais causas e seus graus
de gravidades que afetam a saúde psicológica do agente penitenciário e resultam em doenças
que necessitam de tratamento por um longo prazo ou até doenças crônicas, que é o que acontece
constantemente nos dias de hoje.
A partir do que foi discutido neste estudo e analisando as principais causas do problema
relatado pelos agentes, foi sugerido que o agente pudesse ter o recurso de acompanhamento do
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corpo técnico assim como os reeducandos. Pois a unidade prisional já possui os profissionais
que realizariam esses trabalhos com os agentes, não gerando assim, custos extras ao Estado.
Profissionais estes que ajudariam os agentes a acompanhar seus males psíquicos, tornando-o
assim mais acolhido e apto para a realização dos seus afazeres rotineiros, não pesando sobre o
mesmo as tensões que o ambiente de trabalho traz até ele.
O apoio social recebido dentro da prisão (pelos colegas e supervisores) também ameniza
os efeitos da tensão do trabalho sobre a saúde, ele é um fator relevante e protetivo evidenciado
nos estudos sobre estresse e sobre sofrimento psíquico.
Uma liderança de boa qualidade é analisada como um fator de proteção contra o estresse
no trabalho, assim como uma de baixa qualidade se relaciona de forma significativa com ele.
Agentes que percebem apoio de seus supervisores ou chefes relataram menos estresse e níveis
de satisfação mais elevados.
Todos os envolvidos no processo prisional podem ter uma melhoria na sua qualidade de
vida a partir do reconhecimento do Estado de suas necessidades.
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9. CONCLUSÃO
De acordo com o trabalho apresentado, os objetivos estabelecidos foram pré-alcançados,
pois os agentes tiveram maior visibilidade por seus superiores pelo trabalho realizado
diariamente e as consequências apresentadas, que são as enfermidades encontradas.
As informações levantadas são importantes como diagnóstico das principais categorias
e indicadores que merecem melhorias, podendo servir de referência para futuras investigações,
bem como a partir de sua análise podem ser implementadas melhorias na unidade prisional caso
haja interesse.
A utilização de ferramentas de gestão pode melhorar as condições de trabalho dos
agentes e todos os profissionais e pessoas envolvidas, otimizando a utilização dos escassos
recursos públicos, além de aumentar a qualidade de vida dos profissionais e seus familiares.
Assim como foram utilizando as ferramentas de gestão no presente trabalho, através
dos resultados das análises, foi possível identificar oportunidades de melhorias para a vida
profissional e social dos agentes. Ressaltando que caso as ações sejam tomadas, não resultará
em custo para o presidio de Santa Rita do Sapucaí e para o Estado.
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10. ANEXOS E APÊNDICES
ANEXO 1
Questionário Aplicado
a) Nome, idade, há quanto tempo trabalha no sistema;
b) Por que se tornou ASP? Quais motivos o levaram a escolher a profissão?
c) Já passou por alguma rebelião?
d) Tem algum problema de saúde? (Se sim: você acredita que seus problemas de saúde
decorrem da profissão?)
e) Você encara o seu trabalho como outro qualquer?
f) O que sua família pensa sobre o seu trabalho? E seus amigos?
g) Quais as maiores queixas que tem em relação ao trabalho?

h) O que pensa sobre a política de segurança pública e administração penitenciária de mg?
i) (Se apontar problemas) O que vê como solução para os problemas?
j) Como você avalia o governo do estado quanto à situação da infraestrutura das penitenciárias
Minas Gerais?
k) Qual a sua opinião sobre o tratamento que é dado pelo governo do Estado de Minas aos
trabalhadores?
l) Você já foi vítima de ameaça ou coação no ambiente de trabalho?
m) Quais foram as piores cenas/histórias que viveu no seu tempo de trabalho?
n) Alguma vez teve medo? Se sim, como foi, medo do que?
o) Você é feliz sendo agente penitenciário?
p) Um presídio é o limite da vida de um ser humano?
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RESUMO
O trabalho está inserido no contexto de melhoria de processos e apresenta a análise dos
problemas causados pela falta de otimização do processo de abertura e fechamento de caixas
da empresa Supermercado Nova Borda. O projeto fez sugestões de melhorias que foram
implantadas e apresentou os resultados alcançados. A empresa é de pequeno porte e atua no
ramo de comércio e varejo de produtos alimentícios e outros. O principal objetivo do trabalho
de pesquisa foi minimizar as diferenças financeiras da atividade de caixa no atendimento ao
cliente. A principal ferramenta utilizada foi o DMAIC, voltada para a otimização de
processos. O trabalho atingiu seu objetivo principal e ajudou na padronização dos processos,
na criação de indicadores, na motivação dos colaboradores envolvidos e na regularização do
pagamento da Quebra de Caixa.
Palavras-chave: Processos. Otimização. Padronização. Quebra de Caixa. DMAIC.

ABSTRACT
This paper is inserted in the context of process improvement and presents the analysis of
problems caused by the lack of optimization process of opening and closing boxes in the
Nova Borda Supermarket. The project made suggestions for improvements that were
implemented and presented in the results achieved. The company is small and operates with
food retail and other products. The main objective of the research was to minimize the
financial differences of the cash activity in customer service. The main tool used was
DMAIC, focused on process optimization. The work reached its main objective and helped in
the standardization of processe creating indicators and motivating employees involved and in
the regularization of the payment of the Cash Gap.
Keywords: Processes. Optimization. Standardization. Cash Gap. DMAIC.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Paim, Cardoso, Caulliraux e Clemente (2009), melhorar processos é uma ação
básica para as organizações responderem às mudanças que ocorrem constantemente em seu
ambiente de atuação e para manter o sistema produtivo competitivo. Com o elevado número
de concorrentes, as empresas se encontram em uma incansável busca por produtividade, sem
deixar de lado a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes. Uma das principais
ferramentas para alcançar a produtividade desejada é a melhoria de processos, onde as
empresas, muitas vezes, com pequenos reajustes, conseguem atingir resultados que superam
as suas expectativas.
Gimenes (2012) diz que a gestão de processos de negócio aparece como pedra fundamental
para que as exigências dos clientes sejam cumpridas com sucesso, contribuindo para o alcance
de sua satisfação. Para que isso seja possível, é preciso que todos os processos sejam
aperfeiçoados continuamente, garantindo o seu funcionamento de maneira harmoniosa dentro
da organização.
Nesse contexto de melhoramento de processos, foi realizado o projeto para otimizar o
processo de abertura e fechamento de caixas do Supermercado Nova Borda, uma empresa do
setor de varejo do sul de Minas Gerais. O processo falho e não padronizado gerava uma série
de problemas para a empresa, sendo o principal deles as altas diferenças financeiras
encontradas na atividade de caixa no atendimento ao cliente.
O objetivo principal do trabalho foi minimizar tais diferenças financeiras. Com a resolução do
problema principal, foi possível padronizar os processos, criar indicadores confiáveis, motivar
os funcionários do setor de caixas e regularizar o pagamento da Quebra de Caixa.
Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados alguns métodos e ferramentas, como o
melhoramento e padronização de processos e a utilização de fluxogramas, no entanto, a
principal ferramenta utilizada foi o DMAIC.

2 EMPRESA
A empresa estudada é o Supermercado Nova Borda, localizada em Borda da Mata, sul de
Minas Gerais. Atua no setor de comércio e varejo de produtos alimentícios e outros há cerca
de 23 anos.
A empresa possui dois casais de sócios administrativos e dois desses sócios são irmãos. A
sociedade começou com um pequeno açougue, de cerca de 15 m², onde hoje é uma
bicicletaria, como pode ser observado na figura 1.

FIGURA 1 - Primeiro endereço da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

O ponto era bastante estratégico, pois do seu lado direito havia uma mercearia e do seu lado
esquerdo, um hortifrúti, então, os clientes vinham praticamente no mesmo endereço e
conseguiam fazer todas as suas compras.
Nesse estabelecimento eles trabalharam por oito anos até que surgiu uma oportunidade de
ampliar o negócio. Próximo ao açougue havia um mercado com cerca de 136 m², como
mostra a figura 2.
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FIGURA 2 - Segundo endereço da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Esse mercado foi colocado à venda e os sócios decidiram comprá-lo. Com a compra, eles
levaram o açougue e implantaram também um hortifrúti.
Trabalharam por mais cinco anos, até que o espaço começou a ficar pequeno e o aluguel
começou a pesar nas finanças. Próximo do mercado, havia um lote de cerca de 250 m². Vendo
a possibilidade de sair do aluguel e aumentar as vendas, os sócios decidiram comprar esse lote
e construir um supermercado, com 250 m² de área de venda e 250 m² de depósito, totalizando
500 m² de construção, como mostra a figura 3.
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FIGURA 3 - Endereço atual da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Além do açougue e do hortifrúti, foi implantado também uma padaria. Mais uma vez,
trabalharam muito durante cinco anos, até que as vendas começaram a aumentar, necessitando
de um maior espaço para atender os clientes. Nos fundos do supermercado havia um terreno
de 356 m². Os sócios compraram esse terreno e começaram a ampliação em 2013,
aumentando mais 356 m² de área de venda e mais 356 m² de depósito. Hoje a empresa tem
uma loja de 606 m² e mais um depósito de 606 m², com açougue, peixaria, padaria, hortifrúti,
utensílios, presentes, adega e outros, como mostra a figura 4.
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FIGURA 4 - Fachada atual da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Este ano a empresa comprou mais um terreno vizinho para ampliar ainda mais sua loja. A
previsão de inauguração está para o começo de 2019, com uma construção de quase 2000 m².
O Supermercado Nova Borda tem como missão garantir os melhores serviços, produtos de
qualidade, variedade e preços competitivos, com total excelência em higiene e atendimento
aos clientes. Sua visão é ser o melhor supermercado da região, buscando inovação e
crescimento com total respeito a comunidade. Além disso, tem como valores: respeito, ética,
honestidade e responsabilidade social e ambiental.
A empresa é organizada de acordo com a função de cada colaborador, tendo seu organograma
caracterizado como funcional, evidenciado na figura 5.
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FIGURA 5 – Organograma Funcional
FONTE: Elaboração própria

Conforme destacado na figura 5, o problema estudado se encontra no setor de caixas da
empresa, onde trabalham os operadores de caixas e os balconistas de crediário.

3 EMBASAMENTO TEÓRICO
"Melhorar processos é uma ação básica para as organizações responderem as mudanças que
ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação." (PAIM et al., 2009, p.25). Com a
crescente competitividade nos dias de hoje, as empresas se veem na condição de ter que
otimizar seus serviços para poder atender cada vez mais as exigências de seus clientes. O
melhoramento de processos é uma das principais ferramentas para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados.
Segundo Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) a evolução do mercado traz cada vez mais
desafios para as empresas. No caso de organizações voltadas para o setor de prestação de
serviços, o maior desafio é atender as exigências dos clientes.
Com a ajuda de algumas ferramentas, torna-se mais fácil desenhar o processo estudado e
assim ter uma melhor visualização dele como um todo. Uma dessas ferramentas é conhecida
como fluxograma. De acordo com Pavani e Scucuglia (2011), fluxograma trata-se de um
conjunto simples de simbologia para elementos primários do processo. Geralmente, possui
uma notação mais facilmente interpretada e compreendida pelos colaboradores da
organização, em todos os níveis.
Em otimização de processos deve-se incorporar um método muito importante, conhecido com
padronização. De acordo com Werkema (2012), a padronização faz com que uma boa parte da
variabilidade dos processos sejam evitadas, sendo um método usado para indicar os
procedimentos para execução das tarefas de um processo, de modo que os resultados
desejados possam ser alcançados e mantidos.
No projeto de melhoria realizado neste trabalho foi utilizado a metodologia Seis Sigma, mais
especificamente a ferramenta DMAIC. Rodrigues (2016) afirma que o DMAIC é o norteador
para a eficácia das fases de um Projeto Seis Sigma.

A melhoria com base na Metodologia Seis Sigma tem como objetivo agregar valores
ao processo ou produto para o atendimento, satisfação do cliente e a redução dos
custos do processo. O rigor e a disciplina da metodologia são concretizados por
meio de Projetos Seis Sigma que utilizam ferramentas, técnicas e análise estatística
para medir e melhorar o desempenho organizacional (RODRIGUES, 2016, p. 19)
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A metodologia DMAIC é dividida em cinco etapas: Define, Measure, Analyze, Improve e
Control, em português: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Werkema (2012)
define as atividades de cada uma das cinco etapas. Em Definir, deve-se descrever o problema
do projeto, definir a meta, avaliar seu histórico, retorno econômico, impacto sobre o cliente,
consumidores e estratégia da empresa, além de identificar o principal processo envolvido no
projeto. Na segunda etapa deve-se decidir entre as alternativas de coletar novos dados ou usar
dados já existentes na empresa. Caso seja necessário a coleta de dados, deve-se planejá-la. Na
etapa seguinte, deve-se analisar o processo gerador do problema prioritário, analisar os dados
do problema prioritário e de seu gerador, identificar e organizar as causas potenciais do
problema prioritário e quantificar a importância das causas potenciais prioritárias. Em
Melhorar deve-se propor, avaliar e implementar soluções para o problema prioritário. Por fim,
na etapa Controlar, deve-se avaliar o alcance da meta e definir e implementar um plano para o
monitoramento da performance do processo.
De acordo com Rodrigues (2016), a fase de iniciação é representada pelo Definir, ode deve-se
definir os processos críticos e os objetivos diante do negócio e das expectativas e
necessidades dos clientes. A segunda fase é de planejamento, representada pelo Medir, onde
deve-se medir o desempenho do processo e identificar os problemas e as intensidades destes.
A próxima etapa é de execução, representada pelo Analisar, onde deve-se analisar o
desempenho e as causas dos problemas. A etapa seguinte é de finalização, representada pelo
Melhorar, onde melhora-se o processo, eliminando os problemas, reduzindo os custos e
agregando valores para o cliente. Por último vem o Controlar, que é a etapa de controle, onde
deve-se controlar o desempenho do processo.
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) descrevem as cinco etapas do ciclo DMAIC de uma forma
mais sucinta. De acordo com eles, a primeira etapa resume-se em definir os problemas e
situações a serem melhorados. Na etapa seguinte deve-se mensurar para obter as informações
e dados. Na terceira etapa, deve-se analisar as informações captadas e na quarta, deve-se
incrementar processos. Por fim, na etapa Controlar, deve-se controlar os processos
aperfeiçoados, a fim de gerar um ciclo de melhoria contínua.

4 O PROBLEMA ESTUDADO
O problema estudado se encontrava no setor de caixas da empresa, mais especificamente no
processo de abertura e fechamento de caixas, onde envolve muita atenção e cuidado na
conferência de valores e na checagem das operações realizadas.
O fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas antes das melhorias aplicadas é
apresentado na figura 6 a seguir:

FIGURA 6 - Fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas antes da otimização
FONTE: Elaboração própria
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O método de fechamento de caixas era confuso e baseado em relatórios não específicos. O
setor de caixas da empresa trabalha em dois turnos, A e B. O fechamento era feito por caixa e
não por operador, entretanto, em situações normais, sabia-se qual operador era responsável
por cada caixa, já que havia uma separação específica. O colaborador do turno A terminava
seu expediente e emitia um relatório chamado Leitura X, como mostrado no anexo A, onde
apresentava todas as vendas realizadas até o momento naquele dia. Depois ele tirava todo o
dinheiro do caixa, deixando apenas um valor fixo de R$ 300,00 composto por moedas e notas
de valores menores, que era o dinheiro reservado para troco. O restante do dinheiro ele
colocava em um malote e entregava para um responsável.
O colaborador do turno B fazia o mesmo procedimento e emitia um relatório chamado
Redução Z, como mostrado no anexo B, que também apresentava todas as vendas realizadas
até o momento naquele dia, incluindo as vendas do turno A. Sendo assim, o setor financeiro
tinha que fechar o caixa do turno A e depois somar com o caixa do turno B, para chegar no
valor apresentado na Redução Z. Esse processo do setor financeiro era bastante trabalhoso e
gerava possibilidades de erros e falta de credibilidade.
A ineficiência do processo de abertura e fechamento de caixas gerava uma série de
consequências para a empresa. Além de gerar valores de diferenças monetárias fora do limite
aceitável, era difícil relacionar tais diferenças com o operador responsável, devido a algumas
falhas que haviam no processo, por exemplo, em horários de picos e movimentos, ocorriam
situações em que um operador trabalhava no caixa do outro. Além disso, os operadores não
conferiam o troco que estava na gaveta antes de iniciar sua jornada de trabalho e não
contavam o dinheiro que colocavam no malote, o que os impossibilitavam de confrontarem o
fechamento do financeiro. Havia ainda situações em que o operador do turno A fazia o
fechamento do seu caixa e continuava trabalhando nele, dessa forma, quando o operador do
turno B chegava ele estava livre para ir embora, no entanto, se nesse intervalo de tempo entre
o fechamento do caixa e a troca de turno houvesse algum erro, quem seria responsável era o
operador do turno B e não o do turno A. Esses casos faziam com que não fosse possível
descobrir o verdadeiro operador que falhou em alguma parte do processo.
Além das diferenças financeiras e a impossibilidade de relacioná-las com os operadores
responsáveis, haviam outros problemas como colaboradores desmotivados, já que
trabalhavam em um processo falho e muitas vezes assumiam erros sem ter certeza de tê-los
cometidos. Isso interferia na qualidade do serviço e, principalmente, no atendimento ao
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cliente. Havia também o caso da Quebra de caixa, que é um valor pago ao colaborador que
exerce a função de caixa para compensar possíveis descontos. A empresa não estava pagando
esse valor aos seus operadores de caixa, já que não conseguia descontar os valores das
diferenças, por causa da inconsistência de seu processo. Essa obrigatoriedade é estabelecida
na Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados no Comércio de Pouso Alegre e Região
pelo SINECOM e pelo SINDVALE.

CLÁUSULA 8ª – QUEBRA-DE-CAIXA – Todo empregado que em sua jornada de
trabalho exerça a função exclusiva de CAIXA, terá direito de receber o valor
correspondente a R$ 51,00 (cinquenta e um reais) mensais para cobrir eventuais
diferenças de caixa.
Parágrafo Único – Às empresas que descontam as diferenças de caixa, comunicarão
por escrito aos empregados exercentes de tais funções, por ocasião da contratação,
os quais tomarão ciência das responsabilidades, e que assumem a responsabilidade
por tais diferenças, por venturas observadas, e perceberão a verba referida no caput
desta cláusula, enquanto estiverem no exercício dessa função. (SINECOM e
SINDVALE, 2018, p. 5-6)

Por fim, a empresa não conseguia gerar indicadores confiáveis, sendo assim, ao final do mês
não se sabia qual tinha sido o valor final de divergências, qual era o melhor operador e quais
eram aqueles que estavam precisando de um aperfeiçoamento, por exemplo.

5 OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho é sugerir melhorias para diminuir as diferenças financeiras
encontradas no fechamento dos caixas da empresa.
Os objetivos específicos são: padronizar o processo de abertura e fechamento dos caixas, criar
indicadores de controle, manter a motivação dos colaboradores envolvidos no projeto e
regularizar o pagamento da Quebra de Caixa.

6 JUSTIFICATIVA
A empresa Supermercado Nova Borda estava passando por uma série de problemas no setor
de caixas, sendo o principal deles as diferenças financeiras encontradas no fechamento de
caixas. Além disso, não era possível relacionar essas diferenças com o operador responsável
por causa de uma série de fatores, como o fato de que mais de um operador trabalhava com a
mesma gaveta e a falta de orientação para que o operador conferisse o dinheiro de troco que
estava em sua gaveta antes de iniciar o trabalho e o dinheiro que colocava no malote para ser
entregue ao financeiro após sua jornada de trabalho, além dos casos em que os operadores de
um turno fechavam seus caixas e continuavam trabalhando até os operadores do turno
seguinte chegarem. Esses eram os motivos que impossibilitavam a empresa a chegar aos
responsáveis pelas falhas no setor de caixas.
Essas falhas no processo do setor geravam outros agravantes, como o fato de a empresa não
conseguir regularizar o pagamento da Quebra de Caixa, já que não poderia descontar as
diferenças monetárias dos operadores por não conseguir determinar, com exatidão, os
responsáveis pelos erros. Além disso, essa inconsistência de informações não permitia que a
empresa tivesse indicadores confiáveis, os quais mostrassem os totais de erros em valores, os
tipos de erros, quais operadores estavam se destacando e quais estavam precisando de
treinamento.
Por fim, a empresa estava com uma equipe desmotivada, já que trabalhava com um processo
falho e com muitas chances de erros, sem contar que, muitas vezes, alguns operadores eram
penalizados por erros de outros. Isso não influenciava apenas nos resultados dos caixas, mas
também no atendimento ao cliente, um dos principais focos da empresa.
Sendo assim, iniciou-se o estudo do processo dos caixas, na intenção de chegar a causa dos
problemas e então poder propor melhorias. Houve também o fato de a empresa estar passando
por uma ampliação, ou seja, os gestores optaram por resolver esse problema o mais rápido
possível para que, quando inaugurassem a nova loja, o processo dos caixas já estivesse sido
otimizado.

7 COLETA DE DADOS
7.1 METODOLOGIA
Por metodologia entende-se o caminho ou a via para a realização de algo. É o campo onde se
estuda os melhores métodos praticados para a produção do conhecimento.

Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para alcançar
determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos
dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o
propósito de atingir o conhecimento. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 24)

Um dos tipos de pesquisa utilizado no trabalho foi a pesquisa-ação, por ser concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.
Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Ela acontece quando há
interesse coletivo na resolução de um problema, ou seja, os pesquisadores pretendem
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.
Também foi utilizado as técnicas de estudo de caso, na categoria quantitativa. O estudo de
caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada, na qual se busca a
aplicação prática de conhecimentos para a solução de problema. De acordo com Prodanov e
Freitas (2013), o estudo de caso, como estratégia de pesquisa compreende um método que
abrange tudo, com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de
dados à análise dos dados.

7.2 DADOS
A empresa não possui registros dos fechamentos de caixas antes das implementações das
melhorias, por isso o trabalho foi baseado em conhecimento histórico intelectual dos
colaboradores envolvidos, o qual deixou claro que as diferenças monetárias estavam
ultrapassando os limites aceitáveis pela empresa.
Após a implementação das melhorias a empresa começou a medir alguns dados do processo,
como o valor das diferenças monetárias encontradas nos fechamentos, os erros ocorridos e os
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descontos dos salários dos funcionários por faltas nos caixas. Esses dados são medidos
diariamente e separados por operador. Ao final do mês, faz-se uma apuração do resultado
total. Os valores totais medidos de maio de 2018 a setembro de 2018 são mostrados nas
tabelas 1, 2 e 3 a seguir.
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TABELA 1 - Dados das diferenças monetárias

FONTE: Elaboração própria

TABELA 2 - Dados dos tipos de erro

FONTE: Elaboração própria

TABELA 3 - Dados dos descontos feitos dos salários dos operadores

FONTE: Elaboração própria

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Para a resolução do problema analisado foi utilizado, principalmente, uma ferramenta própria
voltada para melhoria de processos denominada DMAIC. Ela é dividida em cinco etapas,
sendo elas: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, em português: Definir, Medir,
Analisar, Melhorar e Controlar.
Na primeira etapa do DMAIC é necessário descrever o problema do projeto e definir a meta,
além de identificar o principal processo envolvido. Como dito anteriormente, o processo
estudado é o de abertura e fechamento de caixas do Supermercado Nova Borda. Por ser um
processo falho, as diferenças financeiras da atividade de caixa no atendimento ao cliente
estavam ultrapassando os limites aceitáveis, sendo este o principal problema do processo.
Além disso, não era possível relacionar as diferenças financeiras com os operadores, o que,
consequentemente, não permitia a regularização da Quebra de Caixa. Além disso os
colaboradores estavam desmotivados e não havia indicadores que permitissem analisar a
eficiência desse processo. O principal resultado esperado com a aplicação da ferramenta era
conseguir minimizar as diferenças financeiras, padronizar o processo, regularizar o
pagamento da Quebra de Caixa, trabalhar com uma equipe mais motivada e conseguir gerar
indicadores confiáveis.
A segunda etapa é a medição, onde deve-se coletar dados e informações para analisar e
avaliar o cenário antes da implantação das melhorias. Infelizmente a empresa não tem
nenhum registro de dados sobre os fechamentos dos caixas, sendo o projeto baseado no
histórico intelectual dos operadores e sócios proprietários da empresa. Como dados concretos,
tem-se apenas a informação de que não era pago o valor de Quebra de Caixa aos
colaboradores, sendo esta a única base possível de comparação.
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No terceiro momento do ciclo, deve-se analisar o processo gerador do problema, analisar os
dados do problema e identificar, organizar e priorizar as causas. A causa raiz de todos os
problemas observados é a falta de um processo padrão e eficiente, o qual acarreta uma série
de dificuldades e problemas secundários para a empresa.
A etapa Melhorar consiste em propor, avaliar e implementar melhorias para o problema.
Como ponto de partida, a empresa decidiu buscar um suporte em seu ERP, onde foi proposto
três possíveis tipos de fechamentos de caixa, os quais seriam a base para o início do
melhoramento do processo como um todo. Os três tipos de fechamentos propostos foram o
aberto, o semicego e o cego.
No fechamento aberto o operador tem os dados de todos os tipos de venda que foram
realizadas em seu caixa e o valor monetário em que ele precisa apresentar ao financeiro, no
entanto, ele apenas confere se o valor que está em sua gaveta corresponde ao valor que o
relatório apresentou, sem dar nenhuma entrada no sistema. Este tipo de fechamento, além de
fornecer mais informações que o necessário, pode gerar problemas com fraudes, pois, caso o
operador feche seu caixa e perceba que está sobrando dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro e
fazer com que o seu caixa fique correto, ou então, caso seu caixa esteja faltando, ele pode
injetar dinheiro próprio para que não seja punido pelo seu erro. O fechamento aberto e o
modelo do seu relatório são apresentados na figura 7 a seguir.
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FIGURA 7 - Tela e relatório do fechamento aberto
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

No fechamento cego o operador informa ao sistema o valor monetário que apurou no seu
caixa, no entanto, o sistema não lhe fornece nenhum tipo de informação, sendo assim, o
operador não sabe se seu caixa está correto ou não. O operador só vai descobrir o resultado do
seu caixa no outro dia, quando o financeiro finalizar o fechamento. Isso é inviável, pois, em
caso de divergências, se o operador já souber o valor da diferença assim que fechar o caixa,
fica mais fácil ele achar o erro, pois suas tarefas estão mais recentes. O fechamento cego e o
modelo do seu relatório são apresentados na figura 8 a seguir.
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FIGURA 8 - Tela e relatório do fechamento cego
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

O fechamento que apresenta a melhor solução para o problema da empresa é o fechamento
semicego. Nesse fechamento o operador informa o valor apurado e o sistema também informa
em seu relatório o valor que deveria ter no caixa, além disso, ele aponta a diferença, caso
houver. Sendo assim, o operador, ao fechar o caixa, consegue visualizar se ele está correto ou
não e, caso não estiver, já fica sabendo de imediato qual a diferença, para que a partir desse
momento, já comece a busca para encontrar o tipo de erro que causou a diferença. Esse tipo
de fechamento é o que resolve o problema da maneira mais simples e por isso foi o escolhido
para ser implantado. O fechamento semicego e o modelo do seu relatório são apresentados na
figura 9 a seguir.
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FIGURA 9 - Tela e relatório do fechamento semicego
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

Definido o tipo de fechamento a ser usado, foi desenvolvido o fluxograma de como ficaria o
processo de abertura e fechamento de caixas, apresentado nas figuras 10 e 11 a seguir.
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FIGURA 10 - Parte 1 do fluxograma de processo de abertura e fechamento de caixas após a otimização
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 11 - Parte 2 do fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas após a otimização
FONTE: Elaboração própria

Após o desenvolvimento do fluxograma, foi necessário passar por algumas adaptações para
que a solução não tivesse erros. A primeira adaptação foi ajustar a escala de trabalho para que
os operadores tivessem tempo de conferir a gaveta antes de abrir o caixa e contar todo o
dinheiro depois de fechar o caixa, processos esses que antes não eram feitos. Para ajudar com
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esse tempo, diminuiu o valor que os operadores deixavam na gaveta, passando de R$ 300,00
para R$ 200,00. Foi necessário também comprar mais gavetas para que pudesse fazer as
trocas de turnos, sendo que o número de gavetas deve ser, no mínimo, igual ao número de
operadores. Ao final, estipulou uma margem de erro que seria permitida, ou seja, um
determinado valor de diferenças financeiras permitidas pela empresa. Nos três primeiros
meses após a implantação das melhorias, esse valor foi de R$ 10,00 por dia/ por operador e
após esse período de adaptação passou a ser de R$ 5,00.
Enquanto as adaptações eram concluídas, os operadores passaram por um treinamento onde,
primeiramente, foram apresentados os motivos pelos quais as mudanças se faziam necessárias
e, após uma total aceitação, iniciou-se o treinamento sobre o novo processo.
A última, mas não menos importante etapa do ciclo é a fase do controle, ou seja, definir
critérios de controle para o monitoramento da implementação das ações. O primeiro controle
é feito diariamente pelo setor financeiro, onde confere todo o dinheiro que foi enviado no
malote e apura a diferença, caso haja erro, o colaborador do setor financeiro investiga a causa
junto ao operador.
Com o controle diário do financeiro, o departamento pessoal faz alguns controles mensais
onde apura o total das diferenças, o total dos valores que serão descontados dos operadores e
os tipos de erros ocorridos, como são mostrados nos anexos A, B e C, respectivamente.
Após essa apuração de dados, faz-se o estudo através de gráficos para chegar a situação real
em que se encontra o processo dos caixas. Os gráficos com os dados de maio de 2018 a
setembro de 2018 são mostrados nas imagens a seguir.
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FIGURA 12 - Gráfico dos valores das diferenças dos caixas
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 13 - Gráfico dos erros dos caixas
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 14 - Gráfico dos valores de descontos dos salários dos operadores
FONTE: Elaboração própria

Como pode-se observar na figura 12, as diferenças monetárias encontradas nos fechamentos
estão sob controle, já que não ultrapassam os limites de controle, tanto o de diferenças
positivas quanto o de diferenças negativas. Esses limites são calculados de acordo com a
quantidade de fechamento de cada mês, ou seja, faz-se uma contagem e separação dos dias
úteis (de segunda à sábado) e dias não úteis (domingos e feriados) de cada mês, já que nos
dias úteis trabalha-se em dois turnos e em dias não úteis trabalha-se em apenas um turno.
Sabendo-se que em cada turno trabalha quatro operadores, faz-se a multiplicação da
quantidade de dias, da quantidade de turnos e da quantidade de operadores separando em dias
úteis e não úteis, chegando assim ao número de fechamentos do mês. Depois, multiplica-se o
número de fechamentos pelo valor de diferença permitida, que é de R$ 5,00 positivo e
negativo, tendo então os valores de divergências positivas e negativas permitidas. Os cálculos
podem ser observados na tabela 4 a seguir.
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TABELA 4- Dados para construção do gráfico dos valores das diferenças dos caixas

FONTE: Elaboração própria

Analisando o gráfico de quantidade de erros da figura 13, pode-se observar uma oportunidade
de melhoria, já que há uma grande concentração dos erros dos tipos “Informou valor errado
no fechamento de caixa” e “Errou ao fechar a gaveta”.
A quantidade de erros também é monitorada por um indicador, onde divide-se o número de
fechamentos com erros pelo número total de fechamentos. O primeiro dado é extraído da
tabela 2 e o segundo da tabela 4. Esse indicador, assim como o gráfico da figura 13
evidenciam uma situação que necessita ainda mais de melhoria. Os resultados desse indicador
do período de maio de 2018 a setembro de 2018 podem ser acompanhados na tabela 5 a
seguir.
TABELA 5 – Dados para cálculo do indicador de erros.

FONTE: Elaboração própria

Quanto ao gráfico dos valores de descontos feitos aos funcionários da figura 14, percebe-se
que tem uma situação totalmente controlável, com valores consideravelmente pequenos de
acordo com as expectativas da empresa.
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Depois de finalizar os controles mensais, faz-se duas classificações dos operados, uma de
acordo com o total de diferenças e outra de acordo com o total de erros, como são mostradas
na figura 15 a seguir.

FIGURA 15 - Classificação mensal dos operadores
FONTE: Elaboração própria

Com todos os dados em mãos, no início de cada mês, faz-se uma reunião com todos os
operadores, onde são apresentados os resultados dos meses anteriores e discutidas as possíveis
melhorias para diminuição contínua da quantidade de erros. Ao final, a empresa concede uma
gratificação de um dia de folga para o operador que ficou em primeiro lugar na classificação
do total de diferenças e entrega uma carta de reconhecimento a esse operador, como mostrada
no anexo D.

9 CONCLUSÃO
O projeto atendeu os objetivos propostos. Hoje, tem-se as diferenças financeiras controladas,
como pode ser observado no gráfico da figura 12, além disso, todas as diferenças são
relacionadas com algum responsável, o que permitiu que a empresa regularizasse o
pagamento da Quebra de Caixa.
O processo bem definido e padronizado trouxe motivação e evolução para a equipe de
trabalho do setor de caixas, sendo uma das referências da empresa. Os colaboradores estão
motivados e depositaram muita confiança no novo processo, transmitindo, inclusive,
agradecimentos e feedbacks positivos para os gestores.
O trabalho agregou conhecimento ao autor, principalmente na questão de esquematização de
problemas, proporcionado pelo uso da ferramenta DMAIC. O estudo de cada passo do
problema trouxe uma visão mais ampla para os envolvidos. A empresa ficou muito satisfeita
com os resultados e se abriu para novos desafios.

10 REFERÊNCIAS
ARAUJO, L. C. G.; GARCIA, A. A.; MARTINES, S. Gestão de processos: melhores
resultados e excelência organizacional. São Paulo: Atlas, 2011. 200 p.
BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. Gerenciamento de processos de negócios BPM: uma referência para implantação prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 402 p.
DANNO, D. Y. Estruturação estratégica e melhoria de processos chaves de uma empresa
do setor de varejo. São Paulo, 2014. Disponível em: < http://pro.poli.usp.br/wpcontent/uploads/2014/12/TF-revisao18-Final-Diego-Danno.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2018.
E SILVA, A. M. O Processo de Melhoria Contínua. Mai. 2009. Disponível em: <
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/o-processo-de-melhoriacontinua/29794/>. Acesso em: 3 jul. 2018.
GIMENES, R. O. Análise e Melhoria de Processos em uma Empresa Desenvolvedora de
Sistemas.

São

Paulo,

2012.

Disponível

em:

<

http://pro.poli.usp.br/wp-

content/uploads/2013/04/RafaelGimenesTF_v5.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2018.
JÚNIOR, O. P.; SCUCUGLIA, R. Mapeamento e Gestão por Processos - BPM: gestão
orientada à entrega por meio de objetos. São Paulo: M. Books do Brasil, 2011. 376 p.
LEILA. Gestão, Oportunidade e Melhoria de Processo Interno. Out. 2012. Disponível em:
<

http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/gestao-oportunidade-e-

melhoria-de-processo-interno/66747/>. Acesso em: 3 jul. 2018.
MULLER, G. L.; DIESEL, L.; SELLITTO, M. A. Análise de Processos e Oportunidades de
Melhorias em uma Empresa de Serviços. Revista Produção Online, v. 10, n. 3, p. 1-27, set.
2010.
PAIM, R. et al. Gestão de processos: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman,
2009. 328 p.
PRODANOV, C.; FREITAS, E. Metodologia do trabalho científico: métodos técnicas da
pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 277 p.

39

RODRIGUES, M. V. Entendendo, aprendendo e desenvolvendo qualidade padrão Seis
Sigma. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 124 p.
SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 189 p.
SINECOM - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE POUSO ALEGRE E
REGIÃO. Convenção coletiva de trabalho dos empregados no comércio de Pouso Alegre
e Região. Pouso Alegre, 2018. 22 p.
WERKEMA, C. Lean seis sigmas: introdução às ferramentas do lean manufacturing. 2.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 120 p.

40

APÊNDICE A – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS

FIGURA 16 - Planilha de controle da apuração das diferenças
FONTE: Elaboração própria

41

APÊNDICE B – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DOS DESCONTOS

FIGURA 17 - Planilha de controle da apuração dos descontos
FONTE: Elaboração própria
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APÊNDICE C – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DOS ERROS

FIGURA 18 - Planilha de controle de apuração dos erros
FONTE: Elaboração própria
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APÊNDICE D – CARTA DE RECONHECIMENTO DO MELHOR OPERADOR

FIGURA 19 - Carta de reconhecimento do melhor operador
FONTE: Elaboração própria
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ANEXO A – RELATÓRIO LEITURA X

FIGURA 20 - Relatório Leitura X
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018
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ANEXO B – RELATÓRIO REDUÇÃO Z

FIGURA 21 - Relatório Redução Z
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018
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1 INTRODUÇÃO
O fator competitividade move as empresas numa constante busca por manter um
posicionamento de mercado no seu ramo de atuação. A exigência dos clientes por produtos cada
vez em menor custo e maior qualidade potencializa a busca pela melhoria contínua, enfatizando
a otimização dos processos, redução de desperdícios e garantia de qualidade. De acordo com
dados da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), atualizados em abril de 2018, a produção no setor
eletroeletrônico cresceu 6% se comparado a 2017, tendo como principal impulso os avanços
nos segmentos de bens de consumo.
Segundo Luciana Loureiro (2014) cita em seu artigo, a gestão da qualidade busca o alcance do
sucesso da organização através de uma abordagem de gestão sistêmica com base em processos.
Ao contrário de alguns conceitos errôneos, gerenciar processos não significa trabalhar mais,
mas trabalhar melhor e com inteligência.
De acordo com Murilo Prazeres et al (2017), no contexto da gestão da qualidade, há métodos e
ferramentas que permitem a identificação, coordenação e execução de melhorias em processos
de manufatura ou serviços.
O presente trabalho tem como objetivo principal, apresentar a análise de potenciais problemas
que podem impactar em processos com interações totalmente manuais e apresentar como a
sistematização das informações potencializa uma melhor organização do fluxo de atividades.
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2 ORGANIZAÇÃO
Santa Rita do Sapucaí é uma cidade empreendedora por natureza, mais conhecida como “O
Vale da Eletrônica”. Entre vales e montanhas, a cidade atrai empresas e pessoas inteligentes
que produzem produtos eletroeletrônicos para o Brasil e mundo. Foi assim que a DL iniciou
suas atividades, com o primeiro nome de Doce Lar, possuía produtos voltados para a dona de
casa, como por exemplo panelas elétricas, que foi pioneira em vendas na época. Com o passar
dos tempos a empresa mudou seu ramo para produtos eletrônicos e a sigla DL passou a
significar Digital Life (Vida Digital).
A produção está voltada para eletrônicos como celulares smartphones, tablets, desktops, fones,
entre outros, e o centro de produção está localizado na Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005, em
Santa Rita do Sapucaí –MG. A figura 1 apresenta a faixada da empresa estudada.

FIGURA 1 – Faixada da empresa
FONTE: DL (2018)

O organograma da empresa é o funcional, conforme anexo A.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
A gestão da qualidade nos tempos atuais tornou-se fundamental para as empresas manterem-se
competitivas no mercado. Equilibrar gerenciamento de tempo, qualidade e redução de custos é
premissa básica para a sobrevivência das industrias e cumprimento das elevadas exigências do
cliente.
A gestão da qualidade total traz o conceito de que para atender todas as exigências de mercado
e manter um grau de competitividade elevado, toda a organização, em qualquer nível
hierárquico, deve obrigatoriamente funcionar bem em todas as suas atividades.
Tendo em vista tais exigências, é fundamental garantir a conformidade da matéria-prima
adquirida antes de estocá-la em seu armazém. O controle de inspeção da qualidade no
recebimento visa comprovar que o material está de acordo com as diretivas técnicas solicitadas.
Para tal garantia, de acordo com Costa (2005) “o controle permanente dos processos é condição
básica para a manutenção da qualidade de bens e de serviços. ” Um processo sistemicamente
organizado permite as operações fluírem em suas melhores condições e assegurar a fidelização
dos dados em suas diversas etapas. Desta forma, ferramentas da qualidade auxiliam na
prevenção e análise de situações que eventualmente podem se tornar um potencial problema.

3.1 PDCA
O ciclo PDCA consolida-se como uma das mais conhecidas ferramentas da Qualidade.
Desenvolvido por Walter A. Shewhart e consolidado por William E. Deming, o modelo propõe
uma visão sistêmica da produção. Tendo seu funcionamento no formato de um ciclo, suas etapas
permitem uma análise assertiva do processo visando a melhoria continua.
Segundo Côrrea (2012) o ciclo PDCA é hoje quase um ícone para os planos de melhoramento
continuo em operações. A partir da identificação de um problema ou oportunidade de melhoria,
as várias fases são cumpridas em sequência e continuamente.
De acordo com Mello (2011) as etapas do ciclo PDCA permitem a intervenção em um processo
produtivo completo ou em qualquer atividade de uma empresa.
Para Alencar (2008), é um método que visa controlar e conseguir resultados eficazes e
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confiáveis nas atividades de uma organização. Padroniza as informações do controle da
qualidade, evita erros lógicos nas análises e torna as informações mais fáceis de entender.
O ciclo é dividido em 4 etapas sequencialmente aplicadas conforme a seguir:
P (Plan) – Planejar: É realizado um estudo geral do processo, identificando os problemas e suas
possíveis soluções. É necessário avaliar os fatores que influenciam a situação estudada do ponto
de vista de clientes externos e internos e estabelecer os objetivos almejados pelo estudo.
D (Do) – Fazer: Etapa de implementação do planejamento estabelecido. É essencial medir e
coletar todos os dados necessários para avaliação na próxima etapa.
C (Check) – Verificar: Nesta etapa realiza-se a análise dos dados coletados, afim de avaliar se
os resultados almejados estão sendo alcançados e se os meios de medição estão adequados.
Caso encontrado algum problema, deve-se propor as mudanças necessárias.
A (Act) – Agir: Fase de implementação do plano, tornando-o parte comum da operação. Nesta
etapa, reinicia-se todo o ciclo buscando sempre a máxima otimização do processo.
A figura 2 ilustra o fluxo de funcionamento do ciclo conforme teoria apresentada:

FIGURA 2 - Ciclo PDCA
FONTE: Campos (1996, p.266)
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3.2 MASP
O MASP – Método de Analise e Solução de Problemas é uma forma sistematizada para
encontrar a resolução de problemas, organizando os dados de forma eficiente e produtiva,
embasado na utilização das ferramentas de qualidade.
De acordo com LIMA et al. (2017), MASP é uma ferramenta sistêmica de abordagem de
situações que podem exigir tomada de decisão devido a uma situação insatisfatória, um desvio
do padrão de desempenho esperado ou de um objetivo estabelecido, reconhecendo a
necessidade de correção e assim, seguindo alternativas de ação.
Segundo Arioli (1998) o MASP é uma ferramenta eficiente para gerar melhorias, envolvendo
um grupo de pessoas para tomar decisões, visando a qualidade dos produtos e serviços.
Segundo Filgueiras (2013), este método para ser implantado deve seguir várias etapas, são elas:
identificação do problema, observação, analise, planejamento da ação, ação, verificação,
padronização e conclusão.
De acordo com Lélis (2012) os oito passos do MASP podem ser descritos da seguinte forma:
a) Identificação do Problema: O objetivo deste passo é identificar claramente o problema
que queremos resolver;
b) Observação: Neste passo deve-se conhecer melhor as características do problema;
c) Analise: Nesta etapa é feita análise da situação para descobrir a causa do problema;
d) Plano de ação: Fase de elaborar a estratégia e o plano de ação. Importante verificar se
as ações realmente atacarão a causa do problema;
e) Ação: Fase de executar a ações propostas;
f) Verificação: Avaliar se as ações alcançaram os resultados desejados;
g) Padronização: Padronizar a registrar tudo o que foi feito;
h) Conclusão: Uma vez padronizada as ações, verificar quais outros problemas podem ser
atacados e realizar novamente o ciclo.
Para Campos (2004) o MASP é dividido conforme a tabela 1:
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TABELA 1 - Ciclo MASP

ETAPA

PDCA

Definir claramente o problema e reconhecer sua
importância;
Investigar as características específicas do problema
com uma visão ampla sob vários pontos de vista;

1

Identificação do problema

2

Observação

3

Análise

4

Plano de ação

5

Ação

Bloquear as causas fundamentais;

6

Verificação

Verificar se o bloqueio foi efetivo;

?

O bloqueio foi efetivo?

7

Padronização

8

Conclusão

PLAN

DO

OBJETIVO

Descobri as causas fundamentais;
Idealizar um plano para bloquear as causas
fundamentais;

CHECK

ACTION

Se não; voltar para etapa 2;
Prevenir contra o reaparecimento do problema;
Recapitular todo o rpocesso de solução do
problema para o trabalho futuro.

FONTE: Adaptação de Campos (2004)

3.3 FLUXOGRAMA
Fluxograma é uma das ferramentas básicas e muito importante da qualidade que auxilia a
organizar o processo por etapas, seguindo uma sequência lógica de funcionamento. Seu uso é
fundamental para compreender como as atividades estão distribuídas dentro de um determinado
processo.
Segundo Lélis (2012) o fluxograma descreve as etapas que compõem uma determinada
atividade na empresa. Quando surge um problema, nada melhor do que saber exatamente a
etapa em que ele se encontra. Assim, fica mais fácil descobrir o que causou o problema.
Para Mello (2011) a maior vantagem do fluxograma é propiciar uma visão completa do
processo e delimitar cada uma de suas etapas. Quando há necessidade de buscar a causa de uma
não-conformidade, nada melhor do que poder localiza-la exatamente na etapa onde ela se
encontra. Por isso, também, é imprescindível que o fluxograma de um processo obtenha a
concordância de todas as pessoas que participam dele.
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De acordo com Paladini et al. (2012) a utilização dos fluxogramas refere-se a determinação do
fluxo de operações de um processo. A estrutura do fluxo permite tanto uma visão global do
processo quanto pode enfatizar operações, ações ou decisões críticas. Garante, também, que
sejam identificadas situações nas quais a cruzamento de vários fluxos (que pode, por exemplo,
constituir-se em ponto de congestionamento) ou situações em que atividades desenvolvidas em
paralelo poderiam ser compactadas ou, ainda, quais as sequencias mais usuais de ações
encadeadas.
Nota-se, então, o quanto esta ferramenta contribui para a compreensão das atividades
dentro do processo e como elas se relacionam. A figura 3 aponta os principais símbolos do
fluxograma.
SIMBOLOGIA

DESCRIÇÃO
Início ou fim do processo
Cada atividade que precisa ser executada
Tomada de decisão
Indicicação de Fluxo
Documentação necessária no processo
Indica espera
Indica continuidade do fluxograma partindo
de outro circulo com a mesma numeração.

FIGURA 3 - Símbolos Fluxograma
FONTE: Autores (2018)

3.4 BRAINSTORMING
Brainstorming tem por sua definição como tempestade de ideias. Seu objetivo é formar um
grupo de pessoas que opinam sobre determinados assuntos, apontando ideias sem haver
nenhuma crítica.
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De acordo com Reyes (2000) o brainstorming pode ser conduzido de duas maneiras:
a) Brainstorming estruturado: São feitas rodadas sequenciais, nas quais cada pessoa deve
contribuir com uma ideia ou "passar" até a próxima rodada. Sua vantagem é dar chance
de participação para todos;
b) Brainstorming não estruturado: Os membros do grupo podem dar ideias livremente. Sua
vantagem é criar uma atmosfera descontraída e facilitar o desencadeamento de ideias,
mas há o risco de a participação ser monopolizada pelas pessoas mais desinibidas.
Para Steffen (2011), configura-se em uma ferramenta muito importante, principalmente na parte
de planejamento do PDCA. Nesta etapa, quanto maior o número de visões diferentes sobre o
processo e sugestões para melhorá-lo mais abrangente e completo será o plano de ação que se
a posteriormente colocado em prática.

3.5 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causaefeito, é uma ferramenta investigativa, cuja objetividade é encontrar a causa de determinado
problema.
Segundo Bazoni et. al. (2015), trata-se de uma ferramenta que permite a identificação e análise
das potenciais causas de variação do processo ou da ocorrência de um fenômeno, bem assim
como da forma como essas causas interagem entre si. Ela também é largamente utilizada para
análise de problemas organizacionais.
Segundo Toledo et. al. (2017), nos processos produtivos é comum utilizar alguns fatores
principais genéricos chamados de 6M: materiais, mão de obra, métodos de trabalho, maquinaria,
meio ambiente e medição. Tais fatores norteiam a análise, partindo da premissa que estes seis
tópicos envolvem a maior parte dos problemas nas empresas.
De acordo Silva (2009) o Diagrama de Espinha de Peixe é um instrumento gráfico desenvolvido
por Kaoru Ishikawa em 1943, para identificar, organizar e apresentar de modo estruturado as
causas de diversos problemas, ou seja, apresentar claramente as várias causas que afetam o
processo. Representa a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem
contribuir para este efeito.
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O diagrama é dividido em 6 fatores categorizados nas seguintes descrições:
a) Método: causas relacionadas as influencias dos procedimentos e metodologias da
execução da tarefa;
b) Matéria-prima: causas que envolvem as influências do material utilizado na operação,
mediante suas especificações técnicas e exigências de qualidade;
c) Mão-de-Obra: causas que envolvem diretamente as ações do colaborador;
d) Maquinas: causas que envolvem as influencias dos maquinários e equipamentos
utilizados no processo;
e) Medidas: causas que envolvem as influencias dos instrumentos de medição;
f) Meio Ambiente: causas que envolvem as influências do ambiente interno e externo para
execução da operação.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
A inspeção da qualidade no processo de recebimento de materiais é tão importante quanto as
demais atividades de qualidade nas diversas operações produtivas. Através deste processo é
possível assegurar que o material recebido está de acordo com o padrão de qualidade aceitável
pela empresa e desenvolver fornecedores. Sendo assim, é necessária a interação entre vários
processos para assegurar o fluxo correto desde o pedido de compra até a liberação do material
pela inspeção de qualidade.
No processo estudado, o setor de Compras, após receber validação e lista de itens da
Engenharia, solicita pedido ao fornecedor através de uma planilha e constantemente monitora
o status da compra, atualizando os dados em um arquivo disponível em rede e informando os
envolvidos via e-mail quanto ao prazo de entrega. Após a chegada do material na empresa, o
setor de Recebimento faz uma conferência quantitativa embasado no pedido, e disponibiliza o
material em pallets pelo pátio do galpão para etapa de inspeção de qualidade.
Nesta próxima etapa, o setor da qualidade deve cadastrar todos os itens do pedido manualmente
no sistema de controle, para que estejam disponíveis para inspeção. Feito isso, os itens são
selecionados de acordo com a seguinte priorização:
1 º – Itens críticos informados pela Engenharia ou Planejamento através de e-mail ou
informalmente;
2º – Itens de maior volume.
O setor de Planejamento acompanha o status da compra e solicita prioridade de inspeção quando
necessário em determinados itens.
Embasado nas colocações acima, o setor de Qualidade inicia seu processo de inspeção
selecionando o tamanho da amostra e seguindo a tabela NQA – nível de qualidade aceitável
descrita na norma NBR5426, que conforme a ABNT (1985) a norma estabelece planos de
amostragem e procedimentos para inspeção por atributos.
Concluído este processo, o inspetor informa ao responsável pelo Recebimento que o material
está disponível para transferência, seja para o almoxarifado de matéria-prima se estiver
aprovado ou para o almoxarifado de produtos não-conformes se estiver reprovado.
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O fluxograma ilustrado na figura 4 ilustra o funcionamento do processo.

FIGURA 4 - Fluxograma atual
FONTE: Autores (2018)
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Identifica-se no processo apresentado acima, uma interação contínua entre vários
departamentos para consolidar o correto funcionamento do fluxo desde o pedido de compra de
materiais até a liberação no processo de inspeção. Contudo, nota-se uma dependência manual
para que estas interações aconteçam. O presente trabalho tem como objetivo principal,
apresentar a análise de potenciais problemas que podem impactar em processos com interações
totalmente manuais e apresentar como a sistematização das informações potencializa uma
melhor organização do fluxo de atividades.
De uma maneira específica, será proposta uma forma de sistematizar parte deste processo,
reduzindo consideravelmente a probabilidade de ocorrências negativas que impactam no
funcionamento lógico conveniente destas operações. Em paralelo, garantir que o
monitoramento de cada lote de compra seja visualizado em tempo real por interface sistêmica
sempre que necessário consultar.
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6 JUSTIFICATIVA
Gerenciar os processos de uma maneira automatizada, com menor necessidade de intervenção
operacional, é um grande diferencial para a competitividade das empresas no mercado. Tal
afirmação é sustentada por diversas teorias que apontam o quão é benéfico a nível de
produtividade e eliminação de erros por variáveis humanas quando as operações são
monitoradas por uma interface sistêmica.
Sistematizando o máximo de operações possíveis, os ganhos com redução de tempo e
assertividade serão imediatamente notáveis. Será possível acompanhar em uma interface
sistêmica, através de gráficos, quantos lotes estão em cada processo. O planejamento de
priorização de operações terá impactos mínimos, uma vez que ao iniciar o pedido de compra,
todos os envolvidos poderão acompanhar e se programar para a execução de suas atividades.
Consequentemente, os custos deste processo serão reduzidos.

19

7 COLETA DE DADOS
Para desenvolver a coleta de dados necessária, foi aplicado a metodologia MASP, que
englobada no ciclo PDCA, permite analisar de uma forma estruturada o problema apresentado,
aplicando diferentes ferramentas em suas etapas que auxiliam na obtenção das informações
relevantes ao desenvolvimento do trabalho.
Como primeira etapa da metodologia, definimos detalhadamente o problema a ser resolvido:

7.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
A primeira consideração a ser levantada nesta etapa é que após solicitação do pedido de compra,
a visualização de previsão de chegada para o eventual planejamento de recebimento e inspeção
fica pouco acessível aos departamentos envolvidos, pois depende de consultas feitas ao setor
de Compras e planilhas em Excel.
Quando o material está próximo de chegar na empresa, um e-mail é disparado para
conhecimento das áreas. Neste momento, nota-se outra condição de melhoria, pois se algum
departamento diretamente envolvido não consegue, por qualquer motivo, visualizar o e-mail, o
planejamento de sua operação fica comprometido.
Após chegada do material, caso haja prioridade em algum item, necessita que o setor de
Planejamento ou Engenharia procure os responsáveis e informe qual item deve ser priorizado.
Com isso, aponta-se uma outra condição de probabilidade de erro, pois se a informação não for
direcionada a tempo, pode comprometer toda a execução das demais atividades. A mesma
necessidade de informação de priorização ocorre quando dois ou mais lotes de compras
coincidem na data de chegada na empresa.
Todos os lotes de compra precisam ser cadastrados no sistema de controle da empresa, sendo
assim, a Qualidade insere manualmente todos os itens e suas respectivas quantidades,
consultando a planilha de pedido de compra inicial. Nesta fase encontra-se um ponto bastante
crítico, pois existe a probabilidade potencial de erro humano no cadastro, considerando a
quantidade de informações necessárias a serem digitadas.
Durante a realização de todos os processos acima, não é possível visualizar, a não ser solicitando
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informação as áreas, em qual status o lote de compra está desde seu pedido de compra
(aguardando chegada, aguardando conferência, aguardando inspeção, em inspeção,
aprovado/reprovado). A tabela 2 abaixo, resume a primeira etapa do MASP.
TABELA 2 - Identificação do Problema
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Atividade
Modelo Atual

Planejamento de Recebimento e
Inspeção.

Dependente de um e-mail do
setor de Compras avisando
previsão de chegada.

Priorização de Inspeção.

Necessita que o setor de
Planejamento ou Engenharia
procure as áreas para
informar se há prioridades.

Lançamento das Informações de
Compra no Sistema.

Necessita que 1 colaborador
da Qualidade insira as
informações da compra no
sistema de controle para que
a inspeção possa ser
realizada.

Acompanhamento do Status de cada
Lote de Compra.

Solicitar informação as áreas
envolvidas.

FONTE: Autores (2018)

7.2 OBSERVAÇÃO
Nesta etapa, são descritas características do problema. Foi realizado um acompanhamento in
loco e através do brainstorming, apontado as características de cada situação descrita na tabela
3.
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TABELA 3 - Observações referentes ao problema
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Atividade
Modelo Atual

Planejamento de Recebimento e
Inspeção.

Priorização de Inspeção.

Lançamento das Informações de
Compra no Sistema.

Acompanhamento do Status de cada
Lote de Compra.

OBSERVAÇÕES
Possíveis Falhas

Dependente de um e-mail do Atraso no envio do e-mail;
setor de Compras avisando
Dificuldades de acesso ao eprevisão de chegada.
mail;
Falta de informação;
Necessita que o setor de
Tempo de recebimento da
Planejamento ou Engenharia
informação;
procure as áreas para
Iniciar inspeção de maneira
informar se há prioridades.
incorreta;
Necessita que 1 colaborador Não ter acesso a informação
da Qualidade insira as
necessária;
informações da compra no
Atrasar inspeção por falta de
sistema de controle para que informação;
a inspeção possa ser
Lançar alguma informação
realizada.
incorreta no sistema;
Dificuldade em planejar
utilização do material;
Solicitar informação as áreas Receber informação
envolvidas.
incorreta;
Dificuldade em planejar a
execução de operações;

FONTE: Autores (2018)

7.3 ANÁLISES
Compilada as informações sobre o problema, identifica-se que todas as variáveis que impactam
o devido funcionamento deste processo estão diretamente relacionadas nas interações
necessárias entre os departamentos. Sendo assim, foi realizado um estudo de causa através da
ferramenta do Diagrama de Ishikawa para identificar os principais problemas que podem afetar
a fluidez desta operação.
O estudo é apresentado na figura 5:
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FIGURA 5 – Estudo em Ishikawa
FONTE: Autores (2018)

7.4 PLANO DE AÇÃO
Mediante situação analisada através do diagrama, foi redesenhado o fluxo de atividades,
propondo a sistematização das interações necessárias entre os departamentos. Como a empresa
possui um sistema exclusivo de controle de operações SFC - Shop Floor Control que faz leituras
de dados do ERP, foi proposto o desenvolvimento de um módulo específico para o controle de
pedido de compra. Neste módulo, cada departamento possui suas responsabilidades com base
em suas atividades e o sistema apontará através de uma tela de acompanhamento, em qual status
se encontra cada pedido de compra. As interações e registros sistêmicos ficam definidos da
seguinte forma:
a) Compras: Cadastrar solicitação de compra no ERP e previsão de chegada;
b) Planejamento e Engenharia: Apontar no sistema se dentro dos lotes de compras existem
itens críticos;
c) Recebimento: Executar conferência de acordo com priorização e alterar status dos
pedidos entre “Aguardando Conferência“ e “Aguardando Inspeção“;
d) Qualidade: Executar inspeção de acordo com priorização e alterar status dos pedidos de
acordo com a disponibilidade em “Aprovado“ “Itens Reprovados”.
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7.5 EXECUÇÃO
Na primeira etapa no modelo proposto, o setor de compras ao receber a lista de itens, irá
cadastrar o pedido via sistema ERP, inserindo todas as informações atualmente contempladas
no arquivo Excel, incluindo a previsão de chegada do material. Finalizado este cadastro, o
sistema de controle de operações SFC faz a leitura na base de dados do ERP e apresenta em sua
interface o novo pedido cadastrado com o status de “Aguardando Chegada”.
Automaticamente, no fim de cada solicitação de compra cadastrada, os setores de Planejamento
e Engenharia recebem um e-mail automático, informando que um novo pedido foi inserido no
sistema. Neste momento, embasados nas necessidades comerciais e diretoria, estes setores
podem acessar cada solicitação e identificar como “ Prioridade de Inspeção ” quando
necessário, classificando a criticidade de cada item que compõem o lote.
Na tela de acompanhamento de compras no SFC, todas as solicitações no status de
“Aguardando Chegada” são sequencialmente classificadas por previsão de entrega do
material na empresa e ordem de priorização de inspeção nos seguintes critérios:
Prioridade Maior: Maior quantidade de itens críticos identificados;
Prioridade Média: Itens de maior volume físico;
Prioridade Menor: Demais itens por ordem de solicitação.
A hierarquização dos itens críticos parte de definições previamente discutidas entre
Planejamento, Engenharia e Diretoria.
Após chegada do material na empresa, o setor de Recebimento acessa o pedido no sistema SFC
e altera o status para “Aguardando Conferência”, seguindo sempre a ordem de priorização
quando houver mais pedidos para conferir. No final da verificação de cada lote, o departamento
altera o status sistêmico para “Aguardando Inspeção”.
Neste momento, o departamento de Qualidade verifica sistemicamente quais pedidos de compra
estão disponíveis para inspeção e sua respectiva priorização. Para cada início de lote
inspecionado, o setor altera o status sistêmico para “Em Inspeção”. Finalizada a verificação,
o setor altera o status sistêmico de acordo com a disponibilidade do material em “Aprovado”
ou “Itens Reprovados”.
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Na última etapa, de acordo com a disponibilidade indicada pelo setor da Qualidade, o
Almoxarifado efetua a transferência do material para o estoque de matéria-prima ou de
materiais não conformes. Finalizada esta atividade, o lote é arquivado nos registros do sistema
e ocultado da tela de acompanhamento.
Para proporcionar uma melhor visualização de acompanhamento e planejamento dos lotes de
compra, propõem-se a instalação de um telão no galpão de Recebimento, onde fisicamente está
alocada a Qualidade e o Almoxarifado, e de criação de uma interface gerencial no sistema com
acesso pelo site da empresa, por onde o usuário consegue visualizar as informações deste fluxo
em qualquer local, seja interno ou externo, para verificar em qual status se encontra cada pedido
e a inclusão de novas solicitações. A tela apresenta as mesmas informações do módulo de
acompanhamento do sistema de controle SFC por ordem de status do lote e priorização, quando
houver, identificada em vermelho, conforme figura 6:

FIGURA 6 - Tela Inicial
FONTE: Autores (2018)

Inv / NF – Número do pedido de compra;
Qtd de itens – Quantidade de itens dentro do respectivo pedido;
Prev chegada – Previsão de chegada do pedido na empresa;
Status – Qual situação se encontra cada pedido de compra;
Tempo em dias – Tempo em que o pedido se encontra no respectivo status;
A figura 7 ilustra, ao lado esquerdo, o fluxograma atual demarcado pelas atividades exclusas
com a proposta, e ao lado direito, o fluxo do processo proposto.
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FIGURA 7 - Proposta de novo fluxograma
FONTE: Autores (2018)

7.6 VERIFICAÇÃO
Nesta etapa, como o sistema ainda está em desenvolvimento pela empresa, o objetivo é
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assegurar a melhor interação e execução das tarefas inerentes ao processo de compra de
material. A tabela 4 mostra como a implantação deste sistema reduz a probabilidade de erros
por intervenções manuais e a garantia de eficácia do projeto, fazendo uma relação com as
potencias causas levantadas no estudo do diagrama de Ishikawa.
TABELA 4 - Evidências de Melhorias
RELAÇÃO 6 M 'S / ATIVIDADES

Cadastro de item incorreto no sistema SFC
pela Qualidade
MÃO-DE-OBRA Lançamento de quantidade incorreta no
sistema SFC pela Qualidade
Colaborador sem devida capacitação

Dificuldade em acessar o e-mail
MÉTODO

Horário de acesso ao e-mail não
padronizado

MEDIDA

MÁQUINA

EVIDÊNCIA DE MELHORIA

Esta operação não será mais necessária, pois o cadastro será
efetuado somente uma vez, no início do pedido, por parte do
setor de Compras.

A utilização do e-mail nesta operação será somente para
alertar os setores de Planejamento e Engenharia sobre um
novo cadastro realizado. Todas as demais interações e
acompanhamentos serão pela interface sistemica do SFC.
Sendo assim, o e-mail não será de obrigatoriedade de acesso
para consultar dados de priorização de itens e
acompanhamento de chegada de material.

Falta de planejamento eficiente da operação Através do acompanhamento do pedido de compra pelo
sistema, o planejamento das atividades de cada departamento
será mais assertivo e em tempo hábil.
Falta de procedimento estabelecido

Falta de instrumentais para realização das
inspeções

MEIO AMBIENTE Clima organizacional ruim

Possibilidade de material com nãoconformidades
MATERIAIS

Através do acompanhamento sistêmico pela tela no
Recebimento, o setor de Qualidade poderá antecipar os
ferramentais necessários para realização das inspeções.

Com as interações realizadas de forma sistêmica,
possibilitando o melhor planejamento de atividades, será
reduzido o conflito entre os departamentos para execução de
atividades inerentes a este processo.

As atividades poderão ser previamente planejadas, reduzindo
a probabilidade de erro humano na execução das operações.

Atraso na entrega das atividades

FONTE: Autores (2018)

7.7 PADRONIZAÇÃO
Deve-se criar um procedimento conforme a proposta do projeto e realizar um treinamento com
todos os colaboradores envolvidos neste processo pois o não cumprimento pode vir a afetar a
organização.
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7.8 CONCLUSÃO DO MASP
Para assegurar a eficácia da proposta de projeto, é essencial evidenciar em procedimento as
responsabilidades de cada departamento dentro da operação tais como suas respectivas
intervenções. Através das melhorias apontadas, nota-se os ganhos significativos no processo
quando reduzimos o número de interações operacionais e eliminamos a redundância de
atividades. Tais resultados implicam em maior fluidez no fluxo de operações e possibilita um
planejamento mais eficiente de execução de atividades.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Comparando o fluxo anterior para o modelo proposto, há uma redução de 12 para 8 intervenções
necessárias para realização do processo estudado, ou seja, uma otimização de 33% da rotina de
atividades. Paralelo a este número, existem os ganhos implícitos em redução de custo de
operação, eficiência na execução de tarefas, agilidade e fluidez na informação.
A aplicação do MASP como ferramenta principal no estudo, possibilitou desenvolver
sistematicamente a análise da operação para otimizar o fluxo do processo. Sendo assim, os
objetivos do trabalho em identificar os principais problemas que envolvem o fluxo de operações
de pedido de compra de material e a priorização das inspeções foram atingidos, resultando numa
proposta eficaz de melhoria desta rotina de atividades.
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9 CONCLUSÃO DO TRABALHO
A importância do Engenheiro de Produção na indústria é ilustrada por seu vasto conhecimento
gerencial nos diversos segmentos de mercado, técnicas de resolução de problemas e gestão de
processos e pessoas, que aplicados no ambiente de trabalho possibilitam a organização atingir
resultados exponenciais em um constante ciclo de melhoria contínua. Identificar quais métodos
se enquadram nas variáveis de cada situação é característica diferencial destes profissionais
Estruturar as operações de uma maneira sistêmica, possibilita visualizar detalhadamente o
funcionamento de cada etapa e efetuar uma análise crítica de acordo com cada especificidade
do processo. Mediante a tal estudo, encontrar quais pontos podem ser otimizados de acordo
com os objetivos almejados para garantir a fluidez no desenvolvimento das atividades
realizadas.
O presente trabalho apresentou como um estudo embasado em ferramentas robustas de análise
e melhorias possibilitam identificar potenciais problemas e otimizar as operações da empresa,
entregando soluções palpáveis e os seus respectivos impactos positivos. É importante ressaltar
que o trabalho em equipe e o envolvimento de diversos profissionais especializados foram
fundamentais na obtenção dos resultados requeridos com o projeto.
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DA EMPRESA

Nota Final TCC - 10º período - 2018
Nome

Nota Final
100

Alex Magno Almeida de Carvalho
Amanda de Góis Silva
Ana Elisa do Nascimento Silva
Ana Flávia Viana Silveira
Ana Paula Moreira Silva
André Henrique Nazaré da Costa
Bruna Natani Championi Silva
Bruno Alan Alvarenga
Bruno Neves Trigo Leite dos Santos
Bruno Wélinton Silvério
Camila de Cássia Pelegrino
César Augusto Monteiro Nicolau
Claudio Gilberto Dias Borges Júnior
Daniel Gomes Cruz
Daniel Salviano de Souza
Deborah Magdala Carvalho
Diego Francisco Gonçalves Gomes
Diego Ribeiro Sepulveda Bonfim
Eliane Maciel Dumont
Everton Luiz Casemiro
Felipe Pinheiro
Flávio Aparecido de Castro
Gabriel Rezende Vieira
Gabriela Vilela Ribeiro
Gustavo Franquilin de Oliveira
Gustavo Pereira Olímpio
Jander José Abdala Ribeiro
Jannefer Caroline Mendonça Faria
Jeferson Luiz Maduro
Jéssica Freire Figueiredo
José Luiz Moraes Carvalho Júnior
Josiane da Silva
Juliano Braz dos Santos
Katia Silva Macedo
Maria Laura Pereira Corrêa
Maria Priscila dos Santos
Mateus Diogo Lopes
Nagib Pinto Neto
Nátali Calixto Pivoto
Nataly Carolini Ribeiro Silva
Rafael dos Santos Job
Raphael Elias Pereira da Silva Palini
Renan Carvalho Carneiro
Sabrina Ferreira Bueno
Thais Fernandes Barbosa Campos
Thales Luiz Renó
William Roberto da Silva

84
82
89
76
93
70
73
80
84
88
95
78
83
85
85
86
70
84
70
61
70
88
77
67
80
85
93
88
84
86
77
70
85
84
0
82
95
78
80
76
0
71
0
82
75
75
78

28/12/2018

Relação de notas - Portal Acadêmico FAI

Relatório de notas e frequências
Curso:
Turma:
Disciplina:
Professor:

Engenharia de Produção
EPRO 9º A
Trabalho de Conclusão de Curso I
Caroline de Miranda Borges

Nº

Nome

Matrícula

Período:
Turno:
Carga Horária:

1° Bimestre
VO 1 DT CDF Nota 1 Falta

Nº

2° Bimestre
VO RB FT TCC I Nota 2 Falta

Nº Exame Final

2018/1
Noturno
36

Necessidade para

Média Média
Faltas
Aprovação Exame Final Parcial Final

Resultado

1 Alex Magno Almeida de Carvalho

1201410089

50 10 10

70

-

1 10 20 10

30

70

-

1

-

0

0

70

70

-

Aprovado

2 Ana Flávia Viana Silveira

1201410062

50 10 10

70

2

2 10 0

10

20

2

2

60

0

0

45

51

4

Aprovado

3 Ana Paula Moreira Silva

1201410029

50 10 10

70

-

3 10 20 15

30

75

-

3

-

0

0

73

73

-

Aprovado

4 André Henrique Nazaré Da Costa

1201410048

50 10 10

70

2

4 10 0

0

12

22

-

4

56

0

0

46

50

2

Aprovado

5 Bruna Natani Campioni Silva

1201410128

50 10 10

70

2

5 10 0

0

15

25

-

5

58

0

0

48

52

2

Aprovado

6 Bruno Alan Alvarenga

1200903862

50 10 10

70

2

6 10 20 10

30

70

-

6

-

0

0

70

70

2

Aprovado

7 Bruno Neves Trigo Leite dos Santos 1201410043

50 10 10

70

2

7 10 0

0

10

-

7

65

0

0

40

50

2

Aprovado

8 Camila de Cássia Pelegrino

1201410051

50 10 10

70

2

8 10 0 20

40

70

-

8

-

0

0

70

70

2

Aprovado

9 César Augusto Monteiro Nicolau

1201104465

50 10 10

70

2

9 10 0

0

12

22

-

9

56

0

0

46

50

2

Aprovado

10 Claudio Gilberto dias Borges Júnior

1201410028

50 10 10

70

2

10 10 0

0

0

10

2

10

65

0

0

40

50

4

Aprovado

11 Daniel Gomes Cruz

1201410050

50 10 10

70

2

11 10 20 20

20

70

-

11

-

0

0

70

70

2

Aprovado

12 Deborah Magdala Carvalho

1201410044

50 10 10

70

-

12 10 20 20

20

70

-

12

-

0

0

70

70

-

Aprovado

13 Diego Francisco Gonçalves Gomes

1201410099

50 10 10

70

2

13 10 0

10

20

-

13

60

0

0

45

51

2

Aprovado

14 Diego Ribeiro Sepulveda Bonfim

1201410061

50 10 10

70

-

14 10 20 10

30

70

2

14

-

0

0

70

70

2

Aprovado

15 Eliane Maciel Dumont

1201410084

50 10 10

70

-

15 10 20 20

20

70

-

15

-

0

0

70

70

-

Aprovado

16 Felipe Pinheiro

1201104553

50 10 10

70

2

16 10 0

0

10

-

16

65

0

0

40

50

2

Aprovado

17 Gabriela Vilela Ribeiro

1201410138

50 10 10

70

2

17 10 15 20

25

70

-

17

-

0

0

70

70

2

Aprovado

18 Gustavo Pereira Olímpio

1201410135

50 10 10

70

2

18 10 10 20

30

70

-

18

-

0

0

70

70

2

Aprovado

19 Jander José Abdala Ribeiro

1199302138

50 10 10

70

-

19 10 20 15

30

75

-

19

-

0

0

73

73

-

Aprovado

20 Jannefer Caroline Mendonça Faria

1201410053

50 10 10

70

2

20 10 15 15

30

70

-

20

-

0

0

70

70

2

Aprovado

21 Jeferson Luiz Maduro

1201410134

50 10 10

70

2

21 10 0 25

35

70

2

21

-

0

0

70

70

4

Aprovado

22 Jéssica Freire Figueiredo

1201410065

50 10 10

70

2

22 10 20 20

20

70

2

22

-

0

0

70

70

4

Aprovado

23 José Luiz Moraes Carvalho Júnior

1201410031

50 10 10

70

2

23 10 0

0

10

2

23

65

0

0

40

50

4

Aprovado

24 Josiane da Silva

1201410057

50 10 10

70

2

24 10 20 30

40

100

-

24

-

0

0

85

85

2

Aprovado

25 Juliano Braz dos Santos

1201400090

50 10 10

70

-

25 10 0

20

35

-

25

63

0

0

53

57

-

Aprovado

26 Katia Silva Macedo

1201410094

50 10 10

70

2

26 10 0 25

35

70

2

26

-

0

0

70

70

4

Aprovado

27 Maria Laura Pereira Corrêa

1201410047

50 10 10

70

2

27 0

10

10

2

27

65

0

0

40

50

4

Aprovado

https://www.fai-mg.br/gv/modulos/professor/relacaoNotas.php5?professor=kpybk5o%3D

0

0

0

0

0

0
5
0
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Matrícula

1° Bimestre
VO 1 DT CDF Nota 1 Falta

Nº

2° Bimestre
VO RB FT TCC I Nota 2 Falta

Necessidade para

Média Média
Faltas
Aprovação Exame Final Parcial Final

Resultado

28 Maria Priscila dos Santos

1201410088

50 10 10

70

2

28 10 0

0

10

-

28

65

0

0

40

50

2

Aprovado

29 Mateus Diogo Lopes

1201410109

50 10 10

70

2

29 10 10 0

15

35

2

29

63

0

0

53

57

4

Aprovado

30 Nataly Carolini Ribeiro Silva

1201410039

50 10 10

70

2

30 10 0

0

10

20

2

30

60

0

0

45

51

4

Aprovado

31 Sabrina Ferreira Bueno

1201410068

50 10 10

70

2

31 10 0

0

0

10

2

31

65

0

0

40

50

4

Aprovado

32 Thales Luiz Renó

1201410136

50 10 10

70

2

32 10 10 30

20

70

-

32

-

0

0

70

70

2

Aprovado

33 William Roberto da Silva

1201410095

50 10 10

70

2

33 10 10 10

15

45

2

33

68

0

0

58

62

4

Aprovado

34 Nátali Calixto Pivoto

1201410079

50 10 10

70

2

34 10 20 10

30

70

-

34

-

0

0

70

70

2

Aprovado

35 Amanda de Góis Silva

1201204892

50 10 10

70

2

35 10 0 20

20

50

-

35

70

0

0

60

64

2

Aprovado

36 Flávio Aparecido de Castro

1201410101

50 10 10

70

2

36 10 0

10

20

-

36

60

0

0

45

51

2

Aprovado

37 Thais Fernandes Barbosa Campos

1201410055

50 10 10

70

2

37 10 10 30

20

70

-

37

-

0

0

70

70

2

Aprovado

38 Bruno Wélinton Silvério

1201410081

50 10 10

70

-

38 10 0

0

10

20

-

38

60

0

0

45

51

-

Aprovado

39 Gabriel Rezende Vieira

1201410063

50 10 10

70

2

39 10 0

0

10

20

2

39

60

0

0

45

51

4

Aprovado

40 Raphael Elias Pereira da Silva Palini 1201410132

50 10 10

70

2

40 10 0

0

20

30

2

40

60

0

0

50

54

4

Aprovado

41 Rafael dos Santos Job

1201400170

50 10 10

70

2

41 10 0

0

0

10

2

41

65

0

0

40

50

4

Aprovado

42 Gustavo Franquilin de Oliveira

1201410074

50 10 10

70

2

42 10 0 25

35

70

2

42

-

0

0

70

70

4

Aprovado

43 Nagib Pinto Neto

1201410035

50 10 10

70

2

43 10 10 10

15

45

2

43

68

0

0

58

62

4

Aprovado

44 Everton Luiz Casemiro

1201410107

50 10 10

70

2

44 10 0

10

20

2

44

60

0

0

45

51

4

Aprovado
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Este trabalho tem como objetivo
apresentar a atuação da engenharia na área de
serviços. A seguradora Tokio Marine S/A é
uma empresa multinacional que recebe
centenas de pedidos de cotações a cada
minuto. Para algumas demandas mais simples
a companhia é extremamente ágil,
apresentando a proposta de seguro a seus
clientes de maneira imediata ao momento que
surge a necessidade. Por outro lado, um de
seus produtos, o seguro de cargas, cujo a
Seguradora desejava aumentar sua fatia de
mercado, era um produto no qual demandava
um tempo de retorno de cotação que muitas
vezes o cliente não pode conceder. Como
consequência, a seguradora em sua carteira de
Seguro transporte estava ficando muito atrás
dos seus principais concorrentes e perdendo
varias oportunidades de negocio, o que é
indesejavel.

1 Introdução

Resumo:

A Tokio Marine Seguradora S/A é uma
empresa multinacional do ramo de Seguros.
Atualmente, a concorrência em todos os tipos
de mercados, inclusive o de seguros, está cada
vez mais acirrada e cada vez mais os clientes
tem a necessidade de ser atendidos de maneira
imediata. No mercado brasileiro existem
alguns seguros que são de contratação
obrigatória, um deles é o seguro chamado
RCTRC
(Responsabilidade
Civil
de
Transporte Rodoviário de Cargas). Este
seguro, apesar de sempre ter sido obrigatório,
poucos transportadores já o tinham
contratado, devido a dois fatores básicos:
preço e falta de fiscalização. Com as
mudanças promovidas pela ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres) em
outubro de 2017 e sua fusão com todas as
seguradoras que atuam com a modalidade de
seguro Transporte, a demanda mais do que
quadriplicou do dia para a noite. Cientes de
que essa era uma grande oportunidade de
aumentar os lucros e garantir uma fatia maior
de mercado, a Tokio Marine Seguradora
iniciou um processo de análises para criar um
diferencial
competitivo
perante
seus
principais concorrentes. Este artigo tem como
objetivo demonstrar a atuação direta da
engenharia neste caso e demostrar os otimos
resultados obtidos atraves do uso ica da teoria
das filas.

Palavras-chave: Filas, seguro, retorno ao cliente.

The work consists of presenting the
concept of engineering tools in the service
area. The company Tokio Marine S/A is a
multinational company that gathers several
quotations requests every minute. Expenditure
is more difficult than immediate debt. On the
other hand, one of its products, cargo
insurance, which is a guarantee of increasing
its market share, was a not required product of
a quote return time that many times the
customer can not grant. As a result, the
insurer in its insurance portfolio was long
overdue in its main clients and losing business
opportunities, which is undesirable
Abstract:

2 Fundamentação teórica – filas
Com os rápidos avanços de tecnologia, com
as facilidades da vida cotidiana e com o
surgimento quase que diário de novas
maneiras de se satisfazer um cliente, os

Keywords: Optimization, Turning, Mean Square Error
(MSE).
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consumidores de um modo geral se tornaram
cada vez mais exigentes em qualidade, preço,
valor e rapidez em retornos. Gianesi (1994)
apontou alguns fatores que em sua visão
propiciam o aumento da demanda por
serviços, dentre os principais pontos que
podemos destacar são o desejo de uma
qualidade de vida melhor, mais tempo livre
para se fazer atividades de lazer, mudanças
demográficas e socioeconômicas e os avanços
tecnológicos. (Gianesi,1994, p.17)

também não é diferente. Clientes, muitas
vezes tem que esperar para que seu desejo de
obter um serviço seja satisfeito. Fogliatti e
Mattos (2007) definem que um sistema de fila
consiste na chegada de usuários que desejam
certo tipo de serviço. Quando a taxa de
atendimentos é inferior a taxa de chegadas de
clientes, criam-se as filas. Segundo Prato
(1999) o estudo do comportamento de uma
fila é uma forma de se alterar os sistemas nos
quais
existam
gargalos.
Uma
vez
identificados, é possível propor soluções e
melhorias.

O setor de serviços lida de maneira mais
direta com os clientes, o que deixa fatores
como diferenciação de atendimento, rapidez e
eficiência muito mais evidentes e é o que
fideliza consumidores a uma marca ou
empresa. Gianesi (1994) aponta três papéis
importantes dos serviços na saúde de uma
empresa: Criar diferenciais competitivos,
garante suporte a outras áreas da empresa e é
responsável por boa parte da geração do lucro.
Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2007)
A boa gestão é fundamental para a relação
entre consumidor e fornecedor, visto que se
trata de algo intangível. O cliente tem que
perceber o valor que está recebendo no
serviço prestado e cada tipo de público
percebe o valor de alguma forma. Segundo
Gianesi e Correia (1994) a relação cliente e
fornecedor tem que ser a mais alinhada
possível visto que a produção e consumo do
serviço são geralmente feitas de maneira
simultânea. Sem o cliente não há serviço a ser
prestado, e para atrair consumidores para si é
necessário entender os desejos de quem irá
consumir o serviço oferecido e levar em
consideração um aspecto fundamental, o
tempo que o cliente está disposto a esperar.

A modelagem e simulação traz em seu
conteúdo, uma série de ferramentas de análise
para que seja possível obter uma visão exata,
dos tempos de esperar em filas, taxa de
chegada, tempo de atendimentos, a
capacidade explorada do sistema entre outros.
Abaixo podemos observar algumas dessas
formulações e suas utilidades.

Figura 1 – Resumo de formulas Teoria das filas

O universo equacional de filas é sempre
baseado em dois fatores principais. Chegadas
e saídas onde, as chegadas respeitam a
distribuição de Poisson com média
representada por λ. Os tempos de assistências
prestadas aos clientes respeitam a distribuição
exponencial de Poisson, com media µ.

3 Teoria de Filas
Todas os indivíduos em algum momento já
tiveram que aguardar um atendimento em
filas, seja para pagar uma conta, para ser
atendido por um médico ou até mesmo para
ter acesso a um local privado. Porém, não
apenas pessoas aguardam em filas. No
universo industrial, existem filas nas linhas
produtivas, tempo onde é necessário que se
tenha uma espera até iniciar a próxima etapa e
assim por diante. No setor de serviços

Com os resultados obtidos na utilização das
ferramentas de estudo de filas, é possível ter
uma tomada de decisão com dados sólidos,
para implementação de melhorias, mudanças
em Layouts, contratação ou demissão de
funcionários, investimentos de sistemas
computadorizados entre outros.

2

Segundo Mendonça (2014) além da análise
matemática das filas, é importante analisar
outras perspectivas como por exemplo:
Componentes da fila, fila única ou múltipla e
tempo ao qual o cliente está disposto a esperar
pelo atendimento.

a respeito de sua satisfação, e tempo de
retorno que a Seguradora Tokio lhes dava.
6 Desafio para o aumento da
competitividade
Para uma empresa do ramo de serviços é
fundamental que se viabilize a oferta do
produto simultaneamente ao surgimento da
demanda. Não conseguir com que o cliente
seja satisfeito nesse sentido é o mesmo que ter
um grande problema operacional que será
sentido diretamente no caixa da empresa. Pior
que isso é saber que a concorrência
impreterivelmente ganhará o cliente caso
tenha suas operações melhor definidas,
adequadas e eficientes. Em vista disso a
Tokio Marine Seguradora tinha um grande
dilema: o que fazer para que sua operação
fosse forte, competitiva, rápida e eficiente
afim de criar um diferencial competitivo?
Para entender melhor o tamanho do desafio
que tinham que enfrentar, a equipe técnica da
empresa, liderada por engenheiro, sabia que
era necessário entender o passo a passo da
prestação de serviço. Observou-se o seguinte:
Primeiro o corretor de seguros recebe um
pedido de cotação via e-mail, telefone, ou
aplicativos de mensagens. Em seguida é feito
um questionário detalhado com o cliente para
saber exatamente sua necessidade, já que se
trata de um produto que tem um certo grau de
customização. Após a coleta de dados, o
corretor submete o pedido do cliente a análise
da Seguradora. O pedido é encaminhado via
sistema on-line e entra em uma fila virtual
que respeita o padrão FIFO (First in, first
out), ou seja, os pedidos eram analisados
conforme ordem de chegada, não havendo
critérios de diferenciação que pudessem ser
usados para encaminhar as demandas para
filas diferentes. Uma vez entendido o
processso, era necessario fazer um
levantamento de dados para saber quem eram
os clientes, os perfis, o volume de cotações e
em que ponto o processo poderia ser
melhorado para que se fosse viabilizado
melhorias.

4 Empresa
A Tokio Marine é uma empresa japonesa do
ramo de seguros fundada no Japão no ano de
1879 em Toquio, lugar onde até hoje está
sediada sua matriz. Em seus quase 140 de
existência a Tokio Marine se espalhou por
mais 38 países ao redor do mundo, chegando
ao Brasil no ano de 1959. Mundialmente,
conta com uma equipe de colaboradores que
ultrapassa a casa de 35.000 funcionários,
1800 deles em território nacional. Hoje, ela
esta entre as dez maiores seguradoras do
Brasil, chegando ao seu auge em 2017, ano no
qual emitiu valor superior 4.78 bilhões de
prêmios em seguros. A Tokio Marine tem
como característica ser uma seguradora de
riscos gerais, ou seja, atua em vários
segmentos do seguro, como: automóvel,
seguros pessoais, riscos empresariais e
transportes, sendo líder de mercado em alguns
desses segmentos.
5 Metodologia
Para o desenvolvimento do conteúdo deste
artigo usou-se a seguinte metodologia:

Primeiramente foi feito um levantamento do
tema a ser abordado e seus respectivos itens.

Em seguida foi feito um estudo bibliográfico
sobre livros que abordavam o tema do
trabalho, tempo de atendimento e retorno ao
cliente na área de serviços.

Foi realizada também uma pesquisa de campo
via e-mail com as 10 maiores corretoras de
seguros de Minas Gerais que atuam no
segmento de Seguro transporte com perguntas

7 Levantamento de dados

3

levantamento de dados em seu sistema para
entender o porque os retornos estavam tão
atrasados. Para tanto, foi escolhido ao acaso
uma amostra de 10 dias de trabalho. Foi
observado o número de pedidos recebidos em
cada dia, média de pedidos recebidos por
hora, e tempo gasto para análise do risco.
Cada um desses dados foram anotados e
interpretados segundo às diretrizes da teoria
de filas. Para os cálculos, foram desprezadas
as perdas de tempo com idas ao banheiro e
parada para café. Dado importante é que para
realizar as analises de cotações a Tokio
contava apenas com um funcionário que
trabalhava seis horas por dia.

Grande parte das seguradoras existe a muitos
anos e são empresas sólidas. Há pouca
diferenciação nos serviços prestados. Num
mercado com essas características, destacamse as empresas que ofertam o melhor preço ou
maior agilidade na prestação do serviço, por
isso, a cada inovação tecnológica, a cada
avanço do mundo, essas instituições
financeiras tentam adaptar-se às novas
realidades e serem as mais eficientes possível.
O desafio é, num universo tão complexo, com
mudanças diárias, o que fazer para ser
competitivo, rápido e eficiente? A Tokio
buscou essa resposta ouvindo seus parceiros
de mercado, os corretores de seguros. Foi
elaborado um questionário para tentar
identificar pontos onde fosse possível
explorar melhorias em atendimentos aos
clientes de seguro transporte. Foram ouvidos
os dez maiores corretores da região sul de
Minas. Cada um deu sua nota de zero a dez a
cada
pergunta quanto a satisfação dos
mesmos com o atendimento da companhia.
Abaixo segue tabela de perguntas e valor
medio atribuido a cada uma delas:
QUESTIONARIO

MEDIA

DE 0 A 10 -ATENDIMENTO A SINISTROS
DE 0 A10 - FACILIDADE EM NAVEGAÇÃO
DE 0 A 10 - NUMERO DE INFORMAÇÕES
DE 0 A 10 - TEMPO DE RETORNO DE
PEDIDOS DE COTAÇÃO TOKIO
DE 0 A 10 – SATISFAÇÃO DE RETORNO
DE PEDIDOS DAS CONGENERES
DE 0 A 10 SUPORTO TECNICO AO
CORRETOR
DE 0 A10 MATERIAL DE APOIO
DE 0 A10 AFINIDADE COM
PRODUTOSEGURO TRANSPORTE DA CIA

9
7
7

Abaixo segue tabela dos dados colhidos em
dez dias de trabalho:

2
8
Tabela2 – Numero de pedidos de cotações e medias de
pedidos por horas
Fonte: Tokio Marine S/A

8
6

Observou-se que em dez dias foram recebidos
171 solicitações de cotações. Foi possível
verificar também o número médio de pedidos
recebidos por hora. Para cada um dos 171,
com ajuda de um cronômetro foi feita a
medição do tempo gasto pelo analista para
fazer a análise. Com esses dados em mãos foi
possível saber exatamente o tempo médio que
cada análise levava para ser concluída: 29,57
minutos. Esse dado foi agrupado aos demais
que já haviam sido apurados anteriormente: 1
operador, 360 minutos disponíveis de trabalho

7

Tabela 1 – Questionario de satisfação do corretor
Fonte: Tokio Marine S/A

Com a coleta dessas informações evidenciouse que a Tokio tinha prestígio com seus
corretores, tinha uma boa equipe de backofice mas havia uma severa reprovação
quanto aos prazos praticados pela empresa.
Era necessário então dar um feedback aos
corretores e buscar soluções para esse
problema. A Tokio Marine fez um
4

Te = λ / ( μ (μ-λ) )

por dia desse operador para desempenhar seu
papel, com uma média de 17,5 pedidos ao dia.

Te = 2,10 / ( 2,02 ( 2,02 – 2,10 )) = 12,99
horas

Com esses dados em mãos, e engenharia da
Tokio pode analisar melhor o comportamento
de suas filas como demostrado abaixo.

Com a demonstração dos cálculos foi possível
chegar a conclusões importantes. Foi possível
dizer que a cada hora de trabalho, o analista
recebia em média mais de duas propostas a
serem analisadas. Foi observado também que
ele conseguia analisar algo próximo de 2
pedidos por hora. O sistema era formado por
um universo de aproximadamente 26
elementos e o tempo total de espera para
conclusão era de ate 12,99 horas uteis. Outro
ponto que foi possível comprovar foi que o
sistema estava em uso estava acima do
máximo, ou seja, o analista estava
sobrecarregado.

Primeiro foi apurado a velocidade de chegada
dos pedidos:
λ = ( pedido / tempo )
λ = 1 / 28,50 = 0,035 * 60 = 2,10 pedidos por
hora
Após encontrar a velocidade de chegada dos
pedidos em sistema, foi apurada a velocidade
no atendimento à demanda:
μ= ( 1 / media de tempo de atendimento )
μ= ( 1 / 29,57 ) * 60 = 2,02 pedidos
analisados por hora.

Usando a base de dados destes mesmos 171
pedidos analisados, para aprofundar ainda
mais o seu conhecimento da demanda em
mãos, a Tokio Marine analisou dados
complementares aos dados da fila. Nesta
etapa a Seguradora quis saber quem eram os
componentes da fila, se eram transportadoras
que carregavam produtos de risco restrito ou
não restrito, segundo os critérios de aceitação
da mesma e o valor em risco de cada pleito. A
tabela abaixo demostra o resultado obtido:

Foi calculado o número de pedidos em
sistema, ou seja, número de pedidos que estão
participando do sistema, seja na fila, seja no
atendimento:
Ls = λ / ( μ-λ )
Ls = 2,10 / ( 2,02 – 2,10 ) = 26,25 clientes no
sistema em media.
Foi apurado o tempo total que o cliente fica
no sistema:

Riscos aceitos
122

Ws = 1 / ( μ-λ )

Riscos nao Aceitos Analise especial
18
31

Tabela 3 –Quantidade de pedidos por categoria
Fonte:Tokio Marine S/A

Ws = 1 / ( 2,02 – 2,02 ) = 12,5 horas

Fazendo essa análise foi possível enxergar
que mais de 70% dos pedidos de cotação
recebidos tratavam-se de riscos com aceitação
pela companhia, portanto, clientes em
potencial. Observou-se também que 10% dos
clientes não faziam parte do grupo de apetite
da Tokio, portanto, 10% dos clientes que
compunham a fila não precisariam esperar
pelo atendimento pois teriam seus riscos
declinados. Outros 20% do grupo pertenciam
a um grupo especial de clientes, onde o risco
poderia ser aceito ou não dependendo dos
limites de cobertura pleiteados pelo cliente.

O fator de uso do sistema foi levado em
consideração:
F=λ/μ
F = 2,10 / 2,02 = 1,03 * 100 = 103% de
utilização do sistema.

Por último, foi analisado o tempo de espera na
fila:
5

Esse grupo, por se tratar um conjunto especial
de cotações, deveria ser analisado com mais
critério, o que poderia levar mais tempo de
retorno.

programa instintivo que dispensasse a
necessidade de treinamentos aos corretores,
economizando tempo e dinheiro. Com essa
nova ferramenta, o corretor que entra com um
pedido no sistema leva, entre preencher dados
e obter um retorno ao seu pleito, um tempo
total de apenas 90 segundos sendo o risco
acatável ou não. A proposta de seguro, em
caso de aceitação é gerada automaticamente
pelo sistema, podendo ser entregue o
orçamento ao cliente na mesma hora. Os
pedidos de análise especial seriam igualmente
registrados dentro desta ferramenta, com a
diferença que entrariam em uma fila para
analise, porém significativamente menor.

8 Tomada de decisão para melhoria de
atendimento
Após a equipe de engenharia da Tokio,
levantar, analisar e separar dados e grupos,
era necessário transformar esses dados em
ferramenta para que o atendimento ao cliente
fosse mais ágil, e que a sobrecarga do analista
diminuísse. Cientes que tinham esse desafio e
com esses três grupos de clientes bem
definidos, formou-se uma nova equipe de
trabalho. Liderada novamente por um
engenheiro de produção, a nova equipe
também era composta de atuaristas,
administradores, analistas de sistema e
corretores especialistas para que se fosse feito
um brainstorming. A solução encontrada para
o problema foi: desenvolver um sistema online de cotação onde o corretor pudesse
cadastrar o pedido do cliente, seus dados
básicos e contatos. Nesse programa constaria
em sua base de dados todos os tipos de
mercadorias aceitas e não aceitas pela
companhia. O operador desse sistema ao
acionar uma barra de rolagem poderia
verificar a qual grupo a mercadoria pertencia.

9 Resultados apurados
Após a implantação da ferramenta de cotação,
é possível dizer que 80% dos clientes que
procuram o serviços de seguro de transporte
da
Tokio
Marine
são
atendidos
imediatamente, seja aprovando ou reprovando
o risco. Usando as mesmas proporções das
coletas de dados, se apenas for necessario
analisar 20% das cotações, comprova-se
matematicamente a otimazação do sistema:
A media de pedidos recebidos por dia em dez
dias caíria de 17,1 pedidos para 3,4 pedidos
ao dia, isso significa que a cada 105 minutos,
um novo pedido teria que ser analisado de
forma especial. Levando em conta o dado
encontrado pela segurado de 29,57, minutos
gastos para analise, o sistema se tornou capaz
de satisfazer a demanda no menos tempo
possivel utilizando apanas 24,64% da
capaciadade do operador, visto que ao todo
seriam utilizados 88,71 minutos de 360
disponiveis por dia.

Já os produtos do grupo de análise especial
teriam que seguir outro caminho. Se o
produto não constasse nem na lista de
produtos aceitos e nem nos produtos
excluídos, isso queria dizer o pedido deste
cliente deveria ser analisado de forma mais
criteriosa pelo subscritor.
Eliminando da fila de espera os produtos
aceitos e os não aceitos, a demanda a ser
analisada pelo analista se limitava somente
aos casos especiais. Esse grupo representa em
média não mais do que a porcentagem de
20% de pedidos de cotação, valores que o
sistema supostamente suportaria.

10 Conclusão
Num mercado cada vez mais competitivo,
onde as pessoas estão mais informadas e mais
exigentes é fundamental que em todos os
setores da industria e comercio estejam
atentos para que cada vez mais estajam
atualizados sobre os desejos dos clientes. No
caso da Tokio Marine, em seu produto de

A elaboração, testes e implantação do novo
sistema demorou em torno de três meses para
ficar pronto. Os principais objetivos, além da
rapidez e eficiência, era também ser um
6

transporte, foi identificado uma oportunidade
de melhoria de filas. Esse problema só foi
resolvido graças à procura das causas de sua
formação e suas possíveis soluções. É papel
da engenharia e do engenheiro de produção
investigar, mapear e implantar soluções para
esse tipo de problema. Contar com um
profissional que tenha domínio de ferramentas
matematicas e saiba como usá-las para o
crescimento da empresa também é
fundamental. Outro ponto relevante nesse
estudo de caso se deu na montagem de equipe
e liderança de um engenheiro. Escolher uma
equipe com membros de diferentes

compentências, conhecimentos e saber
dialogar em alto nível com cada um deles foi
o grande diferencial para se chegar a solução
encontrada. Fica evidente que além de
importante do setor industrial, no mundo de
hoje, um profissional de engenharia de
produção também tem seu lugar nas
prestações de serviços.

.
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Resumo
Através de estudos e pesquisas feitas em parceria com uma rede de varejo do Sul de Minas
Gerais, este trabalho tem por objetivo encontrar uma solução viável e de baixo custo para a
“ruptura”, que é a falta de produtos nas prateleiras. Como consequência da ruptura muitos
clientes abandonam o supermercado e dificilmente retornam pela ausência do mesmo. Esse
problema assombra muitos supermercados, pois dificilmente se tem um controle dos produtos
nas prateleiras. Sendo assim, o estudo prioriza o setor de mercearia doce do supermercado,
pois os produtos deste setor possuem uma grande representatividade no faturamento da
empresa. Foi avaliada toda a operação de reposição por meio da coleta de dados e, assim,
concluindo o principal motivo que leva a ruptura. Como resultado, observa-se que falta um
controle sobre os produtos quando estes saem do estoque e vão para as prateleiras, uma vez
que as reposições são feitas pelos repositores em eventuais momentos em que estes percebem
a ausência de determinado produto na gôndola.
Palavras-Chaves: Ruptura, Reposição, Análise de Investimento.

1. Introdução
É cada vez maior a exigência exercida sobre as empresas para elevarem seus índices de
produtividade e qualidade para que possam se manter competitivas no mercado (SIGAHI,
MORAES, 2017). Neste cenário, as empresas procuram por profissionais com capacidade de
enxergar os processos de forma ampla para propor melhorias eficientes e tecnológicas aos
seus problemas. No setor de varejo não é diferente, mesmo revendendo um produto, sempre
batem de frente com várias dificuldades no seu cotidiano.

viii

Neste contexto, foi estudado um problema que acontece frequentemente em supermercados
que é a ruptura, ou seja, a ausência de produtos nas prateleiras. Este problema pode ser
causado por diversos fatores como, por exemplo, a falta de produto no estoque, falta de
repositores, falta de atenção dos repositores, promoções que causam muitas vendas sem
tempo de reposição, entre outros.
Essa falta de produto pode causar inúmeras complicações e, sendo a pior delas a troca de local
de compras pelos seus clientes, buscando assim os concorrentes. Alguns clientes ainda
voltam, às vezes pela localização do supermercado ou pela praticidade de compra de outros
produtos, mas em alguns casos os clientes não voltam mais.
Segundo Jakonis (2017) e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) as rupturas
geram perdas de vendas no mercado e estão relacionadas com a falta do produto nas
prateleiras, e isso tem representando um total de 42% nos mercados brasileiros. Outro dado
importante se refere aos consumidores de maior padrão de vida, inclusos nas classes A e B,
que indica que quando os mesmos não encontram sua marca preferida, 42% deles preferem
procurar e comprar no concorrente, 16% não compram, 10% procura um produto parecido e
8% deixam para um outro dia (KARPINSKI et al., 2009).
Inicialmente, o trabalho prioriza o setor de mercearia doce do supermercado, pois os produtos
desse setor possuem uma representatividade maior no faturamento da empresa.
2. Reposição de produtos
Segundo Scarpin, Sakaguti e Steiner (2011), uma estratégia de reposição de produtos baseada
somente em métodos estatísticos pode ocasionar falhas de suprimento de produtos, seja pela
falta ou excesso de estoque. Isso pode ocorrer com grande facilidade devido à característica
de vendas dos produtos no setor supermercadista, onde a instabilidade de vendas é muito
grande (WANKE, 2003).
A sazonalidade, o preço do produto, o dia da semana, a concorrência, o atendimento e as
promoções são componentes que influenciam diretamente no comportamento de vendas
(FIGUEIREDO, 2006).
A reposição de produtos deve ser planejada considerando os diferentes dias de venda da
semana, horários e produtos diferentes. Para isso, é necessário um método de previsão
adequado, que leve em consideração todas as características anteriormente mencionadas, pois
repor os produtos baseando-se no comportamento futuro das vendas é uma estratégia mais
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eficiente do que repor os produtos referenciando-se somente no comportamento passado de
vendas (SCARPIN, SAKAGUTI e STEINER, 2011).
O sistema de reposição encontrado na empresa estudada é baseado nas avaliações e pedidos
do subgerente da loja que, quando percebe que há ruptura ou uma quase ruptura, faz o pedido
de reposição de mercadorias. Porém esse método se mostra ineficiente, pois não há controle
da loja como um todo e tem por consequência a falta de produtos nas prateleiras.
3. Metodologia de pesquisa
Cada vez mais, as grandes entidades e empresas têm se reorganizado para que as decisões,
cada vez mais complexas, possam ser tomadas mais cientificamente. Tal procedimento
permite que a transmissão de informação acompanhe as mudanças rápidas de circunstâncias,
de forma que as necessidades no mercado consumidor possam ser satisfeitas. Hoje, existem
certas formas de conhecimento, mais particularmente de métodos, que nos possibilitam trazer
para a intuição uma quota da lógica matemática, além do empirismo e da experiência dos
profissionais e especialistas. Um desses métodos é a modelagem e simulação. Graças ao
surgimento de ferramentas cada vez mais acessíveis, tanto em termos de custo quanto em
facilidade de uso, a simulação tem se popularizado e fornecido importantes resultados
(GAVIRA, 2003).
Segundo Ehrlich (1985), a simulação é um método empregado para estudar o desempenho de
um sistema por meio da formulação de um modelo matemático, o qual deve reproduzir, da
maneira mais fiel possível, as características do sistema original. Manipulando o modelo e
analisando os resultados, pode-se concluir como diversos fatores afetarão o desempenho do
sistema. Através da simulação não é possível obter, de imediato, resultados que levem à
otimização de um objetivo desejado. Entretanto, é possível simular, por meio do modelo, uma
série de experimentos em diferentes condições e, posteriormente, escolher a condição cujos
resultados sejam mais aceitáveis (EHRLICH, 1985). Dessa forma, a simulação é uma
ferramenta muito útil, na medida em que possibilita uma análise de várias situações que a
empresa pode enfrentar, antes que ela as enfrente; além disso, ela possibilita às pessoas uma
compreensão mais ampla do problema ou sistema sob estudo. A simulação utiliza-se de um
modelo para estudar o sistema real sem a necessidade de gastos com pessoal e equipamentos e
com riscos de falha reduzidos (GAVIRA, 2003).
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4. Desenvolvimento
4.1. Coleta de dados
A coleta de dados desta pesquisa foi baseada em pesquisas de campo (anexos A e B), na loja
da rede de varejo estudada, a fim de realizar o levantamento de todas as informações
relacionadas ao problema da ruptura. O índice atual de ruptura do supermercado, os principais
produtos faltantes e os respectivos períodos que ocorrem a ruptura são exemplos de
informações levantadas para o desenvolvimento do modelo de simulação e da solução
encontrada para o problema.
Relatórios de entrada e saída de produtos em estoque e de controle diário de vendas de todos
os produtos também foram utilizados como fonte de dados para o desenvolvimento da
pesquisa, com referência no mês de Fevereiro de 2017.
O acompanhamento em campo junto à equipe de reposição e seus respectivos coordenadores
foi de fundamental importância para que o problema fosse observado de uma maneira ampla e
para que a simulação do cenário atual correspondesse à realidade encontrada na loja.
4.2. Modelagem e simulação no FlexSim
Segundo o site do fabricante, o software de simulação é importante em um ambiente de
varejo. Torna-se mais fácil para testar e ajustar novos layouts e operações sem interromper as
operações atuais. Assim foi desenvolvido um modelo no software FlexSim para auxiliar na
resolução do problema.
A Figura 1 mostra a tela principal do modelo desenvolvido aonde são mostradas quatro
prateleiras de vendas que formam um corredor do supermercado e seu respectivo repositor.
Foi utilizado no modelo três caixas do supermercado e alguns clientes para que ocorra a
simulação de compras de forma coerente.
A simulação consiste em apresentar um ambiente de ruptura, causada pela falta de produtos
nas prateleiras. Observam-se os clientes efetuando a compra, o repositor repondo os produtos
e um cliente parado, esperando a reposição do produto na prateleira, que é o problema a ser
solucionado.
O modelo desenvolvido é apenas ilustrativo e retrata o sistema de reposição do supermercado
de forma visual, e observa-se que alguns clientes podem ficar sem o produto desejado e
consequentemente procurar por outro supermercado para realizarem suas compras. O modelo
também mostra que alguns dados ainda precisam ser definidos pela loja, como por exemplo, a
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quantidade exata de cada produto que cabe na prateleira. Assim, a simulação torna-se uma
importante ferramenta para auxiliar a tomada de decisões dos gestores da empresa.
Diante das informações obtidas pela coleta de dados e posterior análise do cenário simulado,
propõem-se o desenvolvimento de um software de controle dos produtos que são retirados das
prateleiras e que será apresentado com detalhes no capítulo a seguir.

Figura 1 - Tela principal do modelo do FlexSim
Fonte: Autores
5. Solução proposta e resultados obtidos
Além da modelagem realizada no FlexSim, foi desenvolvido um protótipo do software que
auxiliará no sistema de reposição da rede de varejo estudada, para o protótipo foi usado o
padrão de arquitetura MVC (Model View Controller) e a linguagem Java para a parte de
backend, na parte visual foi utilizado JSP (Java Server Pages) e o servidor Apache Tomcat
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para gerenciar a aplicação. A ideia de um programa a ser implementado na loja foi
consolidada e, posteriormente, desenvolvido um modelo que ajudará a rede de varejo a
diminuir seu índice de ruptura.
5.1. Proposta de um software que reduz a taxa de ruptura
O atual índice de ruptura da loja analisada é de, aproximadamente, 3,16%. O cálculo foi feito
através da somatória da quantidade de produtos faltantes Qf, dividido pelo total de produtos
do supermercado T. Como, em média, faltam 20 produtos por dia na loja analisada, esse valor
foi multiplicado por 30 que correspondem aos dias de um mês e, em sequência, dividido por
19000 (número total de itens da loja) conforme detalhado na equação a seguir:

(1)
O software desenvolvido consiste em contabilizar os produtos e as quantidades dos mesmos
nas prateleiras, de forma que, conforme o produto passe pelo caixa (seja vendido), a sua
quantidade seja abatida no programa que irá informar aos repositores em tempo real para que
o produto não entre em ruptura, ou seja, não falte na gôndola.
Além disso, o software ainda auxilia a loja em um melhor controle de produtos vendidos e um
melhor sistema de reposição, visto que o repositor tem acesso exatamente à quantidade de
produtos que saíram e a quantidade de produtos que restam na prateleira. O software também
possui um banco de dados e, ao final do dia, gera um relatório de entradas e saídas de
produtos.
Uma das principais funções do programa é emitir alertas em smartphones ou tablets dos
repositores para que, assim que os produtos atinjam uma quantidade mínima (já préestabelecida), ocorra a reposição o mais rápido possível e evitando, assim, a ruptura.
O programa conta com um banco de dados com diversas informações dos produtos: produtos
com maior giro de vendas, análise de rentabilidade de cada item, faturamento bruto unitário,
quantidade ideal dos produtos nas gôndolas, quantidades ideais mínimas necessárias para
reposição, entre outras informações.
O intuito é cruzar tais informações e criar uma ordem de prioridade de reposição, para que os
produtos mais vendidos (e com maior faturamento unitário bruto) não entrem em ruptura.
Para que o sistema se torne eficiente os dados são enviados aos repositores em tempo real.
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As telas mostradas nas Figuras 2 e 3 são da fase beta do programa. Na Figura 2 observa-se,
especificamente, a tela principal do programa aonde são indicadas as prateleiras, seus
produtos cadastrados e as suas respectivas quantidades.

Figura 2 - Tela principal do software
Fonte: Autores

Já a Figura 3, ilustra um aviso com maior destaque e o qual indica o estoque mínimo de
determinados produtos ou que estão próximo do estoque de segurança. O aviso é um alerta
para que o repositor possa efetuar a reposição antes do produto entrar em ruptura. Outro tipo
de alerta, mostrado com menos destaque, é emitido caso o produto fique abaixo da metade da
quantidade exigida na gôndola.
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Figura 3 - Avisos emitidos pelo software aos repositores
Fonte: Autores

Tais informações de produtos que se encontram em quantidade mínima na gôndola são
enviadas através de notificações nos smartphones ou tablets dos repositores. Outra opção é a
instalação de monitores de computadores em locais visíveis a todos os repositores onde é
mostrada a ordem necessária de reposição e suas respectivas informações.
O programa é bastante intuitivo e visual indicando gráficos e informações em diferentes cores
para que a ação dos repositores aconteça de maneira rápida e eficiente.
5.2. Análise de investimento
A análise de investimentos surge como uma ferramenta imprescindível no ponto de vista da
elaboração de uma melhor estratégia financeira que vise maximizar tanto o desempenho,
quanto os lucros de uma organização (SANTOS e SANTOS, 2017). Investir de forma correta
e na hora certa é a melhor maneira de fazer com que a empresa seja lucrativa, sendo capaz de
oferecer produtos ou serviços que satisfaçam o cliente e que gerem rentabilidade
(MEDEIROS, et al, 2016). A baixa lucratividade pode ser também, reflexo de uma estratégia
de criação de valor inadequada ou ineficiente, já que o produto vendido é de baixo valor
agregado e ainda pode refletir uma gestão ineficiente do ponto de vista da configuração de
valor (PADUA 2017).
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Para justificar o desenvolvimento e uso do software pela loja da rede de varejo, uma análise
financeira foi realizada em que é comparado o custo estimado do programa e o valor do
faturamento que a loja perde com a ruptura.
Para a análise, foi realizado um levantamento de dados (encontram-se nos anexos A e B), e
observou-se que em média vinte produtos entram em ruptura por dia. Para os cálculos
apresentados a seguir, foram utilizadas médias de vendas considerando os meses de agosto a
outubro. Os respectivos tempos de ruptura foram levantados a partir de pesquisa em campo na
loja da rede de varejo localizada no sul do estado de Minas Gerais.
Relatórios com o faturamento bruto unitário de cada produto foram fornecidos pela empresa
e, para efeito de cálculo, considera-se o tempo total de funcionamento da loja no mês
(aproximadamente 375 horas). A partir da quantidade unitária vendida foi calculada uma
média de produto vendido por hora e a sua respectiva perda causada pela ruptura.
Para exemplificar o cálculo realizado para obter os valores da terceira coluna das Tabelas 1 e
2, considera-se um produto X, que vende em média 3,05 produtos por hora (dado fornecido
pela empresa). Esse valor é multiplicado por 110,5 (tempo total de ruptura no mês - dado
levantado na coleta de dados). Com o resultado de 337,10 produtos não vendidos no mês, é
multiplicado pelo faturamento bruto unitário de 2,85 (dado fornecido pela empresa). O
resultado fica em torno de R$ 960,77 com a perda da ruptura para esse produto específico. Os
mesmos cálculos foram realizados para a Tabela 2.
Ao final dos 22 produtos analisados, foi feita a soma e chegou-se ao valor de R$1.156,32 de
faturamento perdido por mês causado pela ruptura como podemos ver na Tabela 1 (no ano o
valor é de R$13.875,86). É importante destacar que tais resultados obtidos são de sábado,
domingo e segunda feira. A segunda feira foi considerada para verificar quais produtos
tiveram ou não a reposição feita no início da semana.
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Tabela 1 – Análise financeira do final de semana
Levantamento de dados – 19/08 à 21/08/17 (Sábado à Segunda feira)
Produtos

Quantidade
vendida no
mês

Perda causada
pela ruptura
(faturamento)

Goiabada Predileta 400g

107

R$ 100,05

Pipoca de Microondas Yoki sabor Manteiga

266

R$ 124,13

Suco Tanyu sabor Morango

79

R$ 40,94

Bebida Láctea Cemil Grãos 200ml

82

R$ 21,27

Macarrão Santa Amalia Speciale Grano Duro

71

R$ 73,17

Chá Leão Ice Tea Fuze

38

R$ 36,39

Orégano Kitano

151

R$ 133,48

Mini Wafer Passatempo

461

R$ 81,42

Sorvete Kibom 1L

21

R$ 85,63

Chocolate Chokito

94

R$ 31,64

Chocolate Talento Amendoas e Passas 90g

49

R$ 30,27

Pão de forma Classe A

654

R$ 217,42

Café Pilão Sensed 120gr saché

7

R$ 9,62

Suco Maguary Maracujá 500ml

75

R$ 47,54

Bebida Nestlé alpino 270ml

29

R$ 12,69

Creme de Parmesão Pomerode tradicional 90g

2

R$ 3,35

Cera Brilho fácil

127

R$ 6,10

Refrigerante BioLeve Limão 1,5l

11

R$ 4,78

Óleo de Canola Purilev 900ml

40

R$ 39,13

Rúcula

572

R$ 25,18

Chicória

298

R$ 10,08

Suco Bela morango/maçã 200ml

180

R$ 22,03

Total de Perda Causada pela Ruptura no Mês

R$ 1.156,32

Total de Perda Causada pela Ruptura no Ano

R$ 13.875,86

Fonte: Autores

Para os dias úteis, os cálculos feitos foram os mesmos; somente nos cálculos do tempo total
de ruptura existiu uma alteração, pois de 22 dias úteis de funcionamento da loja há ruptura

xvii

em, aproximadamente, 17 dias. Como resultado final, chegou-se ao valor de R$7.232,21 de
faturamento perdido por mês, e no ano esse valor chega a R$86.786,58, Tabela 2.
Dessa maneira somaram-se os valores dos finais de semana e os valores dos dias úteis e o
resultado obtido foi de R$8.388,54 de faturamento perdido no mês e de R$100.662,44 de
faturamento perdido no ano, causados pela ruptura.
Tabela 2 – Análise financeira de um dia da semana
Levantamento de dados – 19/09/17 (Terça feira)
Produtos

Quantidade
vendida no mês

Perda causada pela
ruptura
(faturamento)

Chocolate Nestlé Kit Kat 45gr

1144

R$ 960,77

Choc. Nestlé Duo 100gr

211

R$ 852,12

Bisc. Recheado Nestle Bono Chocolate

210

R$ 201,35

Bisc. Marilan Doce sabor Chocolate

66

R$ 176,08

Cobertura Predilecta Chocolate 200gr

6

R$ 29,10

Chá Leão Tostado 40gr

35

R$ 150,69

Bicabornato Kitano 30gr

151

R$ 467,03

Colorau Kitano 1Kg

4

R$ 36,75

Bolinho Casa Suica Pao de Mel

842

R$ 785,17

Nescafe Dolce Gusto Espresso

58

R$ 798,90

Paçoquinha Santa Helena

111

R$ 551,10

Atum Coqueiro

13

R$ 1,18

Refil SBP

8

R$ 35,86

Tapioca Classe A

234

R$ 318,63

Sal M Vitta

55

R$ 164,88

Massa Pizza Brotinho

77

R$ 86,88

Margarina Vigor Mix

1144

R$ 1.182,48

Detergente Liq. Omo

12

R$ 10,40

Molho Hellmans Italiano

57

R$ 273,39

Leite Pasteurizado Castelo

4

R$ 8,15

Fermento Biológico Fleishman

195

R$ 137,06

Sal Grosso Garça

2

R$ 4,24

Total de Perda Causada pela Ruptura no Mês
Total de Perda Causada pela Ruptura no Ano

R$ 7.232,21
R$ 86.786,58
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Fonte: Autores

Para realizar um comparativo entre o custo do programa e o faturamento perdido pela loja, foi
feita uma pesquisa de mercado que obteve um orçamento médio do custo de desenvolvimento
do programa para ser implantado na loja, que aproximadamente R$37.000,00, e inclui o
desenvolvimento do programa com todas as funções necessárias descritas no artigo para que o
índice de ruptura da loja diminua de forma significativa. Esse valor foi retirado da média de
preço de três profissionais da área de Tecnologia da Informação. O objetivo dessa análise é
justificar o possível investimento da rede de varejo no programa.
Considerando que a taxa Selic Anual se encontra no valor de 8,25% (consulta realizada em
25/09/2017), foi feita a análise de retorno de investimento do programa em relação ao
faturamento do supermercado.
Para a análise financeira do programa foi considerado as seguintes variáveis:
 Números de Repositores;
 Tempo total de Reposição;
 Tempo de Checagem;
 Tempo individual de reposição de cada Repositor.
Tais variáveis são as que influenciam diretamente na análise de reposição e na ruptura das
prateleiras. O programa visa melhorar três dessas variáveis, visto que ele não consegue
diminuir o tempo individual de cada repositor. Assim foi feita a análise de três cenários:
 Análise do cenário pessimista (diminuição de <30% na ruptura), com resultado de 1
ano e 5 meses para o retorno do investimento;
 Análise do cenário mais provável (diminuição de >60% na ruptura), com resultado de 8
meses para o retorno do investimento;
 Análise do cenário otimista (diminuição de >90% na ruptura), com resultado de
aproximadamente 5 meses para o retorno do investimento.

6. Conclusão
Observa-se que o custo x benefício do programa, mesmo no cenário pessimista, é baixo,
considerando um retorno em menos de dois anos. A empresa conseguirá reduzir grande parte
de sua ruptura anual e, consequentemente aumentará seu lucro proporcionalmente.

xix

Como o software opera com informações em tempo real, sempre haverá uma ordem de
reposição a ser seguida, evitando que haja a ruptura. Caso mais de um produto fique na
quantidade mínima estipulada na prateleira, o programa tem a função de ordenar por aquele
com maior faturamento bruto unitário e o maior giro de venda e, dessa maneira, os produtos
que trazem a maior rentabilidade para o supermercado não faltarão. Espera-se que, assim, o
índice de ruptura diminua significativamente.
Conclui-se então, que o investimento na aquisição do software proposto é viável, com um
retorno de investimento de curto prazo e custo baixo. O índice de ruptura deve diminuir com o
auxílio do software e consequentemente o sistema de reposição do supermercado será
otimizado, além de melhorar o controle de produtos do supermercado.
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ANEXO A – LEVANTAMENTO DE DADOS (FINAL DE SEMANA)
LEVANTAMENTO DE DADOS - 19/08 à 21/08 (sábado à segunda feira)
PRODUTOS

HORA DO INÍCIO HORA DO FINAL TEMPO TOTAL DE TEMPO TOTAL DE FATURAMENTO
QUANTIDADE
MÉDIA DE VENDA
PERDA CAUSADA PELA
DA RUPTURA
DA RUPTURA RUPTURA (HORAS) RUPTURA NO MÊS BRUTO UNITÁRIO VENDIDA NO MÊS
PERDIDA
RUPTURA (FATURAMENTO)

Goiabada Predileta 400g

11:02:00

14:54:00

22

93,5

R$ 3,75

107

26,68

R$ 100,05

Pipoca de Microondas Yoki Sabor Manteiga

11:09:00

16:09:00

23

97,75

R$ 1,79

266

69,34

R$ 124,13

Suco Tonyu sabor Morango

11:25:00

09:00:00

17

72,25

R$ 2,69

79

15,22

R$ 40,94

Bebida Láctea Cemil Grãos 200ml

12:02:00

14:22:00

21

89,25

R$ 1,09

82

19,52

R$ 21,27

Macarrão Santa Amalia Speciale Grano Duro

13:05:00

18:00:00

24

102

R$ 3,79

71

19,31

R$ 73,17

Chá Leão Ice Tea Fuze

10:54:00

18:30:00

26

110,5

R$ 3,25

38

11,20

R$ 36,39

Orégano Kitano

10:58:00

16:14:00

24

102

R$ 3,25

151

41,07

R$ 133,48

Mini Wafer Passatempo

12:15:00

16:07:00

23

97,75

R$ 0,68

461

120,17

R$ 81,42

Sorvete Kibom cremossísimo 1l

15:27:00

17:35:00

20

85

R$ 17,99

21

4,76

R$ 85,63

Chocolate Chokito

12:15:00

15:21:00

22

93,5

R$ 1,35

94

23,44

R$ 31,64

Chocolate Talento Amêndoa e Passas 90g

11:00:00

15:16:00

10

42,5

R$ 5,45

49

5,55

R$ 30,27

Pão de forma Classe A

13:00:00

14:42:00

7

29,75

R$ 4,19

654

51,88

R$ 217,42

Café Pilão Sensed 120 gr sachê

13:24:00

15:09:00

8

34

R$ 15,16

7

0,63

R$ 9,62

Suco Maguary Maracujá 500ml

13:03:00

14:15:00

7

29,75

R$ 7,99

75

5,95

R$ 47,54

Bebida Nestle Alpino 270ml

11:02:00

14:29:00

9

38,25

R$ 4,29

29

2,96

R$ 12,69

Creme de Parmesão Pomerode tradicional 90g

13:17:00

18:27:00

14

59,5

R$ 10,55

2

0,32

R$ 3,35

Cera Brilho Fácil

09:18:00

09:50:00

0,5

2,13

R$ 8,47

127

0,72

R$ 6,10

Refrigerante BioLeve Limão 1,5l

08:30:00

14:23:00

6

25,50

R$ 6,39

11

0,75

R$ 4,78

Óleo de Canola Purilev 900ml

08:30:00

16:29:00

8

34,00

R$ 10,79

40

3,63

R$ 39,13

Rúcula

08:30:00

10:00:00

1,5

6,38

R$ 2,59

572

9,72

R$ 25,18

Chicória

08:30:00

10:00:00

1,5

6,38

R$ 1,99

298

5,07

R$ 10,08

Suco Bela ischia morango/maçã 200ml

08:30:00

15:49:00

8

34,00

R$ 1,35

180

16,32

R$ 22,03

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO MÊS

R$ 1.156,32

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO ANO

R$ 13.875,86

Figura 4 – Levantamento de dados do final de semana
Fonte: Autores
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ANEXO B – LEVANTAMENTO DE DADOS (DIA ÚTIL)
LEVANTAMENTO DE DADOS - 19/09 (terça feira)
PRODUTOS

HORA DO INÍCIO HORA DO FINAL TEMPO TOTAL DE
DA RUPTURA
DA RUPTURA RUPTURA (HORAS)

TEMPO TOTAL DE
RUPTURA NO MÊS

FATURAMENTO QUANTIDADE VENDIDA MÉDIA DE VENDA
PERDA CAUSADA PELA
BRUTO UNITÁRIO
NO MÊS
PERDIDA
RUPTURA (FATURAMENTO)

Chocolate Nestle Kit Kat ao leite 45g

12:03:00

18:30:00

6,5

110,5

R$ 2,85

1144

337,10

R$ 960,77

CHOC. NESTLE CLASSIC DUO CHOC. 100GR

09:00:00

12:00:00

16

272

R$ 5,57

211

153,05

R$ 852,12

BISC. RECH. NESTLE BONO CHOCOLATE 140GR

11:00:00

20:00:00

9

153

R$ 2,35

210

85,68

R$ 201,35

BISC. MARILAN DOCE SABOR CHOCOLATE 375GR

09:00:00

20:00:00

11

187

R$ 5,35

66

32,91

R$ 176,08

COBERTURA PREDILECTA CHOCOLATE 200GR

11:00:00

18:00:00

20

340

R$ 5,35

6

5,44

R$ 29,10

CHA MATE LEAO TOSTADO NATURAL 40GR

09:00:00

15:30:00

19

323

R$ 5,00

35

30,15

R$ 150,69

BICARBONATO KITANO SODIO 30GR

08:30:00

17:00:00

21

357

R$ 3,25

151

143,75

R$ 467,03

COLORAU KITANO CHEF LINE 1KG

12:00:00

20:00:00

21

357

R$ 9,65

4

3,81

R$ 36,75

BOLINHO CASA SUICA PAO DE MEL 45GR

09:00:00

20:00:00

11

187

R$ 1,87

842

419,88

R$ 785,17

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO 128GR

11:00:00

14:00:00

16

272

R$ 18,99

58

42,07

R$ 798,90

PACOQUINHA SANTA HELENA ROLHA POTE

13:00:00

21:00:00

8

136

R$ 13,69

111

40,26

R$ 551,10

ATUM COQUEIRO SÓLIDO LIGHT 135GR

15:00:00

17:00:00

2

34

R$ 1,00

13

1,18

R$ 1,18

REFIL SBP L12PG11

08:00:00

19:00:00

11

187

R$ 8,99

8

3,99

R$ 35,86

TAPIOCA CLASSE A 1 KG

16:00:00

13:30:00

10

170

R$ 3,00

234

106,08

R$ 318,63

SAL M VITTA IODADO

14:00:00

20:30:00

17

289

R$ 3,89

55

42,39

R$ 164,88

MASSA PIZZA BROTINHO 450GR

18:00:00

14:00:00

9

153

R$ 2,77

77

31,42

R$ 86,88

MARGARINA VIGOR MIX 500GR C SAL

08:30:00

16:30:00

8

136

R$ 2,85

1144

414,89

R$ 1.182,48

DETERGENTE LÍQUIDO OMO REFIL 1L

14:00:00

17:00:00

5

85

R$ 3,82

12

2,72

R$ 10,40

MOLHO HELLMANSITALIANO 200ML

09:00:00

16:00:00

20

340

R$ 5,29

57

51,68

R$ 273,39

LEITE PASTEURIZADO CASTELO 1L

14:00:00

20:00:00

6

102

R$ 7,49

4

1,09

R$ 8,15

FERMENTO BIOLÓGICO FLEISHMAN 4UN

09:00:00

21:00:00

12

204

R$ 1,29

195

106,08

R$ 137,06

SAL GROSSO GARÇA GRILL 1KG

10:00:00

19:00:00

9

153

R$ 5,19

2

0,82

R$ 4,24

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO MÊS

R$ 7.232,21

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO ANO

R$ 86.786,58

Figura 5 – Levantamento de dados de um dia útil
Fonte: Autores
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ANEXO C – ANÁLISE FINANCEIRA

Figura 6 - Cenário pessimista
Fonte: Autores

Figura 7 - Análise do cenário mais provável
Fonte: Autores
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Figura 8 - Análise do cenário otimista
Fonte: Autores
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1 – INTRODUÇÃO
Com a globalização, o mercado se encontra em expansão de forma acelerada, forçando as
empresas a otimizarem seus processos para atender uma demanda que hoje não permite falhas.
As empresas buscam fornecer consistentemente valor aos clientes com os custos mais baixos
possíveis e para isso é necessário ter definido claramente qual o propósito, ter processos bem
estabelecidos e pessoas alinhadas nesse contexto.

Atuar na causa raiz buscando a solução definitiva e a melhoria consolidada são ações eficazes
no desenvolvimento superior de uma organização como um todo. Tal feito serve para distinguir
o normal do anormal alcançando resultados expressivos. Todos esses fatores vão de encontro
com os cincos princípios do lean manufacturing (Valor; Fluxo de Valor; Fluxo Contínuo;
Nivelar e Puxar; Busca da Perfeição).

Werkema (2012) afirma que o os princípios básicos que direcionam o pensamento enxuto são
a Especificação do Valor, Fluxo de Valor, Fluxos Contínuos, Produção Puxada e a busca da
perfeição. No entanto se trata de um processo de mudança que representa a quebra de cultura
da organização, no qual, não é algo fácil de ser alcançado.

No estudo de implementação da filosofia lean manufacturing, no presente trabalho foi
realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor no produto de maior venda da empresa, o ELT 18
pois ele tem um papel fundamental na programação da produção. Em sequência foi
implementado o Fluxo Contínuo especificando o valor do produto para estabelecer os Kaizens
onde for possível. O balanceamento e o nivelamento seguindo esse processo irá atender a
necessidade do cliente utilizando efetivamente as ferramentas lean, na busca de uma produção
mais enxuta de acordo com a necessidade do cliente e a estabilidade dos 4M´s (Máquina; Mão
de Obra; Método; Material), conforme ilustrado pela figura 1.
Mão de Obra
Método
Máquina
Material
Figura 1. Estabilização dos 4Ms
Fonte: elaboração própria, 2018
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A metodologia lean manufacturing é constituída por diversas outras ferramentas, que se
complementam, e quando implementadas é possível identificar as oportunidades de melhorias
no processo e a redução dos desperdícios. Uma estrutura típica dos pilares do lean
manufacturing pode ser representada na figura 2. Os conceitos explicados elucidam o objetivo
desse estudo de caso, que trata da otimização de processo com ganhos de produtividade,
reduzindo tempos estabelecidos e eliminando desperdícios.

Em sequência é apresentado a empresa e o embasamento teórico. Na coleta de dados foi
realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor atual do processo produtivo do produto ELT 18 e
seus mapas de processos, explicando com detalhes o processo estudado. Com essas
informações é possível identificar o caminho crítico e a aplicação dos conceitos acadêmicos
estudados, demonstrando os resultados inicias e os que poderão ser alcançados a longo prazo.

Figura 2. Metodologia TPM
Fonte: elaboração própria, 2018

Ressalta-se que o trabalho apresentará os conceitos das ferramentas lean manufacturing e os
benefícios da aplicação delas de forma correta e direcionada. O estudo de caso permitirá a
observação da sua importância e o quanto pode-se agregar dentro de uma empresa com os
insumos já existentes sem a geração de custos para tais melhorias.
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2 – ORGANIZAÇÃO
A empresa POLD LTDA atua desde o ano de 1994 no ramo de segurança eletrônica atendendo
nos segmentos de alarmes, sensores, eletrificadores, CFTV, interfonia e incêndio. A matriz fica
situada em Santa Rita do Sapucaí/MG e existem duas filias, uma na cidade de Manaus/AM e
outra em Caxias do Sul/RS. Tem um total de 378 funcionários.

Ela atende todo o território nacional, expandindo também para os mercados na América do Sul,
Central, do Norte, Mercado Europeu e Asiático. Líder de mercado, é uma empresa que soma
trabalho, competência e esforços como meta constante de oferecer a todos os povos segurança,
conforto e economia. É certificada pela ISO 9001:2015 e possui diversas premiações por
entidade do ramo de segurança.

Figura 3. Mapa de Interação de Processos
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014

Os seus processos interagem, conforme ilustrado pela figura 3, sempre com base na demanda
do cliente e no caso dos setores de Qualidade e Recursos Humanos, os mesmos servem como
apoio para atendimento dessa mesma demanda.
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O presente trabalho irá descrever e analisar o sistema produtivo da empresa POLD LTDA. A
figura 4 apresenta o organograma da empresa e destaca o setor de Produção que possui uma
gerência, supervisores, lideres de produção, analistas de qualidade e operadores de linhas e de
máquinas de Injeção Plástica, SMT e bobinadeiras.

No escopo sobre as suas atividades, consta que projeto, desenvolvimento e produção de centrais
de alarmes de proteção contra roubos e incêncios, eletrificadores para cercas, centrais de
comunicação para condomínios e residências e acessórios correlatos são para onde seus
projetos são direcionados. Possui um mix alto de produto contando com mais de 100 itens em
seu portifólio, no qual, o eletrificador é o seu carro-chefe.

Figura 4. Organograma Geral
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014.

6

Figura 5. Organograma da Produção
Fonte: elaborado pela empresa POLD LTDA, 2014.

No setor de produção, conforme representado pela figura 5, independente da família de
produto, todos percorrem o mesmo processo, sendo um processo reflexo do outro até o produto
acabado na expedição. A análise irá acontecer em toda sistemática envolvida com a intenção
de levantar os ganhos com a implementação de um sistema puxado, seja ele no processo como
um todo ou em partes do mesmo.
3 – EMBASAMENTO TÉORICO
A gestão lean trabalha com o propósito de fornecer consistentemente valor aos clientes com os
custos mais baixos possíveis. Identificar e melhorar os fluxos primários de valor para projetar,
fabricar, enviar e manter os produtos ou serviços assim como os fluxos de suporte. O Lean
Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem
valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa. A adoção do Lean Manufacturing
representa um processo de mudança de cultura da organização e, portanto, não é algo fácil de
ser alcançado (WERKEMA, 2012).

A implementação dessa filosofia exige compromisso a longo prazo e pessoas comprometidas
e motivadas para essa jornada. Na figura 6 é demonstrada a sequência de implementação: Mapa
de Fluxo de Valor; Fluxo Contínuo; Kaizen; Balanceamento/Nivelamento e Sistema Puxado.
Somando-se a essa sequência serão aplicados o conceito da Teoria das Restrições e a utilização
do Diagrama de Espaguete e do Mapeamento de Processo, no qual, será possível a visualização
do processo no que diz respeito a tempo, como também nas etapas envolvidas dentro de cada
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atividade e encontrar o caminho crítico a ser trabalhado. Também será utilizada a Matriz de
Priorização que auxiliará na definição de fatores a serem analisados.

VSM
Matriz de
Priorização

Fluxo Contínuo

Diagrama de
Espaguete

Kaizen

Teoria das
Restrições

Balanceamento/
Nivelamento

Mapa de
Processo

Sistema Puxado

Figura 6. Sequência de implementação
Fonte: Elaboração própria, 2018.

3.1 – Mapeamento de Fluxo de Valor
Entende-se como fluxo de valor todas as atividades que agregam, ou não, valor ao produto.
Para a demonstração de forma clara e objetiva utiliza-se do Mapeamento do Fluxo de Valor,
no qual é demonstrado o processo do início ao fim, deixando claro todos os tempos utilizados
e visualizando os possíveis gargalos. Considera-se toda as movimentações de informações,
materiais e ações (WERKEMA, 2012).

O ponto inicial do sistema puxado passa diretamente pelo mapeamento do fluxo de valor, onde
é identificado os possíveis desperdícios, gerando o cenário atual do processo estudado. Se trata
de um mapeamento similar ao mapeamento de processo, porém, com foco nas atividades
envolvidas (SLACK et al, 2009).

O MFV é utilizado para melhorar os processos internos (mapeamento “porta-a-porta”), mas
pode, e tem sido utilizado para mapear a cadeia de suprimento inteira pois a lógica de reduzir
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o lead time, através de melhoria contínua, para ganhar eficiência e qualidade no fluxo de valor
é a mesma (GARDNER; COOPER, 2003).

Figura 7. Exemplo de VSM (Value Stream Mapping)
Fonte: elaboração própria, 2018.

A figura 7 é um exemplo de um mapa de fluxo de valor, ou também conhecido como VSM.
Nesse exemplo, estão as principais simbologias utilizadas para elaboração. Foram colocadas
as caixas de dados utilizadas para a implementação das informações, os inventários existentes
e os caminhos até o cliente final, mantendo tudo interligado com setas direcionando os
caminhos.

3.2 – Fluxo Contínuo
Entende-se por fluxo contínuo produzir e movimentar um item por vez (ou um lote pequeno de
itens) ao longo de uma séria de etapas de processamento, continuamente, sendo que em cada
etapa se realiza apenas o que é exigido pela etapa seguinte. Ele também é conhecido como
fluxo unitário (one-piece flow) (BLACK, 1998). A figura 8 exemplifica esse fluxo, no qual,
uma etapa só é iniciada quando a anterior termina, resultando em uma peça pronta a cada ciclo
de atividades.
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Figura 8. Fluxo Contínuo
Fonte: ROTHER, Mike. 2002.

O fluxo contínuo permite a inversão do fluxo produtivo: as empresas não mais empurram os
produtos para o consumidor através de descontos e promoções. O consumidor passa a “puxar”
a produção, eliminando estoques e dando valor ao produto (WERKEMA, 2012).

Não necessariamente esse fluxo tem que ser implementado no processo como um todo. A
transformação de partes desse processo em contínuo, imediatamente, agregará valor ao
produto, visto o ganho de produtividade e a eliminação de desperdício. Segundo Rother e
Shook (2003), alguns processos foram concebidos para produzir em grandes lotes, são grandes
e de difícil locomoção ou modificação.

3.3 – Kaizen
O Kaizen – termo japonês que significa melhoramento contínuo – é uma metodologia para o
alcance de melhorias rápidas, que consiste no emprego organizado do senso comum e da
criatividade para aprimorar um processo individual ou um fluxo de valor completo. O Kaizen
é geralmente usado para resolver problemas de escopo restrito identificados após o
Mapeamento do Fluxo de Valor e é conduzido por uma equipe formada por pessoas com
diferentes funções na empresa (WERKEMA, 2012).

Segundo Slack et al (2009) não é a taxa de melhoramento que é importante, é o momentum de
melhoramento. Não importa se melhoramentos sucessivos são pequenos, o que de fato importa
é que a cada mês (ou semana, ou trimestre, ou qualquer que seja o período adequado) algum
melhoramento de fato tenha ocorrido.

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que as atividades de Kaizen podem ser
conduzidas numa variedades de maneiras e com uma variedade de objetivos, mas o aspecto
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essencial é que são orientadas para times de trabalho que, através do intenso envolvimento
pessoal, sugerem, analisam, propõem e, se a alteração sugerida é aprovada pelo comitê
competente, implementam melhoramentos de forma contínua em aspectos como: processo;
fluxo de trabalhos; arranjo físico; método e divisão do trabalho; equipamentos e instalações,
entre outros.

Na figura 9, temos a ilustração da sequência de atividades que envolvem a implementação do
Kaizen, desde a identificação dos desperdícios até a documentação da realidade alcançada.

Figura 9. Ciclo Kaizen
Fonte: elaboração própria, 2018.

3.4 – Balanceamento e/ou Nivelamento
Produzir todos os itens da linha dentro de um intervalo de tempo é o conceito básico de
balanceamento. É comum utilizar os dois termos (Balanceamento e Nivelamento) no meio
fabril e em literaturas. Segundo Womack (2004), a ideia de nivelar é muito simples. Basta
identificar um lugar ao longo do fluxo de valor – o processo puxador é onde as ordens do cliente
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são transformadas em instruções de produção. Criando um inventário normal neste momento
para permitir cada etapa do fluxo acima e fluxo abaixo passa operar nivelado, de modo suave,
usando FIFO para programar os processos fluxo abaixo e sinais de “puxar” para fluxo acima.

Para se obter o nivelamento ideal é preciso reduzir tempo de troca, agilizar o tempo de resposta
a problemas encontrados e sempre manter atualizada a variação da demanda, discutindo com
vendas e marketing as possíveis alterações. A eficácia da atividade de balanceamento de linha
é medida pelo que se chama de perda de balanceamento. Isso refere-se ao tempo desperdiçado
por meio de alocação desigual de trabalho como porcentagem do tempo total investido no
processamento de um produto ou serviço (SLACK et al, 2009).

Reforçando a importância dessa etapa da implementação da filosofia lean manufacturing,
Womack e Jones (1998) refere-se a nivelamento como tendo o objetivo de manter um volume
de produção constante ter um estoque para atender o pico de demanda.

Figura 10. Nivelamento x Intervalo
Fonte: elaboração própria, 2018.
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A figura 10 demonstra que, quanto maior o grau de nivelamento, melhor será o desempenho
produtivo, reduzindo setups e perdas por paradas. As ações para problemas encontrados são
rápidas e eficazes devido a uma exigência para o nivelamento adequado que é a estabilidade
dos 4M´s (Máquina; Material; Método e Mão-de-obra).

3.5 – Sistema Puxado
O objetivo de colocar um sistema puxado entre dois processos é ter uma maneira de dar ordem
exata de produção ao processo anterior, sem tentar prever a demanda posterior e programar e
programar este processo (ROTHER; SHOOK, 2003).

Diferente do modelo empurrado, no sistema puxado, Shingo (1996) afirma que o mercado
“puxa” os produtos a serem produzidos, ou seja, ele determina a produção, as características e
a velocidade.

Figura 11. Sistemas de Produção Puxado e Empurrado
Fonte: Henrique Corrêa e Carlos Corrêa, 2013.

A figura 11 ilustra a diferença entre os dois sistemas existentes (Empurrado e Puxado), no qual,
existe duas formas de fazer para atender a mesma demanda. É notória a presença de gargalos
no sistema empurrado, sendo esse produzido para estoque deixando o mesmo com níveis altos
de valor parado. No sistema puxado praticamente não existe gargalos e produzindo para tender
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a demanda estabelecida pelo cliente deixando um o estoque reduzido a um nível de segurança
agregando valor ao produto.

De acordo com Tubino (2007), na produção puxada, o cliente irá solicitar o produto para, a
partir daí este ser produzido, desse modo, a aquisição do material é realizada por meio dos
estoques dos fornecedores.

3.6 – Teoria das Restrições
A teoria “tambor”, “pulmão” e “corda”, os quais vem da ToC (Theory of Constraints), é uma
ideia que ajuda a decidir exatamente onde o controle deve ocorrer. Essa teoria é ilustrada pela
figura 12 e é pela ToC a qual, enfatiza o papel do “gargalo” no fluxo de trabalho, considerado
como ponto de controle de todo o processo. Assim define-se que, o tambor é aquele que dita o
ritmo em relação aos demais. “Pulmão” são os estoques intermediários aos “gargalos”,
garantindo sempre haja material para a realização do trabalho. Por fim temos, a “Corda”, que
é a comunicação entre o “gargalo” e a entrada do processo principal, assegurando que as
atividades antes do gargalo não façam superprodução.

Figura 12. Exemplo sistema Tambor/ Corda/ Pulmão
Fonte: elaboração própria, 2018.

Esse conceito ajuda a decidir exatamente onde o controle deve acontecer em um processo. A
maior parte dos processos não possuem o mesmo volume de trabalho empregado em cada
estação de trabalho individual. Isso significa que é provável que haja uma parte do processo
que atue como gargalo no fluxo do trabalho ao longo do processo (SLACK et al, 2009).
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Coelho, Anjos e Elias (2014) afirma que, a TOC é uma nova filosofia de pensamento gerencial
e sua ideia principal é gerenciar a partir das restrições ou limitações que o sistema produtivo
da empresa apresenta, focalizando a meta econômica da empresa, que é o lucro. Segundo os
mesmos autores, o objetivo da teoria das restrições é o aumento do ganho pela eliminação das
restrições e pela redução do inventário e despesas operacionais.

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que a teoria das restrições é uma evolução
de questões relativas a gestão de fluxos produtivos e sobre o uso da capacidade produtiva.

3.7 – Mapa de Processo
Mapeamento de processo envolve simplesmente a descrição de processos em termos de como
as atividades relacionam-se umas com as outras dentro do processo. Entretanto, todas as
técnicas identificam os tipos diferentes de atividades que ocorrem durante o processo e
mostram o fluxo de materiais, pessoas ou informações que o percorrem (SLACK et al, 2009).

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirma que em princípios de projeto, como paralelizar
atividades, eliminar e simplificar sempre que possível, devem sempre ser levados em conta nas
análises. Esse é o papel do mapa de processo, no qual, é possível a observação em detalhes dos
procedimentos adotados em uma determinada atividade. A figura 13, mostra os ícones
comumente usados para elaborar o mapeamento de processo.

Figura 13. Ícones Mapeamento de Processo.
Fonte: elaboração própria, 2018.

Através dessa ferramenta é possível que, a instituição analise os fluxos existentes de trabalho
e sua abrangência, desde o mais significativo até o de menor impacto definindo assim os
macroprocessos, subprocessos e as atividades envolvidas. Reis e Blattmann (2004) afirma que
esta é a hierarquia do processo, ou seja, é a forma de classificar os processos de acordo com o
seu grau de abrangência na organização.
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3.8 – Diagrama de Espaguete
FAVERI (2013) afirma que om a utilização dessa ferramenta capaz de medir os deslocamentos
dos operadores em uma determinada operação, através dessas distancias melhora a capacidade
de identificar a necessidades de resenhar o fluxo, deslocando os operadores e minimizados os
espaços entres os processos.
Conforme Ehow Contributor (2017), o diagrama de espaguete é uma ótima ferramenta para
visualizar o fluxo de matérias em um processo e assim podendo eliminar desperdício de
transporte para que a operação seja mais enxuta.

O diagrama de espaguete é uma ferramenta muito simples e utilizada com frequência nos
conceitos Lean Manufacturing, por tratar-se de uma técnica que auxilia a identificação de um
layout ideal, através da visualização das distâncias percorridas para realização de um
determinado processo ou atividade. (BENEVIDES, E. 2013).

3.9 – Matriz de Priorização
A Matriz de Priorização, exemplificada pela tabela 1, seleciona problemas encontrados na
empresa, no qual, obedece a uma sequência representada pelos quesitos Gravidade, Urgência
e Tendência (G.U.T), onde o somatório define a causa a ser priorizada.

Bezerra et al. (2014) afirma que trata de uma ferramenta que busca responder questões de
forma racional para a separação e priorização de problemas, para fim de solucioná-los.

A matriz GUT é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas para priorizar os problemas
que devem ser atacados pela gestão, bem como para analisar a prioridade que certas atividades
devem ser realizadas e desenvolvidas (PERIARD, 2011).

A matriz GUT é utilizada para evitar que a mistura de problemas gere confusão, isto é, quando
os problemas são vários e relacionados entre si (Damazio, 2001).

Tabela 1. Matriz de priorização G.U.T
Fonte: elaboração própria, 2018.

16

4 – PROBLEMA ESTUDADO
Percebe-se que a empresa avançou em muitas categorias como no seu desenvolvimento de
produto e na aquisição de maquinários para atender a sua necessidade atual. Ela verticalizou
insumos antes terceirizados tendo um controle melhor na qualidade e na produção deles o que
possibilitou o crescimento do potencial de competitividade da empresa POLD LTDA. Porém,
as suas linhas produtivas e seu layout não acompanharam tal evolução.
Foi possível perceber a presença de excessivos estoques intermediários e um inventário alto no
processo. Também foi observado uma movimentação intensa no chão de fábrica e o excesso
de deslocamento de produtos de um setor para outro.

Todos esses fatores mencionados, vão de encontro a uma das principais abordagens do lean
manufacturing, que são os sete desperdícios, onde reduzi-los, e onde não for possível, eliminalos é obrigatório nessa transição. A figura 14 destaca os fatores apontados e os demais que a
complementam.

Figura 14. Os 7 desperdícios
Fonte: elaboração própria, 2018.

Os eventos destacados se trata de uma classificação proposta por Shingo (1996), que afirma
que além do esforço de eliminação de desperdícios, a filosofia Lean tem a característica de não
aceitação da situação vigente ou mesmo de padrões de desempenho.
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Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2013) afirmam que, o os objetivos Zero defeito, tempo zero
de preparação, estoques zero, movimentação zero, quebras zero, lead time zero e lote unitário
são metas ambiciosas, se não inatingíveis, aos olhos da abordagem tradicional, essas metas
garantem o processo de esforço para a melhoria contínua e não aceitação da situação atual.

Perceber como a empresa está tratando essas questões é primordial para iniciar a
implementação da filosofia lean manufacturing. Atuar diretamente na causa raiz, em busca da
solução definitiva, chegando na melhoria consolidada, manterá a estabilidade dos 4M’s
(Máquina, Mão de Obra, Método e Material), além de promover impactos positivos direto no
processo produtivo.

A empresa precisa adequar o seu processo produtivo e o seu chão de fábrica a um padrão mais
enxuto. Adequar os parâmetros atuais aos parâmetros da filosofia lean manufacturing deixará
a empresa mais flexível para atender o planejamento, sendo essa a maior dificuldade da
empresa.
5 – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
A aplicação da filosofia Lean Manufacturing, bem como o mapeamento de processos e a
utilização do Mapeamento do Fluxo de Valor no processo fabril da empresa, podem trazer
grandes benefícios e tornar a empresa mais flexível e eficaz para atender a programação
estabelecida.

Busca-se demonstrar os ganhos de uma produção mais enxuta. Diminuição de tempo de
processo, de estoques intermediários, de movimentação, entre outros, que são fundamentais
para a implementação de um sistema Lean.

6 – JUSTIFICATIVA
Para o direcionamento das ações, foi elaborado a Matriz GUT, através dela foi possível a
priorização das causas, por ordem de importância e consequentemente implementação das
melhorias necessárias na empresa estudada, levando em consideração as necessidades
observadas nas visitas realizadas. A tabela 2, demostra como ficou essa priorização:
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Tabela 2. Priorização através da G.U.T
Fonte: elaboração própria, 2018.

Mediante as avalições feitas em visitas realizada na empresa e seguindo as tendências do que
é praticado nas grandes empresas referências em manufatura enxuta, observou-se a necessidade
de um novo layout produtivo para atender as necessidades iniciais exigidas para a
implementação das diretrizes que a filosofia Lean Manufacturing exige.

Por ocupar mais de 60% da programação mensal das linhas existentes e também ser o produto
que possui uma maior quantidade de subprocessos no seu processo produtivo, foi escolhido a
família de Eletrificadores para o estudo de caso, pois, tratam-se de produtos que passam por
praticamente todo o chão de fábrica e permitirá a observação de detalhes do quanto o layout
precisa ser modificado e em que partes. Dentro da família de eletrificadores foi escolhido o
ELT 18. Ele também é o “carro chefe” da empresa, sendo o produto mais vendido do portfólio
atual e, consequentemente, o que gera uma maior receita de faturamento.

Os gráficos abaixo, representados pelas figuras 15 e 16, comprovam a importância desse
produto para a empresa. O ganho de produtividade nesse processo atingirá a programação a
níveis macro, agregando para a programação dos outros produtos da POLD e indo de encontro
com o objetivo do trabalho que é o ganho de flexibilidade das linhas produtivas, com redução
de tempo e ganho de produtividade.
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Figura 15. Gráfico de Pareto da Família de Eletrificadores
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Figura 16. Gráfico do Volume de Vendas x Mês
Fonte: elaboração própria, 2018.

7 – COLETA DE DADOS
O presente trabalho fará uma pesquisa de natureza Quantitativa – Exploratória, realizando um
estudo de caso na empresa POLD LTDA. Seu objetivo é a caracterização inicial do problema,
sua classificação e a sua definição, no qual, procura-se ideias, padrões e levanta hipóteses sobre
a situação estudada. Com foco na otimização de processo, o trabalho terá uma abordagem
aplicada pois apresentará conhecimentos para a aplicação na prática.
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Inicialmente iremos analisar o estado atual do processo, buscando as atividades que não
agregam valor e os desperdícios existentes. Através dos dados obtidos iremos definir os pontos
a serem melhorados e, subsequentemente, demonstrar o estado futuro sugerido, contabilizando
os ganhos estipulados. Abaixo, pela figura 17, temos a representação dos setores envolvidos
no processo produtivo:

Injeção

Compras

SMD

Trasformador

PTH

Terceiros

Produção

Produto

Final

Acabado

Almoxarifado

Plástica

Figura 17. Fluxo de atividades empresa POLD LTDA.
Fonte: elaboração própria, 2018.

O layout atual da empresa proporcionou a detecção de setores que são interligados, porém,
estão desconexos dentro do arranjo atual. Observa-se na ilustração abaixo o chão de fábrica
os seus processos envolvidos, com isso, é possível a percepção das distâncias envolvidas e o
quanto o layout favorece a movimentação e, subsequentemente a perca de produtividade
mediante a este cenário.

Nota-se processos envolvidos em outros setores correspondente, por exemplo, temos o
supermercado do SMD no setor de almoxarifado e partes do setor de PTH entre processos
como a integração. Os supermercados distribuídos pelo chão de fábrica ganham-se destaque
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devido a ocupação que o mesmo atinge e pelo fato da perca de tempo na busca dos matérias
que se encontram no mesmo devido a falha de identificação da área. Setores de inspeções
também não se mostram em locais adequados para a atividade.

7.1 – MAPEAMENTO DE PROCESSO
O Setor de PCP (Planejamento e Controle da Produção) utiliza como critério de lead time, uma
previsão de 6 meses, a partir desse dado e através da quantidade prevista de vendas, fornecida
pelo departamento Comercial, realiza-se o cálculo das necessidades de matérias-primas, e as
que tiverem necessidade será gerado e enviado ao Departamento de Compras, as solicitações
de compras.

Como forma de priorização e identificação do(s) processo(s) gargalo(s), realizamos uma
entrevista com o gerente do departamento de PCP. Através desse, coletamos o seguinte cenário:
- Pontos de planejamento primário: Demanda de MP’s PTH/ SMD, Montagem SMD,
Montagem PTH;
- Pontos de planejamento secundário: Injeção de Caixas Plásticas, Transformadores e
Embalagens.

Dessa forma, identificamos como “gargalos”, os pontos de planejamento primário, ou seja, são
os processos que ditam o ritmo dos demais, e não podem parar. Podemos ilustrar, através do
conceito tambor-corda-pulmão, como os processos do planejamento primário se comportam
mediante a ele. Assim temos:
- Gargalos: Processo SMT, Processo PTH e Processo Produção Final.
- Pulmão SMT: estoque de matérias-primas, ou melhor dizendo, estoque de segurança.
- Pulmão PTH: estoque de matérias-primas, mais o estoque das placas montadas pelo
SMT, cujo podemos dizer, na filosofia Lean, como supermercado intermediário.
- Pulmão Produção Final: estoques das placas montadas, ou seja, o conjunto SMT +
PTH montados e estoque de matérias-primas que compõem o produto final.
- Corda SMT: líder de linha da produção SMT, informa ao PCP o momento de
necessidade para reabastecimento do pulmão.
- Corda PTH: líder de linha da produção PTH, informa ao SMT o momento de
necessidade para reabastecimento do pulmão.
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- Corda Produção Final: líder de linha da produção final, informa ao PTH o momento
de necessidade para reabastecimento do pulmão.

Figura 18. Metodologia Pulmão/ Corda/ Tambor
Fonte: elaboração própria, 2018.

Mediante a análise anterior e ilustrado pela figura 18, fica estabelecido o caminho crítico,
esquematizado pela figura 19, do caso estudado, pois temos três gargalos (SMD; PTH;
Produção Final) que ditam o ritmo do processo produtivo como um todo, junto com os seus
subprocessos. A implementação de melhoria nesse caminho trará resultados que agregam a
nível macro.

SMD

PRODUTO
FINAL

PTH

GRAVAÇÃO

INTEGRAÇÃO

TESTE

Figura 19. Definição do caminho crítico
Fonte: elaboração própria, 2018.

Para elucidar as atividades, aplicamos o Mapeamento de Processo dos setores envolvidos no
caminho crítico. Primeiramente, foram determinados os parâmetros de produto em processo (y
e Y) que acompanha o produto antes do estágio de produto acabado e posteriormente os
parâmetros de processo (X) que trazem característica mensuráveis que pode afetar o
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desempenho do mesmo. Sequencialmente teremos o mesmo mapa definido e os parâmetros
que podem ser controlados com os ruídos existentes e aquele que exerce um impacto
significativo no desempenho do produto é identificado como um parâmetro crítico.

7.1.1 – Mapeamento do Processo de Inserção de componentes SMD

As figuras 20 e 21, mostram o mapeamento das atividades do setor de SMD atual. O processo
começa com a inserção do painel, o qual contém 3 (três) PCI’s, na máquina Printer, responsável
pela colocação da pasta de solda e/ou cola, em sequência a mesma passa pela máquina de
inserção de componentes SMD (Pick and Place) e finaliza o processo no forno de refusão
(Reflow), cujo através de temperaturas controladas, constituído de várias zonas com diferentes
Graus Celsius (ºC), obedecem a um perfil térmico conforme especificação do fabricante, e por
fim realiza a cura da solda e/ou cola, fazendo com que os componentes se fixem e deem contato
elétrico, entre a PCI e o componente.

Figura 20. Mapeamento do Processo SMD - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 21. Mapeamento do Processo SMD - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Observa-se a existência de poucas interferências no processo. Um ponto a ser destacado é
quanto ao armazenamento da PCI depois do processo mapeado, no qual, as mesmas são
retiradas do setor, que tem controle de temperatura, estática e umidade, e retorna para o
almoxarifado, ficando expostas ao calor e a umidade.

7.1.2 – Mapeamento do Processo Inserção de componentes PTH

Nota-se no mapeamento do processo de PTH, ilustrados nas figuras 22 e 23 que, trata-se de um
processo com muitas variáveis de controle e diversos pontos críticos a serem analisados.

As placas pré-montadas pelo setor SMD, alimentam a linha de produção e então é iniciado a
inserção manual dos componentes PTH, posteriormente essas placas montadas passam pela
máquina de solda por onda, também chamada de Wave Solder. Ao final, as placas panelizadas
(conjunto de várias PCI’s em um mesmo paínel), são alocadas em caixas para então entrar em
outro subprocesso, o de preparação retirada da Máscara de solda e separação), e logo em
seguida inserção e soldagem manual das bobinas.

Figura 22. Mapeamento do processo PTH - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 23. Mapeamento do processo PTH - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

25

A próxima etapa começa tendo uma separação dos processos, onde as PCI’s já com as bobinas
inseridas, passam pelo pós-máquina em uma outra esteira. Nesse processo, além de ser
realizado uma inspeção, são retirados excessos de solda quando existente e a limpeza das peças
e, ainda, é inserido o cabo de ligação da PCI e aplicado solda nos terminais da bobina.
Finalizando, as PCI’s montadas são levadas para um posto de inspeção final. A placas
conformes seguem para o estoque intermediário, aguardando para serem testadas
funcionalmente e pela gravação do software.

Observa-se que o arranjo físico onde encontra-se essas diversas atividades, não minimiza a
movimentação, no qual, para alimentar as linhas de produção, existem muitos deslocamentos
pelos colaboradores.

7.1.3 – Mapeamento do Processo de Teste e Gravação

Percebemos que, essa etapa do processo, demostrado pelas figuras 24 e 25, é a mais otimizada.
É composto por uma jiga de teste, cuja é multifuncional, além de realizar o teste, também faz
a gravação do software. Simultaneamente, são processados 2 (duas) placas por vez, que
primeiro realiza a gravação, e em segundo, o teste funcional. Produtos não-conformes, são
identificados, separados e levados para os técnicos de manutenção realizarem o reparo. Já os
itens conforme, são identificados, separados e encaminhados ao estoque intermediário. Esse
estoque irá abastecer as linhas de integração do produto ELT 18.

Figura 24. Mapeamento do Processo Teste/ Gravação - variáveis X;y;Y.
Fonte: elaboração própria, 2018.

26

Figura 25. Mapeamento do processo Teste/ Gravação - variáveis C;R;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

7.1.4 – Mapeamento do Processo de Integração (Produção Final)
Observa-se nesse mapeamento, ilustrados pelas figuras 26 e 27, um processo em linha onde o
trabalho do próximo posto inicia-se quando o do posto anterior é finalizado. Nas primeiras
etapas do processo é realizado a inserção da placa montada e do Transformador, na caixa
plástica base do produto ELT 18, na sequência é realizado o teste de compatibilidade da placa
com o controle remoto, inserindo logo em seguida a caixa plástica superior (tampa). O processo
é finalizado com a colocação do manual mais o adesivo de alerta, dentro da embalagem
individual, e por fim é alocado na caixa de papelão coletiva.

O processo de integração do produto ELT 18 possui uma particularidade, quando comparada
aos demais processos de integração dos demais produtos. Em todos os produtos a linha é
composta por 5 (cinco) operadores, porém, no caso do ELT 18, a linha possui 6 (seis)
operadores. Essa diferença é justificada pela gerência de produção, por se tratar de um produto
mais complexo em relação às operações envolvidas, pois possui uma demanda alta e precisa
ter o seu processo produtivo otimizado, dessa forma o torna mais ágil e eficiente.
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Figura 26. Mapeamento do Processo Integração - variáveis X;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

Figura 27. Mapeamento do Processo Integração - variáveis R;C;y;Y
Fonte: elaboração própria, 2018.

7.2 – MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR

Nota-se no mapeamento realizado, ilustrado pela figura 28, uma discrepância nos tempos das
etapas de processos do ELT 18, bem como no lead time, que excede o prazo de 30 dias. Isso
explica as movimentações observadas no processo no decorrer da necessidade do fechamento
da ordem de produção, pois, devido ao tempo de ciclo de alguns processos é gerado gargalos
que atrasam a produção como um todo e para suprir essa necessidade é realizada diversas
alterações nos processos como aumento de operadores por linha por exemplo. O setor de PTH
é o que mais sai das médias de tempos encontradas, no mapeamento realizado, a linha tinha
etapas que não possuíam tempos de processos, o que dificultaria uma análise realista do
processo atual. Foram medidos os tempos dos setores de preparação, bobinadeira e pós –
máquina, facilitando a elaboração do Mapa de Fluxo de Valor.
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Figura 28. VSM estado atual
Fonte: elaboração própria, 2018.
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7.3 – DIAGRAMA DE ESPAGUETE
Para demonstrar o quanto é intensa a movimentação atual, foi desenhado o chão de fábrica da
empresa considerando as linhas produtivas e os setores existentes, e esse diagrama é ilustrado
pela figura 29, abaixo. Nele observa-se as linhas dispostas conforme apresenta-se o layout atual
e a quantidade de operadores existentes.

Figura 29. Diagrama de espaguete (estado atual)
Fonte: elaboração própria, 2018.

8 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Foram encontrados pontos estratégicos que podem ser melhorados com a implementação da
filosofia Lean Manufacturing. O Mapeamento do Estado Atual juntamente com os Mapas de
Processos e o Diagrama de Espaguete trazem um cenário de atividades e postos de trabalhos
que seguem rotinas sem parâmetros definidos e setores misturados pelo chão de fábricas, no
qual, evidencia-se um layout pouco funcional no que se refere a movimentação.
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Observa-se que o cenário pode ser melhorado de imediato em três situações (Movimentação;
Ergonomia; Produtividade). A movimentação é intensa em toda a empresa mais o setor de PTH
é o mais prejudicado devido ao layout hoje estabelecido (Funcional), no qual, mesmo tendo
características positivas como flexibilidade, porém, mediante ao cenário encontrado, esse
trabalho é realizado em lotes em uma linha que possui esteira. Além de não favorecer a própria
produção em lotes, se configura em uma subutilização dos insumos da empresa, pois a esteira
é feita para o processo em linha e este é o recomendado para na filosofia Lean Manufacturing.
Isso impacta diretamente na ergonomia dos operadores para a realização das atividades
mediante a composição dessa linha com bancadas menores e espaços reduzidos. O outro
cenário que terá resultados imediatos é quanto à questão das etapas de processo, onde um
rearranjo das linhas de produção proporcionará a implementação de sistema puxado entre eles.

Realizou-se um novo Diagrama de Espaguete considerando a mesma movimentação entre os
setores, porém, com percursos diferentes devido ao realojamento das linhas e a divisão delas
por família de produto. Foi transferido o setor de Gravação para perto dos setores de PTH e
Teste no local antes ocupado pela Inspeção, no qual, a mesma passaria a ser realizada na linha
nova estabelecida de forma direta e otimizada, corroborando com o serviço de pós-máquina
que se realiza logo após a wave solder. Um setor de Depanalização, cuja atividade é a separação
de PCI’s do painel, foi criado unificando todo o setor em um quadrante da empresa.

Sugere-se mudanças também nos setores de SMD e nas linhas de integração. O layout novo
deixa o supermercado do SMD dentro do próprio setor pois se trata de um ambiente
climatizado, protegendo as PCIs prontas de umidades e diferenças de temperaturas que possam
danificar os componentes já inseridos.

As linhas de integração começariam a funcionar por família de produto, melhorando questões
como setup por exemplo. Nota-se também que houve uma redução significativa no que diz
respeito a movimentação da área, visto que, seguindo o mesmo procedimento adotado para o
PTH, houve a centralização das atividades envolvidas em um único local da empresa
melhorando o fluxo de materiais e, consequentemente, reduzindo a movimentação.

Observa-se a divisão dos setores considerando o quadrante estabelecido, não existindo mais
setores envolvidos em outras áreas. Foram estabelecidas as divisões por tipo de serviço
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prestado, facilitando na separação dos insumos e reduzindo significativamente a movimentação
e melhorando questões de setup e organização das linhas.

O layout abaixo, representado pela figura 30, demonstra as descrições anteriores já com as
mudanças sugeridas. Nela observa-se um ambiente mais enxuto, porém, atendendo da mesma
forma que o antigo layout é proposto.

Figura 30. Diagrama de espaguete (estado futuro)
Fonte: elaboração própria, 2018.

O layout proposto, conforme apresentado pela figura 31, permite a aplicação das melhorias
observadas através do Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual (figura 28), no qual
beneficiará a implementação da filosofia estudada com ganhos significativos de processo.
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Nota-se uma discrepância dos tempos de ciclos praticados atualmente no setor de PTH em
relação aos demais setores, no qual, em relação ao processo estudado fica estipulado ele como
o gargalo a ser trabalhado.

Analisando as atividades dos postos de trabalho do setor de PTH, foi percebido a não utilização
de uma jiga de teste e gravação, o que uma vez ela em utilização é possível otimizar essa etapa.
Outra transformação já com o novo layout foi a unificação das etapas do PTH (Preparação e
Bobina), transformando no PTH Linha, no qual, correspondem as mesmas atividades, porém,
sendo elaborada por fluxo contínuo agregando significativamente no ganho de produtividade
da ELT 18.

O Mapeamento de Fluxo de Valor do estado futuro (figura 31), foi elaborado através de
simulações realizadas na empresa estudada, levando em consideração experiência adquiridas
em processos similares de outras empresas. Ele é reforçado pelos pontos destacados na análise
realizada do Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual e através da descrição das
atividades mapeadas pelos mapas de processos, onde foi possível a percepção que as atividades
realizadas na etapa de preparação e bobinadeira podem ser aplicadas em uma linha com fluxo
contínuo.

Nota-se que, a inspeção antes isolada, agora participa diretamente na linha com postos fixos no
final da mesma, permitindo a observação e solução rápida de problemas encontrados. Foi
possível agregar o Pós-Máquina junto as atividades da Wave Solder, pois os espaços existentes
entre as PCI´s permite atribuir a área essa atividade sem aumento de tempo de processo,
utilizando um tempo ocioso existente na área.

Na sequência temos o Mapeamento de Fluxo de Valor do Estado Futuro (figura 31),
demonstrando a alteração realizada e os ganhos de tempo de processo já calculado.

Comparativamente com o Mapa de Fluxo de Valor do estado atual, nota-se um ganho
significativo do lead time com as alterações simuladas, ganhando praticamente 10 dias em
relação ao processo atual.
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Figura 31. VSM estado futuro
Fonte: elaboração própria, 2018.
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Para uma análise mais objetiva é preciso entender o que significa a demanda praticada
atualmente pela empresa. Para isso foi calculado o Takt Time do processo do produto ELT 18.
A empresa não faz uso desse tempo e os cálculos encontrados servirão para elucidar melhor os
números envolvidos.

A seguir mostra-se como foi realizado o cálculo do Takt Time, cujo é medido em segundos por
peça.

=

Onde:
Tt = tempo de trabalho efetivamente disponível no período
Dc = quantidade solicitada pelo cliente no período

=

(8ℎ

=

60

(480

=

=

) − (2 15
8.000 ç
20
) − (30
400 ç
1

450 min 60
400 ç
1

27.000
400 ç

= 67,5

)

)

.

/ ç

Com o tempo de 67,5 seg. por peça, temos um cenário totalmente diferente do que é praticado
como demonstrado no Mapeamento de Fluxo de Valor do estado atual, onde temos uma
duração de praticamente 40 dias para o término da produção mensal.

Tendo posse do takt time, consegue-se calcular o tempo, em dias, necessário para atender à
demanda do cliente de 8.000pçs por mês. Foi utilizado uma regra de três simples.
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Segue o cálculo:
1 ç ________67,5
8.000 ç _________
= 540.000

O cálculo estabelece um lead time de 18 dias para atender a demanda do cliente. Considerando
que, em um dia de produção (8 horas) temos um total de 28.800 seg, divide-se 540.000 seg
pelo total de segundos utilizados em um dia de trabalho, chegando no total de dias descrito
acima. Percebe-se que o lead time calculado pelo Mapeamento de Fluxo de Valor do estado
atual, que é de 39,5 dias, fica muito acima do que a demanda do cliente exige, porém,
comparando com o Mapeamento de Fluxo de Valor do estado futuro nota-se que se tem um
ganho produtivo, no qual, se obteve um de lead time de 30 dias. Isso representa um ganho de
24,00% de tempo disponível para a produção conforme as simulações realizadas e um avanço
para se alcançar o lead time ideal.
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8.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho considera o seu objetivo alcançado pois consegue demonstrar através das
ferramentas utilizadas oportunidades de melhorias considerando o cenário atual da empresa.
Nesse momento não seria a necessário a compra de maquinários nem a contratação de pessoas
para atender as modificações sugeridas pois todas as alterações foram sugeridas conforme o
que estava disponível no chão de fábrica e com a realojamento dos colaboradores envolvidos.

A aplicação da filosofia Lean Manufacturing, bem como o mapeamento de processos e a
utilização do Mapeamento do Fluxo de Valor para os processos de produção do ELT 18, podem
trazer grandes benefícios.

No entanto, é necessário entender e utilizar adequadamente os conceitos Lean de valor
agregado e eficiência do ciclo de processo para identificar as oportunidades de melhorias
possíveis no decorrer desse estudo.

Sugere-se nas outras etapas de melhorias seguindo a filosofia Lean Manufacturing como a
colocação de Kanbans nos supermercados existentes e no setor de jigas, pois, foi observado
uma subutilização do espaço e a demora para a retirada dos materiais existentes.

A necessária redução contínua de custos, a partir de ações constantes de melhoria de processos
pode ser obtida a partir de um programa consistente e estruturado de aplicação da filosofia
Lean, alicerçado na utilização de VSM, não somente no processo de PTH do ELT 18, mas com
uma visão holística em toda a organização.
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1 INTRODUÇÃO
No atual cenário competitivo, muitas empresas estão alterando seus métodos
de produção com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos. As empresas
buscam melhorar o seu desempenho operacional para reduzir seus custos de
produção.
A modelagem e simulação vêm para auxiliar de forma eficiente sobre o
estudo de capacidade e possíveis alterações no processo. O projeto será análise de
produção na embalagem de medicamentos sólidos. Será utilizado o software
FlexSim de modelagem e simulação para aplicação desse projeto. O objetivo é a
diminuição de custos, mão de obra e are, demonstrando como pode ser feita uma
tomada de decisão em cima de investimentos e o quão pode ser otimizado o
processo em busca de melhores resultados. Através de um modelo de simulação
pode-se reproduzir um sistema de produção e visualizar os principais problemas
que

afetam

o

custo

e

a

produtividade,

como,

por

exemplo,

gargalos,

desbalanceamento de linha, excesso de mão de obra entre outros tipos de
desperdícios.
É esperado como resultado a demonstração real de possível aumento de
capacidade, com a intenção de investir na certeza de retorno sucesso.
Simulação é a imitação de uma operação de um processo ou de sistemas
reais”. Com um modelo de simulação, além da identificação das principais perdas
também pode ser utilizado para simular novos sistemas sem a necessidade de
gastos com a implementação. (Fonte: FERNANDO; TEODORO; 2015).
Será feito uma análise no setor de embalagem de medicamentos sólidos,
utilizando como principal metodologia a Modelagem e Simulação, para estudo de
capacidade de avaliação de possíveis investimentos.
A Simulação tornou-se uma abordagem de estudo que vem sendo cada vez
mais utilizada em aplicações diversas, dentro da Engenharia sendo a representação
do comportamento de um processo real por meio de um modelo experimental, com
o objetivo de avaliar o funcionamento deste e buscar melhorias em seu
desempenho.
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2 A ORGANIZAÇÃO
Com mais de 40 anos de história e DNA 100% nacional, a Empresa oferece
uma linha completa de medicamentos, cosméticos e suplementos para atender toda
a família brasileira com qualidade e acessibilidade. A empresa está entre as 4
maiores indústrias farmacêuticas do Brasil – a única com distribuição nacional
própria, para agilizar o atendimento a mais de 50 mil farmácias e drogarias no país.
Composto por 10 empresas, atua em uma estrutura verticalizada, garantindo
que todas as etapas do processo produtivo sejam realizadas internamente, para
reduzir custos para o ponto de venda e trazer benefícios para o consumidor.
O complexo fabril está localizado em Minas Gerais, e possui área total de 107
mil m². Além disso, a empresa conta com um escritório administrativo na cidade de
São Paulo (SP).
Para aperfeiçoar cada vez mais sua estrutura organizacional, criou-se uma
Diretoria Executiva de suporte ao corpo acionista. Essa mudança vai de encontro
com as melhores práticas do mercado e tem como intuito sustentar, ainda mais, a
base para uma boa gestão e o crescimento sustentável.
A Empresa considera o capital humano seu ativo mais importante. Por isso,
para desenvolver e reter talentos, busca criar um ambiente de trabalho estimulante,
que valoriza o alto desempenho de seus colaboradores, respeitando valores como
ética, transparência e meritocracia.
A busca por excelência perpassa pelo domínio de toda a cadeia produtiva, o
que promove agilidade nos lançamentos, assertividade na distribuição e produtos de
alto nível.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
A simulação é largamente utilizada nas áreas da Engenharia de Produção.
Os modelos e projetos de simulação apresentam excelentes resultados para
solução de problemas e melhoria de desempenho nas áreas de logística,
engenharia de processos, racionalização de layout, PCP, gestão industrial e de
serviços. As ferramentas de simulação permitem a visualização gráfica da dinâmica
resultante do processo de fabricação, promovendo um melhor entendimento das
atividades relacionadas à ela e auxilia na tomada de decisão. (Fonte: FERNANDO;
TEODORO; 2015).
Aplicação da programação linear como ferramenta para o planejamento de
produção em uma empresa de autopeças com sistema de produção por lotes.
Formas de analisar a capacidade instalada pela empresa com a leitura dos
resultados de sensibilidade do problema. Com objetivo de identificar se a demanda
seria totalmente atendida e quantos dos recursos seriam utilizados. Os resultados
demonstraram que o planejamento de produção baseado na programação linear
permite otimizar linhas de produção com o racionamento dos recursos. Com base
nos resultados, foi possível identificar: a necessidade de criação de uma linha de
produção para satisfazer a demanda de todas as famílias de produto; e
possibilidade de realocação de 6 colaboradores sem que haja alteração da solução
ótima (volume de produção). (Fonte: MELO; LEITE; SILVA; SILVA; MONTEVECHI;
2017).
O objetivo é compreender e avaliar a operação do sistema produtivo de uma
empresa utilizando-se como ferramenta central a modelagem e simulação da
produção. Os resultados mostraram que o processo de produção no setor de
costura encontra-se desbalanceado, com capacidades muito ociosas. Sugere-se o
nivelamento da produção, adequação do layout e capacitação polivalente dos
operadores como forma de equilibrar a relação produção/capacidade/demanda.
(Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014)
3.1 Modelagem e Simulação
A técnica de modelagem e simulação de sistemas permite criar, em
computadores,

ambientes

virtuais

os

quais

imitam

o

comportamento

de

praticamente qualquer tipo de sistema.
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Nos últimos anos, a oferta de programas e linguagens voltada à simulação de
sistemas, tem sido crescentemente adotada tanto no meio acadêmico quanto no
meio empresarial. (Fonte: FREITAS; 2008).
3.2 Conceitos
A Simulação é definida com a imitação de um sistema real (produtivo,
sistema de gestão, etc.), geralmente modelado em computador para avaliação e
melhoria do seu desempenho.
Envolve a criação de uma história artificial da realidade e com base nela são
realizadas observações e inferências nas características de operação do sistema
real representado.
Antes da implantação de qualquer mudança, com a simulação computacional
se pode reduzir riscos de ineficácia de um projeto no mundo real. (Fonte: FREITAS;
2008).
3.3 Características da Modelagem e Simulação de eventos discretos
A Modelagem e Simulação possuem uma evolução significativa desde o
primeiro uso em 1950, representação de um sistema real através da visualização, e
permite introduzir mudanças com resposta com tempo relativamente curto.
Facilita a identificação de “gargalos” aplicados quando o sistema real não
pode ser perturbado, conduz experimentos para compreender diferentes cenários e
avaliar estratégias para sua operação, apresentam o mesmo comportamento
dinâmico e estocástico do sistema real que representa. (Fonte: FREITAS; 2008).
3.4 Ferramenta para aplicação da Modelagem
O software para aplicação da simulação para análise deste trabalho foi o
FlexSim, o software apresentado aos alunos do Curso de Engenharia de Produção
da FAI.
3.5 Artigos
Modelagem e simulação computacional em uma empresa de confecção de
roupas: um estudo sobre o desempenho de um processo produtivo

7

Foi feito uma análise em uma empresa de confecção de roupas sobre o
desempenho de seu processo produtivo, utilizando como ferramenta principal a
Modelagem e Simulação.
O processo de modelagem e simulação da produção se constitui em
excelente alternativa para possibilitar possíveis intervenções no sistema real, já que
se pode para evitar custos oriundos de experimentação e/ou interrupção do fluxo
produtivo, além de proporcionar aos analistas uma visualização de todo o sistema.
Isso permite avaliar os resultados esperados antes mesmo de sua implantação.
Conhecer o sistema real é uma condição vital para o sucesso da modelagem.
Possíveis erros de má interpretação do comportamento do sistema poderiam ser
evitados, visando aproximar o modelo o máximo possível do sistema real.
A ferramenta de simulação permite inúmeros benefícios que foram
identificados quando da reprodução computacional do processo de produção, uma
vez que ela possibilita: estudar as variáveis que afetam o ambiente do problema;
levantar informações relativas aos processos; verificar o comportamento que as
alterações produzem durante a produção, reportando ao gestor a identificação das
variáveis que influenciam no sistema; permitir a análise de longos períodos em curto
espaço de tempo; avaliar várias perspectivas e comparar os seus efeitos e sendo o
caso, corrigir os problemas com maior rapidez. Divisão da modelagem e simulação
em seis etapas. (Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014)

Tabela 1 – Divisão de Etapas

Fonte: NETO; OLIVEIRA; ANDRADE; 2014
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
Em uma empresa toda diminuição de custo e mão de obra e aproveitamento
de área é de grande ganho, dessa forma toda alteração que se pretende fazer deve
ser analisada, buscando melhorias reais.
O problema a ser estudo é uma produção sem controle, onde se é investido
sem qualquer certeza de resultado.
O setor de embalagem é o setor onde existe maior gargalo, considerando
esse gargalo e o possível aumento de capacidade será analisado com o auxílio do
FlexSim possíveis melhorias, e onde exatamente deve investir.
Hoje a empresa funciona sem qualquer tipo de estudo, tanto de capacidade,
ou investimento, área, setor, e acredita-se que essa é a melhor forma de manter a
empresa. Esse projeto foi feito para se obter resultados próximo ao real antes que
fosse investido qualquer valor e demonstrar o impacto de qualquer alteração,
podendo assim verificar a viabilidade de toda alteração.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Figura 1 - Objetivo Geral

Fonte: Desenho do Autor

Tem-se como objetivo a diminuição de custos, melhoria da área e
aproveitamento de mão de obra, visando a melhoria da capacidade das linhas de
embalagem.

5.1 Layout
De acordo com o layout atual no Anexo A, a intenção é aproveitar a área para
a compra de mais uma Máquina, uma emblistadeira, porém é necessário analisar
para ver a viabilidade desse novo equipamento.
Esse layout está a representação da área utilizada na empresa, devido o
tamanho das linhas não foi possível fazer um estudo real de alteração de layout,
apenas de aproveitamento. As linhas de embalagem são tão grande que a
instalação de cada deve ser feita pelo telhado da empresa com um guindaste, dessa
forma manteve-se as linhas como atualmente e acrescentou uma linha.
5.2 Capacidade Instalada
Conforme tabela em Anexo B - Capacidade Atual de Produção e Anexo C Capacidade Atual de Embalagem, representa toda capacidade instalada na
empresa atualmente, desde a granulação da matéria prima até a embalagem final.
Todas as linhas da empresa funcionam em três turnos considerando que
todas possuem 479 horas disponíveis para produção, na tabela acima possui o
tempo de setup de cada linha e a capacidade total de produção.
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6 JUSTIFICATIVA
A empresa está entre as 4 primeiras do Brasil e possui um planejamento para
crescimento muito elevado, acredita-se que seja importante essa análise para
investir onde realmente é necessário.
Como principal ferramenta será utilizado a Modelagem e Simulação, por nos
dar a opção de uma simulação próxima a do real e através dela poder fazer um
estudo de possíveis investimento na fábrica.
A empresa já possui em estudo a compra de uma nova linha de embalagem
totalmente automatizada, será acrescentada na simulação para então acompanhar
os resultados finais, analisando se será uma boa proposta essa nova linha ou se a
capacidade deve permanecer como atualmente.
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7 COLETA DE DADOS
7.1 Metodologia
Definição da metodologia - Quantitativo
O método de pesquisa utilizado é o quantitativo, apoiando-se em técnicas de
coleta de dados. Uma metodologia quantitativa ou pesquisa quantitativa de
mercado, é um método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas, para a
recolha e análise de dados. (Fonte: Enciclopédia Temática Knoow).
De acordo com Esclarece Fonseca (2002), como as amostras geralmente
são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na
análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e
neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as
causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da
pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se
poderia conseguir isoladamente.
7.2 Fluxo de representação geral de processo
Figura 2 - Fluxo Geral de Processo

Entrada de Comprimidos ou
Cápsulas

Integração dos
Comprimidos ou Cápsulas
nos Blisters

Integração dos Blisters nas
Caixas Individuais
Fonte: Desenho do Autor
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Esse é o fluxo de representação geral de cada linha de embalagem do setor
de embalagem geral.
7.3 Simulação FlexSim antes da análise
Figura 3 - Modelagem Base Atual

Fonte: Desenho do Autor

A modelagem acima foi desenvolvida como o setor esta atualmente.
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7.4 Capacidade Área de Embalagem

Tabela 2 - Capacidade Embalagem Final Atual

Linha

Tur Disponibilidade Tempo de

Disponibilidade

Velocidade Capacidade
Ponderada

Disponível

(UN/HS)

(UN.)

no

(Horas Totais)

Setup

(Horas)

BP5 – 1

3

479

50

429

3.052

1.309.308

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

MANUAL

3

479

75

404

Total (UN)

5.994.985

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

TOTAL

Capacidade

4.540.000
2.270.000

1.000

404.000

404.000
25.933.994

Fonte: Tabela do Autor

A partir do modelo da fábrica desenvolvido no Flexsim, foi feito toda coleta de
tempos o que resultou na tabela acima, que mostra em detalhes a Embalagem Final
da Empresa atualmente, com tempo de disponibilidade, tempo de setup, e
capacidade de produção.
Atualmente o maior gargalo da empresa é o setor de embalagem, dessa
forma será investido uma nova linha de embalagem.
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7.5 Análise de Produtos por linha de embalagem
Gráfico 1 - Representação de Produtos por Linha

Fonte: Gráfico do Autor

O gráfico acima representa o produto por linha, ou seja, a empresa produz
cerca de 680 produtos diferentes, considerando, soluções, formulações e tamanhos
diferentes, cada linha no gráfico acima apresenta a porcentagem de medicamentos
que é embalado por ela, o restante de 12% são medicamentos de baixa produção e
que podem ser intercalado na linha em que possuir maior disponibilidade.
A CP400 - 3 é a linha em que roda o carro chefe da empresa, sendo
considerada uma das mais importantes, porém esse mesmo produto pode ser
embalado nas outras CP400, caso a máquina principal possua alguma interferência.
Não foi considerado as Vertopac’s e a linha manual devido ser embalagem
coletivas, sendo responsável pelo final da produção.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O objetivo é investir em máquina com automação de 90%, e com capacidade
de embalagem de 83% de todos os medicamentos da empresa. A CAM é a linha
que alcança esse objetivo, e mesmo sendo um investimento alto traz certeza de
produção ampliada.

8.1 Análises de Resultados – Opção/Proposta 1
8.1.1 Simulação FlexSim - Opção 1
Figura 4 - Modelagem Opção/Proposta 1

Fonte: Desenho do Autor
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A partir do modelo base desenvolvido, e com todos os tempos de processos
coletados, foi possível acrescentar a nova linha no layout, e simular a nova
capacidade do setor de embalagem final.
8.1.2 Capacidade Área de Embalagem - Opção 1
Tabela 3 - Análise de Capacidade Opção/Proposta 1

Linha

Turno

Disponibilidade
(Horas Totais)

Tempo Disponibilida Velocidade Capacidade
de

de

Ponderada

Disponível

Setup

(Horas)

(UN/HS)

(UN.)

BP5 – 1

3

479

50

429

3.052

1.309.308

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

Capacidade
Total (UN)

5.994.985

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

4.540.000

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

MANUAL

3

479

75

404

1.000

404.000

404.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

TOTAL

2.270.000

33.117.994

Fonte: Tabela do Autor

Após o modelo com a nova linha simulado no Flexsim, foi possível montar
uma nova tabela acrescentando a capacidade da nova linha de embalagem,
chegando em resultados do setor de embalagem final.
8.1.3 Layout Atualizado - Opção 1
Conforme Anexo D – Análise de Layout opção 1, foi aproveitado a área que
já possuía para acrescentar uma nova linha.
Como dito anteriormente, não é possível fazer alterações no layout devido o
engessamento das linhas, elas são muito grandes e precisam estar ligadas
diretamente em uma sala limpa, de onde sai o produto pronto para ser embalado.
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8.2 Análises de Resultados - Opção/Proposta 2
8.2.1 Simulação FlexSim - Opção 2
Figura 5 - Modelagem Opção/Proposta 2

Fonte: Desenho do Autor

A partir do modelo base desenvolvido e a proposta 1, foi possível
desenvolver uma nova proposta com a integração de uma nova linha e a
substituição de uma BP5.
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8.2.2 Capacidade Área de Embalagem - Opção 2
Tabela 4 - Análise de Capacidade Opção/Proposta 2

Linha

Turno

Disponibilidade
(Horas Totais)

Tempo Disponibilidad
de

e

Setup

(Horas)

Velocidad
e
Ponderada
(UN/HS)

Capacidade
Disponível
(UN.)

BP5 – 2

3

479

60

419

5.053

2.117.207

BP5 – 3

3

479

60

419

6.130

2.568.470

CP400 – 1

3

479

70

409

9.976

4.080.184

CP400 – 2

3

479

40

439

11.493

5.045.427

CP400 – 3

3

479

35

444

12.000

5.328.000

CP600

3

479

50

429

1.262

541.398

VERTOPAC - 1

3

479

25

454

Capacidade
Total (UN)

4.685.677

14.453.611

541.398

2.270.000
5.000

4.540.000

VERTOPAC - 2

3

479

25

454

2.270.000

MANUAL

3

479

75

404

1.000

404.000

404.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

CAM

3

479

30

449

16.000

7.184.000

7.184.000

TOTAL

38.992.686

Fonte: Tabela do Autor

Após a simulação da proposta 1, foi possível simular uma nova proposta
considerando um novo resultado. Acima esta a nova tabela de análise de
capacidade, porém essa nova análise consiste não só em uma nova linha, como a
substituição de uma linha.

8.2.3 Layout Atualizado - Opção 2
O Anexo E – Análise de Layout Opção 2 é a representação da proposta 2,
com o acréscimo de uma linha e a substituição de uma outra linha.

19

9 CONCLUSÃO
9.1 Conforme objetivo geral - Escolha Opção/Proposta 2:
Capacidade de Produção – Setor Embalagem:
Antes da análise feita apresentava a seguinte situação.
•

Capacidade total: 25.9M unid/mês.

Após análise feita, apresenta a seguinte situação:
•

Capacidade total: 38,6M unid/mês.

9.2 Evolução de acordo com estudo - Opção 2

Gráfico 2 - Evolução Capacidade de Embalagem - Opção / Proposta 2

Evolução Capacidade de Embalagem
38,6

Evol: 49%
25,9

Antes da Análise

Após da Análise

Fonte: Gráfico do Autor

O gráfico acima representa a capacidade que a empresa pretende obter com
o investimento feito com a compra da nova Linha CAM, como pode-se observar a
Opção 2 será mais viável devido o ganho que se consegue com apenas duas linhas.

Alteração de Área:
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Foi alterada uma máquina e acrescentado uma nova, conforme análise de
venda que apresentou ser o mais viável, não tendo a necessidade de alteração de
layout apenas aproveitamento de espaço já utilizado.

Mão de Obra:
Não é necessário alteração de mão de obra, levando em consideração que
com a substituição de uma linha Blisterflex que utilizava 4 pessoas para ajustes da
máquina passou a utilizar 2 pessoas e a nova linha instalada passou a utilizar as
outras duas pessoas, isso sendo considerada por turno.

9.3 Justificativa da escolha:
O maior objetivo da empresa é aumento de capacidade, a escolha de uma
troca de máquina e uma nova máquina foi de acordo com esse objetivo levando em
consideração o investimento possível para ser feito.
A máquina que fará a substituição de uma e a nova são exatamente iguais,
90% automáticas, diminuindo a quantidade de mão de obra e aumentando a
capacidade.
Substituindo uma Blierflex que embala uma representação de 11% de
variedade de medicamentos e com uma linha nova idêntica a capacidade é
aumentada em mais de 10 milhões, passando de 25,9 Milhões de Unidades para
38,6 Milhões de Unidades.
Não foi feito nada complexo, apenas a defendendo a ferramenta que nos
permite a simulação da produção real.
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11 ANEXOS
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Anexo A - Layout Atual

Fonte: Desenho do Autor
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SUBTOTAL

REVESTIMENTO

SUBTOTAL

MG

SUBTOTAL

KILLIAN

FELLC

FETTE

SUBTOTAL

MISTURA

SUBTOTAL

GANULAÇÃO

Grupo

3
3

REVESTIMENTO - 2

REVESTIMENTO - 3

3

3

MG2 - 3

REVESTIMENTO - 1

3

MG2 - 2

3

3

KILLIAN - 3

MG2 - 1

3

3

KILLIAN - 1

KILLIAN - 2

3

FELLC

3

FETTE - 2

2

MANIPULAÇÃO 2000 - 2
3

2

MANIPULAÇÃO 2000 - 1

FETTE - 1

3

MANIPULAÇÃO 1000 VIA SECA

3

3

ESTUFA

MANIPULAÇÃO 1000 CIMED - 2

3

LEITO - 3

3

3

MANIPULAÇÃO 1000 CIMED - 1

1

LEITO - 2

Turno

LEITO - 1

Linha

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

359

359

479

479

479

479

479

479

180

Disponibilidade
(Horas Totais)

40

50

40

50

50

10

40

90

90

50

100

100

56

56

87

87

87

100

50

50

15

Tempo de
SetUp

439

429

439

429

429

469

439

389

389

429

379

379

303

303

392

392

392

379

429

429

165

Disponibilidade
(Horas)

85.000

121.934

76.488

90.000

100.000

32.000

85.000

130.000

130.000

25.000

430.000

430.000

473.718

346.000

105.408

89.392

158.587

100.000

Velocidade
Ponderada
(UN/HS)

37.315.000

52.309.686

33.578.232

38.610.000

42.900.000

15.008.000

37.315.000

50.570.000

50.570.000

10.725.000

162.970.000

162.970.000

143.536.554

143.536.554

135.632.000

135.632.000

135.632.000

39.949.632

38.349.168

68.033.823

16.500.000

Capacidade
disponivel
(UN.)

123.202.918

89.624.686

33.578.232

96.518.000

81.510.000

15.008.000

475.120.000

138.455.000

10.725.000

325.940.000

693.969.108

287.073.108

406.896.000

162.832.623

39.949.632

106.382.991

16.500.000

Capacidade
Total (UN)

Anexo B - Capacidade Atual de Produção

Fonte: Tabela do Autor
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SUBTOTAL

EMBALAGEM FINAL

SUBTOTAL

EMBALAGEM
PRIMARIA

Grupo

3.100.600
2.754.000
449.000
232.000

3.100.600
2.754.000
449.000
232.000

7.400
6.000
1.000
500

419
459
449
464

60
20
30
15

479
479
479
479

3
3
3
3

HIPRO

GET

TUBETE

POTE

2.568.470
4.080.184
5.045.427
5.328.000
541.398

6.130
9.976
11.493
12.000
1.262

419
409
439
444
429
454
454
404

60
70
40
35
50
25
25
75

479
479
479
479
479
479
479
479

3
3
3
3
3
3
3
3

BP5 - 3

CP400 - 1

CP400 - 2

CP400 - 3

CP600

VERTOPAC - 1

VERTOPAC - 2

MANUAL

1.000

5.000

2.117.207
5.053

419

60

479

3

BP5 - 2

404.000

2.270.000

2.270.000

1.309.308
3.052

429

50

479

3

BP5 - 1

25.933.994

404.000

4.540.000

541.398

14.453.611

5.994.985

7.912.600

1.377.000

1.377.000

3.000

459

20

479

3

BLISTERFLEX

Capacidade
Total (UN)

Capacidade
disponivel
(UN.)

Velocidade
Ponderada
(UN/HS)

Disponibilidade
(Horas)

Tempo de
SetUp

Disponibilidade
(Horas Totais)

Turno

Linha

Anexo C - Capacidade Atual de Embalagem

Fonte: Tabela do Autor
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Anexo D - Análise de Layout Opção 1

Fonte: Desenho do Autor
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Anexo E - Análise de Layout Opção 2

Fonte: Desenho do Autor
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RESUMO

As indústrias do setor automobilístico almejam que suas diversas áreas de fabricação
interajam entre si reduzindo custo, melhorando continuamente seus processos e os
controlando para que seja possível garantir a qualidade de seus produtos, a fim de atender a
expectativa de seus clientes. Os processos de fabricação dos variados itens que compõem um
veículo devem ser monitorados com ferramentas que garantam a robustez do processo,
quantifiquem e qualifiquem toda variação, a fim de alimentar indicadores de desempenho,
tanto para fornecedores, quanto para o cliente. Desse modo, esse trabalho apresenta um estudo
de caso realizado no processo de montagem de espelhos retrovisores automotivos de uma
indústria de autopeças nacional, localizada no sul de Minas Gerais. Visitas in loco para coleta
de dados foram realizadas e, bem como, a utilização do software Minitab 17 e brainstorming
para análise dos mesmos. Uma sequência de ferramentas aplicadas para analisar o processo
produtivo foram utilizadas. Utilizou-se ferramentas de controle estatístico e mapeamento de
processo, com a finalidade de identificar as variáveis que agem sob o processo e colocá-las
sob controle. Por fim, o objetivo deste estudo foi identificar como a engenharia da qualidade
pode ser aplicada para ajudar a empresa a atender aos requisitos do cliente além de reduzir os
custos com retrabalho presentes no processo.
Palavras-chave: Controle estatístico de processo. Gráficos de controle. Controle
estatístico da qualidade. Mapeamento de processo. Engenharia da qualidade.

ABSTRACT

The automobile industries seek interaction between their diverse areas of fabrication
reducing costs, continuously improving their process and controlling them to be possible to
ensure the quality of their products, aiming comply with the expectative of their clients. The
fabrication process of the varied items that compose a vehicle must be monitored with tools
that guarantee the robustness of the process, quantify and qualify all variety, with the intend
of nurture performance indicators, both for suppliers and costumers. In this way, this work
presents a case study realized in the process of mounting automotive rear view mirrors of a
national auto parts industry, located in the South of Minas Gerais. Visits in loco to collect data
were realized and, as well, the use of the software Minitab 17 and brainstorming to annalise
them. A sequence of tools applied to annalise the productive process were used. Was used
tools of statistical controls and process mapping, with the purpose of identify the variety that
act under the process and put them under control. Lastly, the objective of this study were to
identify how the quality engineering can be applied to help the enterprise to attend the client's
require besides reduce the costs with rework present in the process.
Key words: Statistical controls of process. Graphic of controls. Statistical controls of
quality. Process mapping. Quality engineering.
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1. INTRODUÇÃO
No mercado global e competitivo, as organizações se veem obrigadas a se adaptar ao
mercado, que cada vez mais, exige qualidade, preço competitivo, e entrega no tempo certo,
tudo isto de forma que o cliente seja surpreendido com o produto ou serviço. Para isso, a
redução nos custos e a obtenção de melhores índices de produtividade e qualidade tornaramse indispensáveis para a sobrevivência das organizações.
Para que tais objetivo sejam atingidos, é necessário a estruturação da organização em
todos os seus processos visando um bem comum a todos como, por exemplo, lucro aos sócios
e emprego e renda aos trabalhadores.
Nesse cenário, um dos setores que se destaca por ter revolucionado a forma de se
trabalhar na fabricação de produtos é o setor automotivo. Historicamente, este setor foi o
responsável pelo desenvolvimento de métodos e processos que mudaram a forma de enxergar
a área produtiva no mundo, sempre buscando fazer mais com menos e da melhor maneira
possível. (PAGANOTTI, 2014)
Movimentos como o Fordismo e Toyotismo, responsáveis pelo desenvolvimento de
processos de manufatura foram aprimorados ao longo do tempo - e ainda continuam em
constante evolução - à medida que a demanda por qualidade e agilidade na entrega dos
produtos aumentam com poder de compra da população. Dessa forma, os critérios de
aceitação do mercado mudaram, os gostos foram se apurando e o cliente passou a ser seletivo
quanto ao que espera de determinado produto, forçando as organizações a criarem meios de
atingir a produtividade esperada. Especificamente ao setor automotivo, destaca-se o sistema
Lean Manufacturing, que busca a melhoria contínua dos processos através da utilização de
ferramentas, dentre elas, o controle estatístico de processo.
Em se tratando de fornecedores da indústria automotiva, onde se cobra constantemente
o fornecimento de produtos de qualidade, o controle dos dados obtidos no processo produtivo
torna-se fundamental para garantir a satisfação do cliente.
Frente a este cenário, da necessidade de controle da qualidade e redução nos custos do
processo, o presente estudo teve por objetivo identificar como a engenharia da qualidade pode
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ser aplicada para ajudar a empresa a atender aos requisitos do cliente e concomitantemente
reduzir os custos com retrabalho presentes no processo.
Dessa forma, a presente pesquisa apresenta o estudo do controle estatístico da
qualidade de um processo em uma empresa fornecedora de espelhos retrovisores para
montadoras automobilísticas, situada em Santa Rita do Sapucaí – MG. Tendo como base para
o estudo a análise de gráficos de controle e capacidade do processo da referida empresa, como
forma de averiguar o atendimento dos requisitos de qualidade. Nas etapas onde o processo
não é considerado capaz, fez-se uso do diagrama de Ishikawa para identificação da causa raiz
do problema.
O presente trabalho se inicia descrevendo a empresa objeto de estudo. Após a
apresentação da estrutura da organização, é feita uma breve apresentação dos conceitos
teóricos utilizados como, por exemplo, controle estatístico da qualidade e as ferramentas do
controle estatístico de processo. Conhecendo a fundamentação teórica desta pesquisa, é
apresentado o problema de estudo, os objetivos da pesquisa e a justificativa da mesma. Na
sequência é mostrado a forma como foi realizado a coleta dos dados para análise, e os
resultados obtidos.

11

2. A EMPRESA
Fundada em 1961 na cidade de Diadema, a empresa objeto deste estudo tinha
inicialmente o objetivo de oferecer acessórios para a indústria automotiva do ABC paulista. O
empresário fundador soube acompanhar o avanço tecnológico exigido pelo setor e a empresa
consolidou-se como líder brasileira no desenvolvimento de espelhos retrovisores para
veículos.
O pioneirismo e o espírito de inovação de seu fundador garantiram que a empresa
buscasse aperfeiçoar constantemente seus processos, por meio de investimento contínuo em
equipamentos de última geração e na formação de colaboradores altamente qualificados.
Dessa forma, a empresa é a 4ª maior fabricante de espelhos retrovisores internos e
externos do mundo, produzindo para todos os segmentos de veículos automotores, inclusive
caminhões, ônibus e motocicletas. Com suas plantas industriais instaladas no Brasil e na
Argentina, também equipa com seus produtos os veículos que circulam na América do Norte,
Europa, Oceania e mais de 50 países.
Atualmente, seus clientes são: Toyota, Hyundai, Nissan, FCA Group, Ford, General
Motors, Peugeot, Citroën, MAN, Mercedes, Honda, Mitsubish e Iveco, e seus processos de
montagem são divididos por plataforma de cliente em layouts celulares.
A empresa está estruturada conforme apresentado no organograma da Figura 1.

Figura 1 - Organograma da empresa objeto de estudo
Fonte: Próprios autores
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3. REVISÃO DE LITERATURA
A qualidade evoluiu conforme os métodos de se produzir foram aprimorados. Junto
dos métodos, as necessidades de fazer mais com menos demandou análises focadas nos
processos para que pudessem ser melhorados continuamente. Os conceitos defendidos por
alguns autores definem bem a qualidade de forma a representar a realidade.
“Os conceitos da qualidade mudaram consideravelmente ao longo do tempo. De
simples operações em processos de manufatura, direcionadas para produzir
pequenas melhorias localizadas, a qualidade passou a ser considerada um dos
elementos fundamentais da gestão das organizações, tornando-se fator crítico para a
sobrevivência de organizações produtivas, pela consolidação de bens tangíveis,
serviços e processos nos mercados.” (CARVALHO et al. 2012).

Segundo Costa, Epprecht e Carpinetti (2016), a qualidade é “o valor do bem ou do
serviço, que quantifica o grau de satisfação do consumidor com respeito a vários quesitos, tais
como preço, confiabilidade, durabilidade, estética, pontualidade, sabor, conforto, entre
outros”.
Segundo as definições de Deming, a qualidade é a satisfação das necessidades do
cliente em primeiro lugar. Já para Ishikawa, a qualidade é vista como uma forma de satisfazer
radicalmente ao cliente, para ser agressivamente competitivo (CARVALHO et al. 2012).
Segundo Carvalho et al. (2012), Taguchi defende que uma qualidade robusta, ou seja,
livre de perdas, é a única forma de satisfazer o cliente. Não basta o processo se comportar
dentro dos limites especificados, é necessário que ele apresente a menor variabilidade
possível. Ele entende que a qualidade se define a partir das relações da organização com a
sociedade.
Esta pesquisa aborda o conceito de qualidade defendido por Taguchi, onde ela é vista
como a redução das perdas geradas por um produto, desde a produção até seu uso pelos
clientes.
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3.1. CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE
No início do século XX, a estatística começou a ser utilizada para mensurar a
qualidade do processo produtivo. Esse avanço se deve, principalmente, ao desenvolvimento
dos gráficos de controle por Shewhart, que é considerado o pai do controle estatístico da
qualidade. (CARVALHO et al., 2012).
O controle da qualidade trabalha com a comparação entre padrões ou objetivos
prefixados e os resultados obtidos. Conhecem-se as características do processo e, com o
auxílio dos índices e ações de melhoria, molda-o para comportar-se da forma desejada.
O controle estatístico da qualidade é um dos ramos do controle da qualidade, que
abrange também o controle estatístico de processo. Seu conceito é que quanto menor a
variabilidade do processo, melhor a qualidade nos resultados da produção, o que não significa
apenas qualidade melhor, mas também custos menores.
Shewhart percebeu que a qualidade e a variabilidade são conceitos antagônicos no
sentido de que onde tem muito de um terá pouco do outro. Isso fez com que ele entendesse
que para gerar produtos com qualidade era necessário medir, analisar e monitorar a
variabilidade do processo. (Carvalho et al., 2012)

3.2. CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
O Controle Estatístico de Processos é uma abordagem muito utilizada na melhoria dos
processos. Essa ferramenta possibilita a prevenção de defeitos, o aumento da produtividade, e
identifica a necessidade de ajustes em um processo.
Segundo Maiczuk e Andrade Jr. (2013), em um contexto geral, para que um
determinado produto atenda às exigências do consumidor, é preciso que o processo ocorra em
condições conhecidas e controladas, a fim de reduzir a variabilidade das características
críticas dos produtos, obtendo maior segurança e uniformidade nos mesmos, promovendo
garantia de qualidade e menor custo.
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Desta forma, o CEP - Controle Estatístico de Processo apresenta um conjunto de
ferramentas que buscam a redução da variabilidade de processos, fazendo com que a detecção
de defeitos ou não conformidades ocorra de forma mais ágil (MONTGOMERY, 2016).
As ferramentas do controle de processos são estratégias adotadas para avaliar, manter
e melhorar padrões de qualidade nos diversos estágios de fabricação. Este controle é feito para
garantir a qualidade, de forma econômica. As ferramentas de controle que definem esses
procedimentos estudam o comportamento dos processos, ajudam a quantificar e qualificar os
retrabalhos presentes em cada etapa do processo e, com isso, ajudam a manter padrões sempre
de acordo com o exigido pelo cliente. Caso os valores encontrados mostrem que o processo
não se encontra dentro do especificado, faz-se a ação corretiva para retornar o processo ao
padrão desejado, ajudando a embutir a qualidade no produto. Exerce-se então o controle sobre
o processo.
Após a aplicação dos gráficos de controle, utiliza-se ferramentas estatísticas úteis,
principalmente, para a resolução de problemas.

As sete ferramentas da qualidade são

histograma, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de Causa-e-Efeito, fluxograma,
diagrama de dispersão e o gráfico de controle.

3.3. FERRAMENTAS DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
3.3.1. Gráficos de controle
Segundo Carvalho et al. (2012), as cartas de controle são utilizadas para identificar
variações presentes em uma ou mais características de um processo ou produto. É uma
ferramenta estatística que alerta para a presença de causas especiais na linha de produção.
Idealizados por Shewhart, os gráficos de controle podem ser de tipos diferentes, em
função do controle a ser executado e do tamanho da amostra utilizada. A Tabela 1 apresenta
os tipos de gráficos de controle disponíveis e para quais casos eles são indicados.
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Tabela 1 - Tipos de Gráficos de Controle e Usos

Valor Característico

Nome

Gráfico
amplitude)

Valor contínuo (variáveis)

-R

Usos

(média

e

É usado para controlar e analisar valores, tais
como comprimento, peso, etc., para amostras com
subgrupos de tamanho menor ou igual a dez.

É usado quando os dados de um processo são
Gráfico I-AM (valor individual) obtidos em intervalos muito grandes e não podem
ser divididos em subgrupos.

Gráfico
padrão)

-S (média e desvio

É usado para controlar e analisar valores, tais
como comprimento, peso, etc., para amostras com
subgrupos de tamanho maior que dez.

É usado quando a característica da qualidade é
Gráfico pn (número de itens
representada pelo número de itens defeituosos e
defeituosos)
amostras de tamanho constante.

Gráfico p (fração defeituosa)

É usado quando a característica da qualidade é
representada pela fração defeituosa com amostras
de tamanho variável.

Gráfico c (número de defeitos)

É usado para analisar um processo a partir dos
defeitos em uma amostra de tamanho constante.

Valor discreto (atributos)

Gráfico u (número de defeitos É usado para analisar um processo a partir dos
por unidade)
defeitos em uma amostra de tamanho variável.

Fonte: Adaptado de Seleme e Stadler (2008)

No gráfico de controle o eixo vertical indica as amostras e o horizontal representa os
valores médios (LM), os limites superiores de controle (LSC) e os limites inferiores de
controle (LIC), conforme pode ser visto na Figura 2.
Segundo Seleme e Standler (2008), a representação dos gráficos de controle é, em
geral, muito simples e de fácil compreensão, entretanto, as análises resultantes são complexas
e demandam estudos acessórios.
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Figura 2 - Modelo representativo - Gráfico de Controle
Fonte: Próprios autores

É importante ressaltar que realizar somente o controle não resultará em mais qualidade
no processo ou produto. É necessário analisar os resultados obtidos através do controle, para
identificar os pontos passíveis de melhorias.

3.3.2. Histogramas
O histograma permite a identificação, de maneira visual e clara, da frequência de
determinado valor dentro de uma amostra. O mesmo conduz a um reconhecimento dos
padrões presentes na distribuição dos dados.

Figura 3 - Representação gráfica - Histograma
Fonte: Adaptado de Seleme e Standler (2008)
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Como pode ser identificado na Figura 3, as classes e as frequências presentes no
histograma permitem uma análise por subgrupos dentro da amostra e mostra o padrão de
comportamento da mesma.

3.3.3. Diagrama de causa e efeito
Segundo Marshal Jr. et al. (2010), o diagrama de causa e efeito, também conhecido
como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe, é uma ferramenta de
representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito.
Nele, as causas são divididas em categorias permitindo uma atuação mais específica
no detalhamento das mesmas. Para obtê-lo é necessário descrever o problema e fazer um
levantamento das possíveis causas, agrupando-as em suas respectivas categorias, como se vê
na Figura 4.

Figura 4 - Modelo representativo do Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: Próprios autores
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3.3.4. Diagrama de dispersão
O diagrama de dispersão mostra a intensidade da relação entre duas variáveis. Como
pode ser visto na Figura 5, este diagrama permite visualizar a variação de uma variável em
função das alterações da outra.

Diagrama de Dispersão
25

Variável Y

20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

Variável X

Figura 5 - Modelo Representativo do Diagrama de Dispersão
Fonte: Próprios autores

3.3.5. Gráfico de Pareto
O Gráfico de Pareto é constituído por um gráfico de barras, ordenado da maior para a
menor frequência, e pela representação da porcentagem acumulada em cada nível. A ideia
básica desse gráfico consiste no princípio 80/20, que afirma que 80% das consequências
advêm de 20% das causas.
Segundo Marshal Jr. et al. (2010), o gráfico de Pareto é utilizado quando se pretende
priorizar os problemas ou causas de um determinado assunto.
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Figura 6 - Modelo Representativo do Gráfico de Pareto
Fonte: Adaptado de Marshal Jr. et al. (2010)

3.3.6. Folha de verificação
A folha de verificação é uma ferramenta que quantifica a ocorrência de eventos que
precisam ser controlados. Eventos estes que são pré-definidos pelos gestores do processo.
Como pode ser visto na Tabela 2, nela fica registrada a frequência com que cada
evento acontece ao longo do tempo.
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Tabela 2 - Modelo representativo da Folha de verificação

Categoria das reclamações

Mês: Abril

Total

1.

Check in e Check out

||||| ||||| ||||| ||

17

2.

Limpeza não realizada

|||||

5

3.

Demora na entrega de

||||| ||||| |||||

15

|||

3

||||| |

6

||||| ||||

9

||||| |||||

10

||||| ||||| ||||| |||||

20

refeições

4.

Defeitos na TV ou no

ar condicionado

5.

Problemas

com

o

chuveiro

6.

Defeitos no sistema

telefônico

7.

Falta de toalhas ou

cobertas

8.

Outras categorias

Total

78

Fonte: Marshal Jr. et al. (2010)

3.3.7. Fluxograma
Marshal Jr. et al. (2010) diz que o fluxograma é uma ferramenta que permite a
visualização das etapas de um processo, apresentando o encadeamento de atividades e
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decisões, provendo uma visão integrada do fluxo do processo. Ele é obtido a partir da
utilização de símbolos padronizados que representam cada fase do processo.
Alguns destes símbolos estão representados na Tabela 3 seguidos de seus respectivos
significados.
Tabela 3 - Símbolos padronizados do fluxograma

Alguns Símbolos

Significado

Início ou fim do processo

Inspeção

Ponto de tomada de decisão

Direção do fluxo

Documentos

Espera

Operação

Fonte: Adaptado de Pavani Jr. e Scucuglia (2011)

3.4. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Pavani Jr. e Scucuglia (2011) defendem que o mapeamento de processo trata-se da
representação gráfica do sequenciamento de atividades que representará, de maneira clara e
objetiva, a estrutura e o funcionamento básico do que chamaremos de processo. Este
mapeamento é feito por meio de algumas ferramentas, dentre elas fluxograma – conforme
visto no item 3.3.7 –, SIPOC e mapa de processo.
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3.4.1. Ferramentas de mapeamento de processo
3.4.1.1.

SIPOC

O SIPOC, do inglês supliers, inputs, process, outputs e customers, é uma ferramenta
que possibilita uma visão geral do processo, definindo algumas fronteiras como, por exemplo,
entradas necessárias, fornecedores, saídas e clientes.
De acordo com Pavani Jr. e Scucuglia (2011), dentre os benefícios desta
documentação, pode-se destacar a identificação das fronteiras do processo estudado, controle
sobre o processo, identificação dos requisitos básicos.

3.4.1.2.

Mapa de processo

O mapa de processo é uma representação gráfica e detalhada do fluxo de atividades do
processo. Ele apresenta informações relacionadas a cada atividade, mostrando as entradas,
processamento e saídas. Nele podem ser destacadas as variáveis que atuam sobre cada etapa e
aquelas que precisam ser controladas a cada liberação.
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4. ESTUDO DE CASO
4.1. PROCESSO ESTUDADO
O processo analisado é a montagem dos espelhos retrovisores externos de um veículo
automotivo. Por se tratar de um fornecedor da indústria automobilística, o produto final do
processo precisa atender aos requisitos específicos do cliente, acordados durante as tratativas
comerciais. Para os processos de fabricação os requisitos determinam quais características são
críticas, quais são de segurança e comuns.
Uma característica será considerada como crítica quando, em presença de falha na
operação, houver perda da função principal do produto.
A partir da definição das características críticas do produto, a organização elabora um
PFMEA – Análise do modo de falha e efeito no processo, identificando o índice de severidade
e a interação com as características críticas do produto em cada etapa do processo. Aquelas
etapas que obtêm índice de severidade maior ou igual a 7, são consideradas processo crítico.
A partir das definições dos processos críticos é analisado quais variáveis fazem com
que este processo seja considerado dessa forma. Estas são consideradas variáveis críticas.
Em função da gravidade da ocorrência de defeitos em uma característica considerada
crítica, o presente estudo busca analisar as oscilações das variáveis do processo que podem
afetar estas características. Para isso, foram analisadas quais etapas do processo possuem
variáveis críticas e, a partir dessa definição, as variações presentes nestes processos.
O processo de produção estudado é organizado em layout celular. A sequência de
atividades é representada abaixo, na Figura 7.
A fim de identificar, de forma mais clara, a sequência de atividades e o fluxo das
informações, optou-se pelo uso de um fluxograma, conforme pode ser visto nas Figuras 8 e 9.

24

LEGENDA
OP 10 – Cravamento;
OP 20 – Montagem chicote e seta
indicadora;
OP 30 – Montagem guarnição e
tampa inferior;
OP 40 – Parafusamento do atuador
OP 50 – Montagem da lente e
clipagem do conector ;
OP 60 – Teste final;
OP 70 - Inspeção visual.

Figura 7 - Layout esquemático da célula de montagem
Fonte: Próprios autores
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2
1
3
Figura 8 - Fluxograma do processo de montagem do espelho retrovisor
Fonte: Próprios autores
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2
1
3
Figura 9 - Continuação do Fluxograma de Processo
Fonte: Próprios autores

Para um melhor entendimento do processo e das variáveis que atuam sobre o mesmo,
montou-se um SIPOC e um mapa de processo, buscando identificar as entradas e saídas
necessárias em cada etapa, conforme pode ser visto na Tabela 4 e no APÊNDICE,
respectivamente.
A partir das análises das ferramentas, pôde-se identificar as variáveis presentes no
processo estudado que afetam as características críticas do produto. São elas:
•

Torque da Parafusadeira: é a força que a parafusadeira utiliza para fixar o parafuso em
um determinado material. Esta variável deve ser mantida dentro dos limites
especificados, pois impacta na função primária do espelho retrovisor, podendo gerar
ruídos, vibrações dos componentes, travamento do conjunto e queda do componente
corpo.

•

Arrancamento: uma ventosa exerce uma força na lente na tentativa de retirá-la do
conjunto montado. É necessário o controle da pressão da rede de ar para que o
dispositivo que realiza o teste final não aprove um produto com uma lente mal clipada,
que pode se soltar durante a movimentação do veículo.

•

Ângulo: é realizado pelo dispositivo de teste final, que mede o posicionamento da
lente em ângulos de movimentação do atuador. Faz-se necessário o controle, pois
impacta na função primária da lente – reflexão e campo de visão.

•

Força de escamoteamento / basculamento: É a força necessária para movimentação do
corpo na base. Esta variável deve ser mantida dentro dos limites especificados, pois
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controla o posicionamento do espelho retrovisor. Se fora de controle, influencia na
função primária do produto.
Tabela 4 - SIPOC do processo de montagem de espelhos retrovisores
FORNECEDOR
·Engenharia de Processo
·Próprio operador

ENTRADA
·I.T. de liberação
·Folha de registro de liberação
·Posto Liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedores
·Próprio operador

·OP 10: Cravamento

·Posto liberado

CLIENTE
·Todas as operações

·Registro de Liberação

·Supervisor de Manufatura

·Conjunto montado
(corpo e base)

·OP 20

·OP 20: Montagem do ·Conjunto montado com
·OP 30
chicote e da seta
seta e chicote

·Componentes

·Próprio operador
·Posto liberado
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedores

·Liberação do posto

SAÍDA

·Componentes
·Posto liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·OP 10
·Conjunto montado
·Abastecedores

PROCESSO

·Componentes

·OP 30: Montagem da ·Conjunto montado com
guarnição e da tampa tampa inferior clipada e ·OP 40
inferior
guarnições da base

·OP 20

·Conjunto montado com seta e chicote
·Próprio operador
·Posto liberado
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Manutenção

·Parafusadeira

·Abastecedor
·OP 30

·Componentes
·Conjunto montado com tampa inferior
clipada e guarnições da base
·Posto liberado

·Próprio operador
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Componentes

·OP 40

·Conjunto montado com atuador
·Posto liberado

·Próprio operador

·OP 40: Parafusamento ·Conjunto montado com
·OP 50
do atuador
atuador

·Conjunto montado com
·OP 50: Montagem da
lente cravada e chicote ·OP 60
lente e enfitamento
enfitado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor
·OP 50

·OP 60: Clipagem dos
terminais
·Componentes
·Conjunto montado com lente cravada
e chicote enfitado
·Posto liberado

·Conjunto montado com
·Teste final
conector no chicote

·Próprio operador
·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Etiqueta

·Abastecedor

·Ribon

·OP 60

·Conjunto
·Posto liberado

·Próprio operador

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Teste final
·Próprio operador

·Teste final

·Conjunto aprovado

·OP 70

·OP 70: Inspeção
visual

·Conjunto inspecionado ·Embalagem

·Embalagem

·Produto Embalado

·Conjunto aprovado
·Posto liberado

·Engenharia de Processo ·Folha de operação
·Engenharia de Processo ·Plano de controle
·Abastecedor

·Etiqueta

·Abastecedor
·Abastecedor

·Ribon
·Kit de embalagem

·OP 70

·Conjunto inspecionado

·Auditor de Processo

Fonte: Próprios autores
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem por objetivo apresentar como a engenharia da qualidade pode
ser aplicada para ajudar uma indústria de espelhos retrovisores a atender aos requisitos do
cliente.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar as variáveis que afetam as características críticas do produto;
● Aplicar a carta de controle adequada para cada variável analisada;
● Aplicar as ferramentas da qualidade para identificar a causa-raiz das
inconformidades encontradas.
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6. JUSTIFICATIVA
A globalização rompeu diversas barreiras, dentre elas a econômica permitindo que o
mercado tivesse contato com uma gama maior de produtos e fornecedores, o que o tornou
mais seletivo.
Atualmente, as organizações precisam se adaptar a um mercado cada vez mais
competitivo, no qual satisfazer as expectativas do cliente não é mais suficiente, é necessário
superá-las e na busca por essa superação, as empresas precisam fornecer produtos de
qualidade a um preço competitivo.
O controle estatístico da qualidade verifica, de forma estatística, o controle de
qualidade do processo produtivo e apresentando pontos onde o processo pode ser aprimorado,
a fim de se evitar custos com refugos e retrabalhos. Dentre as ferramentas está o controle
estatístico de processo, que permite uma análise de todo o processo, incluindo seu fluxo e
atividades realizadas, e permite identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria dento
do processo.
Tendo em vista a importância do controle da qualidade do produto para que a empresa
se mantenha competitiva no mercado, o presente tema foi escolhido para esse trabalho com o
intuito de auxiliar a organização a identificar as variações presentes no processo e identificar a
causa destas, buscando trata-las de forma sistêmica a fim de melhorar a capacidade do
mesmo.
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7. COLETA DE DADOS
7.1. METODOLOGIA
Segundo Prodanov e Freitas (2013) nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente. Na
prática, os tipos de pesquisa são mesclados, acentuando-se em um modelo.
As pesquisas podem ser classificadas de várias formas, conforme mostrado na Figura
10.

Figura 10 - Tipos de pesquisa científica.
Fonte: Prodanov e Freitas (2013)

O presente trabalho classifica-se quanto à sua natureza como uma pesquisa aplicada,
com uma abordagem predominantemente quantitativa. Quanto a seus objetivos, caracteriza-se
como uma pesquisa exploratória e no que tange a seus procedimentos técnicos, tem-se uma
revisão bibliográfica e estudo de caso, tendo em vista que a utilização de cartas de controle
nos processos estudados trará uma nova visão sobre os problemas neles existentes.
Os dados obtidos através desta metodologia de pesquisa são resultantes da análise do
controle e medição das variáveis críticas do processo produtivo de uma indústria do setor
automotivo. Esses dados são encontrados nos registros diários feitos pelos colaboradores que
atuam no processo estudado, nos primeiros quinze dias úteis do mês de outubro de 2018.
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A análise dos dados tem início na aplicação de cartas de controle para identificação da
influência de variáveis nos processos estudados. Os resultados obtidos são a base para a
aplicação das demais ferramentas da qualidade, com o objetivo de detectar a causa raiz dessas
variações.

7.2. DADOS COLETADOS
Os dados foram coletados em uma célula de montagem de espelhos retrovisores da
empresa objeto de estudo. Esta célula de montagem produz em dois turnos, dois produtos
distintos para o mesmo cliente.
Observou-se que os colaboradores do primeiro turno possuem maior tempo médio de
trabalho na empresa, já os colaboradores do segundo turno possuem, em sua maioria, menos
de um ano de trabalho.
Levando em consideração a variabilidade que pode ocorrer na medição dos dados dos
diferentes turnos, optou-se por realizar a medição nos dois turnos, de forma a abranger a
variação de medição por operador.
Para a variável torque da parafusadeira, as coletas foram realizadas durante os
primeiros quinze dias úteis do mês de outubro de 2018. Foram coletadas cinco amostras
sequenciais por dia em cada turno, totalizando 150 amostras que foram divididas em 30
subgrupos, sendo quinze destes referentes à produção do produto tipo 1, e as demais do
produto tipo 2.
Esta variável é controlada em duas operações do processo, a 10 e a 40. Na operação 10
ela possui o mesmo limite de especificação para ambos os produtos, na 40 as especificações
são diferentes para cada um deles. Nas tabelas abaixo estão representados os dados coletados.
Os dados das variáveis ângulo, arrancamento e força de escamoteamento são
registrados pela empresa em forma de atributo – Produto aprovado, produto reprovado – e, no
período Janeiro a Outubro de 2018, não houve ocorrência de peças imperfeitas, por isso, elas
não serão analisadas neste trabalho.
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Tabela 5 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 10 (Coleta realizada de
01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Amostra 1
3,08
3,10
3,11
3,11
2,98
3,00
3,11
3,04
3,10
2,99
3,11
3,16
3,03
3,01
2,97
2,98
2,98
3,15
3,13
3,08
3,00
2,98
2,99
3,10
3,10
3,08
3,15
3,11
3,10
2,98

Amostra 2
3,09
3,07
3,14
3,05
3,00
2,97
3,15
3,10
3,07
3,01
3,16
3,14
3,06
3,03
2,99
3,03
3,04
3,17
3,16
3,10
2,98
2,99
3,04
3,13
3,14
3,06
3,18
3,15
3,13
3,04

Amostra 3
3,13
3,06
3,17
3,07
3,06
3,05
3,20
3,12
3,04
2,97
3,21
3,19
3,10
3,07
3,03
3,06
3,07
3,19
3,17
3,07
3,05
3,03
3,11
3,10
3,10
3,11
3,21
3,08
3,21
3,01

Amostra 4
3,10
3,10
3,11
3,03
2,99
3,02
3,22
3,17
3,00
3,07
3,14
3,10
3,12
3,12
3,09
3,11
3,11
3,21
3,13
3,03
3,07
3,07
3,00
3,16
3,17
3,13
3,14
3,12
3,25
3,07

Amostra 5
3,07
3,08
3,19
3,08
3,05
3,09
3,13
3,15
3,08
3,10
3,10
3,13
3,15
3,04
3,00
3,05
3,04
3,15
3,19
3,12
3,11
3,01
3,02
3,20
3,19
3,09
3,19
3,11
3,13
3,00

Fonte: Próprios autores
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Tabela 6 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 40 - Produto 1 (Coleta
realizada de 01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amostra 1
1,5
1,39
1,27
1,29
1,4
1,33
1,29
1,49
1,35
1,29
1,31
1,44
1,29
1,39
1,1

Amostra 2
1,53
1,36
1,3
1,25
1,44
1,39
1,33
1,5
1,39
1,36
1,27
1,47
1,37
1,44
1,14

Amostra 3
1,49
1,39
1,25
1,32
1,49
1,35
1,38
1,44
1,41
1,4
1,33
1,4
1,39
1,46
1,17

Amostra 4
1,44
1,41
1,33
1,36
1,43
1,44
1,41
1,41
1,33
1,36
1,4
1,37
1,41
1,4
1,12

Amostra 5
1,4
1,47
1,37
1,27
1,38
1,47
1,35
1,47
1,3
1,4
1,37
1,39
1,33
1,37
1,18

Fonte: Próprios autores
Tabela 7 - Dados coletados de torque da parafusadeira em Newton-Metro (Nm) na OP 40 - Produto 2 (Coleta
realizada de 01/10/2018 a 23/10/2018)

Subgrupo Amostra 1
1
1,09
2
1,02
3
1,14
4
0,99
5
1,09
6
1,01
7
1,05
8
0,98
9
1,09
10
1,02
11
1,07
12
1,00
13
1,11
14
1,00
15
1,03

Amostra 2
1,05
1,06
1,11
1,01
1,12
0,99
1,03
1,00
1,12
1,05
1,12
1,06
1,14
1,04
1,00

Amostra 3
1,03
0,99
1,16
1,04
1,07
1,06
1,09
1,04
1,15
1,09
1,15
1,10
1,08
1,07
0,98

Amostra 4
1,09
0,97
1,10
1,06
1,04
1,10
1,11
1,06
1,09
1,04
1,18
1,03
1,07
1,04
1,05

Amostra 5
1,11
1,03
1,09
1,00
1,09
1,12
1,07
0,99
1,06
1,01
1,11
1,08
1,03
1,09
1,98

Fonte: Próprios autores
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8. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados da variável torque da parafusadeira na operação 10 levou em
consideração que esta possui os mesmos limites de especificação para os produtos 1 e 2. Por
este motivo optou-se por analisar os dados conjuntamente. Para iniciar a análise fez-se um
gráfico boxplot para identificar se, dentre os dados coletados, havia algum valor discrepante
dos demais. Como pode ser visto no Gráfico 1, os dados desta operação não apresentam
nenhum valor atípico.
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3,20

3,15
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3,00

Gráfico 1 - Boxplot - OP 10
Fonte: Próprios autores

Para ser considerada uma distribuição normal é necessário que a variação dos dados
apresente um p-value maior que 0,05. A fim de identificar a distribuição desta variável, foi
realizado um teste de normalidade, representado no Gráfico 2, que indicou um p-value de
0,078, o que demonstra que, na operação 10, a variável torque da parafusadeira segue uma
distribuição normal.
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Gráfico 2 - Teste de normalidade - OP 10
Fonte: Próprios autores
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Tendo definido o tipo de distribuição e que a variação os dados observados não
possuem nenhum valor atípico, gerou-se a carta de controle da operação a fim de analisar as
interferências externas no processo. Para a análise da variável, foi utilizada a carta de controle
do tipo Xbarra-R, pois esta carta analisa dados do tipo variável, com subgrupos de tamanho
menor que dez. A carta de controle deste processo está representada no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 10
Fonte: Próprios autores

Nesta operação a variável torque da parafusadeira tem especificação 3,40±0,50 Nm.
Analisando as cartas, observou-se uma grande variação entre os valores obtidos. Estes, muitas
vezes, ultrapassam os limites de controle, o que indica que o processo está fora de controle,
mas encontra-se dentro dos limites de especificação, o que pode ser visualizado no Gráfico 4.
Ainda é possível perceber que os dados desta operação tendem ao limite inferior de
especificação, apresentando uma grande margem até o limite superior, o que indica que a
especificação do produto pode ser reduzida, pois o processo é capaz de atendê-la.
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Gráfico 4 - Histograma - Torque da Parafusadeira - OP 10
Fonte: Próprios autores

A operação 40 possui limites de especificação diferentes para os produtos 1 e 2. Sendo
assim, optou-se por realizar uma análise para cada produto. Na análise dos dados do produto
1, observou-se no gráfico boxplot que há cinco pontos com um grande afastamento dos
demais, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5. Identificou-se também que todos os
cinco pontos referem-se à medições realizadas no décimo quinto dia útil, o que indica um
possível erro na medição.
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Gráfico 5 - Boxplot - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Para análise do teste de normalidade da variável na fabricação do produto 1 na
operação 40 optou-se pela retirada destes pontos, por se tratar de acontecimentos atípicos no
processo. O teste, apresentado no Gráfico 6, indicou que os dados seguem uma distribuição
normal, com um p-value de 0,361.
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Gráfico 6 - Teste de normalidade - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

A partir da análise da normalidade e da retirada dos outliers, gerou-se a carta de
controle do tipo Xbarra-R para análise das variações do processo, conforme gráfico 7.
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Gráfico 7 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Nesta operação, o produto 1 possui limite de especificação de 1,25±0,35 Nm. Pôde-se
observar que há diversos pontos em que o processo excede os limites de controle tanto
superiores quanto inferiores, o que pode ser visto nos pontos 1,3,4 e 8, o que caracteriza que o
processo está fora de controle. No entanto, como pode ser observado no Gráfico 8, o mesmo
atende aos limites de especificação, mas não aos limites de controle conforme Gráfico 7.
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Gráfico 8 - Histograma - OP 40 - Produto 1
Fonte: Próprios autores

Verificou-se também que os dados da variável na produção do produto 1 tendem ao
limite superior de controle, com uma grande folga até o limite inferior, o que indica que a
especificação pode ser ajustada.
Na análise da fabricação do produto 2, o boxplot mostrou um ponto atípico, com valor
discrepante dos demais dados, conforme representado no Gráfico 9. Observou-se também
que, assim como na análise do produto 1, este ponto encontra-se no subgrupo do décimo
quinto dia útil.
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Gráfico 9 - Boxplot - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Por se tratar de um acontecimento incomum, optou-se pela retirada deste ponto nas
demais etapas da análise. A partir daí, realizou-se um teste de normalidade que indicou que os
dados seguem uma distribuição normal, com p-value de 0,303, conforme o gráfico a seguir.
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Gráfico 10 - Teste de normalidade - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Para o produto 2 a variável torque da parafusadeira tem especificação 1,05±0,15 Nm.
Através da análise da carta apresentada do gráfico 11, pôde-se observar que há três pontos
seguidos com variação maior que dois desvios padrão, são eles 2, 3 e 4. Observou-se também
que o processo possui dois pontos fora de controle, o que pode representar ação de um agente
externo.
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Gráfico 11 - Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

Sendo assim, optou-se pela retirada dos pontos que excedem o limite de controle para
criação de uma nova carta, apresentada no gráfico 12, a fim de confirmar se estes são casos
pontuais ou se o processo realmente está fora de controle.
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Gráfico 12 - Nova Carta de Controle - Torque da Parafusadeira - OP 40 - Produto 2
Fonte: Próprios autores

A partir da nova carta pôde-se observar que mesmo com a retirada dos pontos
anteriores, o processo continua fora de controle, o que indica que é necessário analisar as
causas que agem sobre o processo, para que tratando-as o processo fique sob controle.
O histograma da variável torque da parafusadeira na operação 40, durante a fabricação
do produto 2, indicou que o processo obedece aos limites de especificação. Sendo assim, o
processo está fora de controle, mas produz peças que atendem aos desejos dos clientes.
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Fonte: Próprios autores
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É importante ressaltar que os produtos 1 e 2 da operação 40 apresentaram valores
discrepantes no subgrupo 15. É necessário que se faça uma investigação da causa para que o
mesmo não volte a ocorrer.
A fim de identificar as causas que atuam nas operações, fazendo com que estas
excedam os limites de controle gerou-se um diagrama de Ishikawa. Por se tratar da mesma
variável em ambas as operações, verificou-se que as causas de interferência eram as mesmas.
Por este motivo optou-se pela geração de um único diagrama, conforme apresentado na figura
11.

Figura 11 - Diagrama de Ishikawa - Torque da Parafusadeira
Fonte: Próprios autores

Conforme mostrado na figura 11, há várias causas que podem contribuir para o estado
atual do processo, dentre elas operadores sem treinamento, matéria prima com defeito, falta
de calibração do dispositivo, entre outras.
Como a empresa não armazena dados referentes aos problemas que ocorreram na linha
de produção, não foi possível analisar a frequência com que cada causa atua sobre o processo.
Sugeriu-se à empresa que passasse a utilizar uma folha de verificação para que
permanecessem documentadas as causas que interferem na produtividade do processo e a
frequência com que elas ocorrem.
Para a variável ângulo, observou-se que o equipamento de teste registra o valor da
angulação que o produto se movimenta. O mesmo acontece para arrancamento e força de
escamoteamento, onde aparece no visor do aparelho de teste a força exercida por este, no
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entanto a documentação do teste é preenchida com produto aprovado ou reprovado para todos
os três testes.
Sugeriu-se que a empresa passasse a fazer o controle pelo valor da variável, de forma
que fosse possível mensurar as variações que ocorrem nestes testes e identificar se há casos
em que a força exercida no teste é menor ou maior que o limite especificado. A fim de evitar
que sejam aprovados produtos que, caso fosse testado dentro dos limites de especificação,
estariam reprovados.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de conclusão de curso apresentou ferramentas de controle
estatístico da qualidade e de mapeamento de processo que podem ser aplicadas de forma
rotineira nas indústrias automotivas.
É importante a aplicação das ferramentas apresentadas pois elas permitem um melhor
conhecimento do processo e das suas variações ocorridas, possibilitando o embasamento para
a tomada de decisão da equipe de engenharia de processos. Essas ferramentas também
aumentam a satisfação do cliente pois oferece um produto com mais qualidade e aumentam a
competitividade da empresa com a redução de custos e aumentos de lucro.
O presente estudo mostrou, por meio de mapeamento e análise gráfica das variáveis
críticas do processo, o estado atual de uma célula de montagem de espelhos retrovisores de
uma indústria de autopeças nacional. Os dados analisados referem-se à produção realizada
nesta célula entre os dias 1 de outubro de 2018 e 23 de outubro do mesmo ano. Para análise
gráfica levou-se em consideração os limites de especificação utilizados em cada etapa do
processo.
Atualmente a empresa realiza a coleta dos dados diariamente, mas não faz nenhum
tipo de análise nos mesmos, eles são apenas armazenados. A análise é realizada somente se
houver algum tipo de reclamação por parte do cliente.
Para melhorar o controle da qualidade durante as etapas do processo, seria interessante
realizar a coleta das amostras no decorrer do dia, e não sequencialmente, de forma que ao
gerar as cartas de controle o resultado seria mais condizente com o estado real do processo.
Além disso, sugeriu-se a utilização da folha de verificação para controle da frequência
de ocorrência das causas que atuam sobre o processo, a fim de possibilitar a identificação
daquelas onde é importante atuar e definir um plano de ação.
Sugeriu-se também que o controle das variáveis ângulo, arrancamento e força de
escamoteamento fossem feito pelo valor da variável, e não por atributo como é feito
atualmente. Esta nova forma de controle possibilitaria visualizar a oscilação destas variáveis
dentro dos limites especificados e identificar se os mesmos encontram-se sob controle.
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Conclui-se que, a variável torque da parafusadeira gerou resultados estatísticos
insatisfatórios, apresentando que o processo está fora de controle estatístico em todas as
etapas dele, mas atende aos limites de especificação.
Desse modo, este trabalho atendeu aos objetivos específicos do trabalho uma vez que
foram apresentadas as cartas de controle do processo objeto de estudo e, bem como, a relação
das potenciais causas-raiz para as inconformidades.
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APÊNDICE – MAPA DE PROCESSO DA FABRICAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES

Figura 12 - Mapa do processo de fabricação de espelhos retrovisores
Fonte: Próprios autores
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo de estudo a
implantação de um sistema para Gerenciamento da
Produção, em uma empresa de automação de processo
e manufatura, uma indústria de médio porte, situada em
Santa Rita do Sapucaí – MG. Para tanto, a metodologia
definida para este trabalho foi pesquisa exploratória, já
que o estudo está sendo constantemente aprimorado. A
pesquisa é fundamentada no sistema implantado que
realiza o acompanhamento da produção, e é
responsável pela coleta, distribuição e apresentação das
informações da produção diária do chão de fábrica. É
identificada também, através de uma plataforma
Business Intelligence chamada QlikSense, as melhorias
que a implantação trouxe para tomar decisão mediante
dos indicadores de produção - OEE (Overall
Equipment Effectiveness).
Abstract: The objective of this study is of a Production
Management implantation system in a process and
manufacturing automation company. It is a mediumsized industry that is located in Santa Rita do Sapucaí MG. The methodology defined for this study was
exploratory research, since the study is constantly
being improved. The implanted system monitors the
production and is responsible for collecting,
distributing, and presenting information on the daily
production of the factory floor. The analysis of this
data is done through a free Business Intelligence
platform called Qlik Sense. This platform is able to
organize production indicator data - OEE (Overall
Equipment Effectiveness) to help managers make
decisions.
Palavras-chave: Apontamento da Produção, Gestão da
Produção, OEE - Overall Equipment Effectiveness e BI
- Business Intelligence.

Keywords:
Production
Notes,
Production
Management, OEE - Overall Equipment Effectiveness
and BI - Business Intelligence.

1 Introdução
O atual cenário mundial força as indústrias
possuírem boa competitividade para se manter
no mercado. As empresas têm buscado
implementar procedimentos estratégicos que
podem resultar na diminuição de custos,
diminuição dos prazos de entrega, aumento da
capacidade de produção, melhores produtos e
agilidade na tomada de decisões. De modo
geral, estas alternativas permitem que a
empresa se mantenha no mercado ou ganhe
competitividade. (FAVARETTO, 2001)
Em um ambiente produtivo, a falta de
informações confiáveis de chão de fábrica cria
uma perspectiva que não retrata a realidade
(Favaretto, 2001). Diante disto, as empresas
estão utilizando sistemas de informação para
gerenciar
a
produção,
melhorar
a
produtividade, ajudar os gestores a analisarem
os problemas e visualizarem as informações
(LAUDON E LAUDON, 2001).
A proposta deste artigo trata-se da
implantação de um sistema informatizado
capaz de coletar dados da produção,
quantidades
produzidas,
quantidades
refugadas e retrabalhadas, horários de início e
fim de produção. Contudo, o tema central é o
7

estudo dos impactos da implantação de um
sistema de execução da manufatura para
gerenciamento de uma empresa no setor de
sensoriamento e conectividade.
O artigo está estruturado da seguinte forma: a
seção 2 apresenta uma revisão teórica, a seção
3 relata o problema do estudo; a seção 4 traça
o objetivo da pesquisa; a seção 5 justifica o
motivo da análise; a seção 6 tem-se os
métodos utilizados no estudo; a seção 7 relata
o objeto de estudo e suas dimensões; a seção
8 descreve os resultados obtidos e a seção 9
conclui o texto.
2 Fundamentação Teórica
2.1 - Gestão da Produção
De acordo com Chiavenato (2014), a gestão
da produção é a área da administração que
utiliza recursos físicos e materiais da empresa,
e realizam processo produtivo por meio de
competências essenciais. Sendo assim,
executa a produção ou as operações da
empresa, transformando matérias-primas em
produto acabado.
A gestão da produção abrange todos os
processos relacionados à uma indústria. O
ambiente competitivo dessas empresas está se
tornando cada vez mais disputado (CORREA
et al. 1997, YU 1997), fazendo com que a
busca por melhorias no processo se dê em
várias iniciativas. A busca por uma alta
eficiência dos recursos produtivos, como
forma de maximizar o rendimento
operacional, se dá em maiores ganhos
econômicos (SOUZA, 1999). Uma alternativa
para conquistar uma boa posição competitiva
é a utilização de um processo estruturado de
gestão da produção (VOLLMANN ET. AL.,
1993).
As principais atividades do processo de
gestão da produção são o planejamento, a
programação e o controle da produção
(CORRÊA, 1997). A integração das funções
de planejamento e programação da produção
pode introduzir melhorias significativas para a
eficiência das condições de produção, através

da redução do tempo de fluxo de materiais em
processo, aumento da utilização dos recursos
de produção e adaptação a eventos irregulares
do chão de fábrica (KIM et al., 1997). Embora
a estratégia para alcançar os objetivos e metas
de produção da organização seja baseada em
melhorias contínuas de longo prazo, no curto
prazo, gerentes têm que tomar decisões de
como reagir aos problemas diários (BRAGG
et al., 1999).
2.2 - Gestão Fabril
O controle de chão de fábrica em uma
indústria é primordial para qualquer empresa
que busca obter análise de produtividade, de
performance,
qualidade,
ocupação
e
disponibilidade de seus recursos. Outra forma
encontrada por algumas empresas para obter
melhores respostas quanto às informações de
chão de fábrica e consequentemente posições
no mercado, é possuir um elemento de
suporte à decisão que trabalhe em tempo
quase real, fornecendo informações de
produtividade em relação a produção e os
fatores
de
produção
utilizados
(SIEMIATKOWSKY e PRZYBYLSKI,
1997). Neste sentido, HERBON (1998),
também afirma que é uma vantagem a
possibilidade de reação quase automática a
eventos imprevistos. Para que tais indicadores
sejam calculados, uma ferramenta se mostra
essencial em todas as análises: Apontamentos.
Esses apontamentos são realizados por
conjuntos de dados para o controle de quais
atividades de produção foram realizadas, as
datas, os horários de término e as quantidades
produzidas, segundo Favaretto (2002). Este
consiste em anotações sobre o início e o
término das atividades, as operações
realizadas, e as quantidades que são feitas no
ambiente produtivo, durante a realização das
mesmas, que são posteriormente repassadas
aos responsáveis, para executar o controle da
produção.
Com apontamentos bem feitos e uma equipe
motivada para efetuar seus lançamentos
corretamente, a fábrica ganha informações
valiosas para qualquer decisão.
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Existem três tipos de processos de
apontamentos: manual, com o uso de
coletores de dados e coleta automática. Na
figura 1, segue um comparativo das vantagens
e desvantagens dos três apontamentos. A
empresa assegura suas peças com um controle
rígido de qualidade, tanto pelo controle
realizado em máquinas de suporte quanto pelo
controle manual de pessoas.

OEE mede a habilidade do equipamento
em produzir consistentemente peças que
atendam aos padrões da qualidade dentro
de um tempo de ciclo designado e sem
interrupções, a Disponibilidade, a
desempenho e a taxa de qualidade de
uma máquina. Fornece um método para
análise das perdas e medição dos
resultados das ações tomadas (2006,
p.90).

APONTAMENTO

Vantagens

Desvantagens

MANUAL

COLETORES DE DADOS

AUTOMÁTICO

✔ Processo simples de ser
implantado

✔ Alta confiabilidade dos dados

✔ Alta confiabilidade
dos dados

✔ Fácil entendimento

✔ Fácil entendimento

✔ Sem necessidade de
digitação

✔ Baixo investimento

✔ Baixo investimento

✔ Análise feita
instantaneamente

✔ Baixa confiabilidade dos
dados

✔ Alto volume de dados para
controle

✔ Alto investimento

✔ Análise não é feita
instantaneamente

✔ Análise não é feita
instantaneamente

✔ Qualificações
específicas

✔ Desvio de atenção quanto a
digitação dos dados

✔ Desvio de atenção quanto a
digitação dos dados

✔ Grau de
complexidade maior

FIGURA 1 - Fluxograma da metodologia estudada
FONTE: Elaboração própria

2.3 - OEE – OVERALL EQUIPMENT
EFFECTIVENESS – Eficiência Geral dos
Equipamentos
Segundo Montgomery (2008), O OEE teve
origem no TPM (Total Productive
Maintenance) por integrante do TPS (Toyota
Production System) e o seu criador, Seiichi
Nakajima, desenvolveu como meio de avaliar
não apenas a eficiência dos equipamentos, em
busca do equilíbrio entre produção, qualidade
e produtividade, mas também como medidor
da melhoria contínua dos equipamentos e
processos produtivos.
Através do OEE, é possível identificar a
máxima eficácia que um sistema pode atingir
em um período pré-estabelecido, o que facilita
na decisão de metas coerentes com a realidade
do processo. (ANTUNES, 2008). De acordo
com Bariani e Del’Arco Júnior, a ferramenta:

Nakajima (1989), definiu seis grandes perdas
existentes nos equipamentos, que interferem
no desempenho dos equipamentos, segue na
figura 2:

FIGURA 2 - Índice da OEE e Respectivas Perdas
FONTE: Adaptado de Chiaradia, 2004.

De acordo com Bariani e Del’arco Junior
(2006), para calcular a Eficiência Operacional
OEE, sua composição é obtida pela
multiplicação de três fatores presentes nos
processos aos quais se refere. São eles
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relacionados com a disponibilidade,
produtividade e a qualidade.

a

OEE = Disponibilidade x Produtividade x
Qualidade

analises das informações em forma de
indicadores para suporte à tomada de
decisões.
(1)

1) Disponibilidade – Corresponde ao
tempo em que o equipamento está
disponível para produzir, ou seja, é o
tempo real de operação dividido pelo
tempo programado.
Disponibilidade = Tempo real de operação
/Tempo programado x 100

No chão de fábrica, o processo de coleta de
dados era feito por meio de um formulário
manual que apontavam tudo o que produziam,
com isso apresentava uma série de limitações,
dentre elas a disponibilização destes dados em
forma de informação para tomada de
decisões.
(2)

1) Produtividade - corresponde ao tempo
durante o qual o equipamento está
realmente produzindo, ou seja, o
tempo efetivo de produção.
Produtividade = Produção Real / Capacidade
(3)
Nominal x 100
2) Qualidade - Fator que indica a relação

entre a produção de produtos bons e
as perdas por defeito de qualidade.
Qualidade = Quantidade de produtos bons/
Quantidade de produtos produzidos x 100

2.4 - Importância
Intelligence (BI)

de

um

3 Problema Estudado

(4)

Business

O Business Intelligence é um conceito que
envolve um imenso conjunto de aplicações,
técnicas, tecnologias e software, que apoiam à
tomada de decisão de uma empresa,
possibilitando um acesso rápido, partilhado e
interativo das informações, permitindo sua
análise e manipulação. Através desta
ferramenta, os gestores podem transformar
grandes quantidades de informações em
conhecimentos uteis (SEZÕES, 2006, p. 10).
A empresa de estudo, utiliza uma metodologia
inovadora
Business
Intelligence
para
demonstração dos seus resultados, a
plataforma “QLIK”, software de inteligência
de negócios e visualização, permitindo
conexões de modo instantâneo a partir da
nuvem. Gera exibições de dados em um curto
período de tempo que permite ser explorado
profundamente. Através deste, são realizadas

O problema deste trabalho é como otimizar
esse processo com a utilização da tecnologia
de informação da empresa juntamente com os
autores de processos para implantar um
sistema de gestão da produção.
4 Objetivo da Pesquisa
Este trabalho tem como objetivo principal a
Gestão da Produção no chão de fábrica,
através de um Sistema de Informação, a fim
de melhorar a tomada de decisão baseados
nos Indicadores de OEE. Para tanto, os
seguintes objetivos secundários terão de ser
alcançados:
1) Identificar
a
evolução
das
metodologias para apontamento de
produção utilizadas pela empresa;
2) Identificar na literatura os pontos
fortes e limitações das metodologias
para o apontamento de produção
utilizados pela empresa;
3) Comparar indicadores de produção
gerados por metodologias distintas na
empresa.
5 Justificativa
Justifica-se a implantação do sistema de
informação no chão de fábrica, para ter uma
melhor gestão com base na precisão das
informações, sistematizando os volumes que
são gerados a cada momento, coletando essas
informações a cada término de uma operação
no processo, guardando-as em um banco de
dados que se conecte com a base corporativa
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ERP. Essas informações são disponibilizadas
na forma de um sistema de Business
Intelligence,
que
contribui
para
o
gerenciamento visual do chão de fábrica.
6 Metodologia
Este presente trabalho precede de um
referencial teórico, sendo eles, artigos e livros
dos principais autores para desenvolvimento
da literatura. Em segundo momento este
estudo é baseado na pesquisa exploratória,
que segundo Gil (1996; DENCKER, 2000),
promove uma maior proximidade com o
problema, a fim de torná-lo explícito e
facilitando a definir hipóteses. É necessário
considerar que o método proposto é dinâmico,
ou seja, está constantemente sendo
aprimorado.
No que se refere à forma de abordagem do
problema, este trabalho possui características
quantitativas e qualitativas, pois traduzem em
números as informações passíveis de
quantificação realizadas, a partir das coletas
de dados do chão de fábrica. De acordo com
Cristiano (2013, p. 69), essa forma de
abordagem é aplicada a pesquisas que buscam
relação causa-efeito, e também pela facilidade
de poder descrever a complexidade de
determinada hipótese ou de um problema e

analisar a interação de certas variáveis. A
partir desta, são extraídos diariamente
conteúdo dos informes de produção, que são
preenchidos pelos colaboradores para
alimentar a planilha de dados, para junto a
isso, poder realizar o plano de ação facilitando
na identificação das melhorias que devem ser
executadas.
Com intuito de elucidar a pesquisa
quantitativa, foram utilizadas ferramentas
como, OEE e Business Intelligence para
realizar análises dos resultados obtidos e
identificação de possíveis problemas.
A elaboração da metodologia utilizada no
estudo de caso aplicou-se em uma média
empresa, que uniu conhecimentos do curso de
Engenharia da Produção e a área de
tecnologia da informação, com objetivo de
implantar um sistema de gestão da produção
de baixo custo, fácil interação e que trouxesse
resultados imediatos. Considera-se que é
necessário realizar análises sistemáticas dos
dados em contato permanente com o chão de
fábrica, procurando constantemente o
feedback entre Engenharia de Processos e
chefias de postos de trabalho, visando
melhorar continuamente os processos. Na
figura 3 evidencia a metodologia de pesquisa.

Referencial Teórico

Revisão de Literatura

Pesquisa Exploratória

Artigos
Estudo de Caso
Livros
Coleta de Dados

Aplicação do OEE
Análise dos Resultados
Elaboração Diagrama de
Ishikawa e 5 PORQUÊS

Identificação do Problema

Elaboração de plano de
ação.

Avaliação da real Produtividade da
linha de Produção.

Proposta de Melhoria com
base no plano de ação.

FIGURA 3 - Fluxograma da metodologia estudada
FONTE: Elaboração própria
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7 Estudo de Caso
7.1 - Caracterização da Empresa
A indústria na qual se realizou esse estudo
sobre o impacto da gestão da produção com a
implantação de um sistema de informação, foi
empresa Sense Eletrônica LTDA. Uma
empresa genuinamente brasileira, de médio
porte, fundada em 1976, e está no mercado de
automação industrial, oferecendo soluções em
sensoriamento e conectividade, atuando nos
segmentos de Automação de Processos e
Manufatura. Os produtos da Sense são
utilizados nas mais diversas indústrias, com
destaque para: automobilística, alimentícia,
farmacêutica, indústria de máquinas, indústria
química e, principalmente, a indústria de
petróleo e gás.
O chão de fábrica da empresa é constituído
por uma sequência de máquinas totalmente
automatizadas, operadas por um ou mais
funcionários, onde a matéria prima vai sendo
trabalhada, depois parte destes materiais se
direciona para almoxarifado e outra para o
estoque intermediário. O colaborador separa a
matéria prima correspondente ao produto e
leva até a linha de produção, estes processos
finais são compostos por postos de trabalhos
manuais.
7.2 - Avaliação do sistema
Durante a primeira fase de implantação do

sistema chão de fábrica dentro da empresa
Sense Eletrônica, foi-se aplicado o
apontamento manual. Os apontamentos, tanto
manual quanto com uso de coletores de
dados, são sujeitos a erros ocasionados pela
falta de atenção dos funcionários. Para isso,
deve-se adotar treinamento para que os
funcionários alimentem o sistema de forma
correta.
A seguir serão apresentados quatro
comparativos entre o apontamento manual sistema antigo já realizado pela empresa, e o
apontamento com o uso de coletores de dados
- que atualmente é utilizado. Esses
comparativos estão divididos nos quesitos:
coleta de dados, acompanhamento da
produção, geração de relatórios e pesquisa
com funcionários.
1) Coleta de Dados:
No processo manual, os dados são
primeiramente registrados em formulários que
são preenchidos durante a realização de cada
atividade. Estes formulários estão sujeitos a
vários erros, como o de escrever dados
incorretos ou imprecisos, até mesmo esquecer
de preencher um determinado campo. Após
isso, os dados são digitalizados em uma
planilha eletrônica, no qual pelo grande
volume, pode também ocorrer erro de
digitação. Segue na figura 4 o formulário de
apontamento já utilizado pela empresa.

FIGURA 4 - Formulário para apontamento
FONTE: Sense, 2018.
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De outro modo, o apontamento com uso de
coletores de dados, são digitados pelo próprio
operador na interface do sistema que ficam
armazenados no banco de dados da TOTV’S.
Dessa maneira, diminuem-se as chances de
erros e aumentam-se a precisão dos dados
coletados. O apontamento deve ser feito logo
após o término da operação, registrando-se a
hora de início e término, número da ordem de
produção e quantidade de peças produzidas,
para que não impeça de outro operador entrar
com os dados na interface do sistema em sua
operação subsequente. Para demonstração,
segue a figura 5.

funcionários, dos lotes processados e que
ainda se encontram em processamento. A
localização e o rastreamento das ordens de
produção dentro do chão de fábrica também
são um obstáculo do acompanhamento,
considerando que as informações para
localizá-las ficam dispersas.
Em contrapartida o apontamento de uso de
coletores de dados, fornece uma visão
detalhada do sistema produtivo, identificando
a localização do produto na produção, o
estado da ordem de produção, quantidade
produzida e refugada, a data em que foi
realizada a operação e se está de acordo com

FIGURA 5 - Terminal de apontamento
FONTE: Sense, 2018.

2) Acompanhamento de produção
No apontamento manual não é possível ter
uma visão geral do chão de fábrica, pois essas
informações geradas não se encontram
integradas com o sistema. Por essa razão não
consegue informar a capacidade de produção
de cada linha, o que dificulta analisar a
produção diária das linhas, máquinas,

o lead time planejado. Todas as pessoas
autorizadas a utilizar o sistema de controle de
dados, podem acompanhar a produção através
do sistema TOTVS. A figura 6 retrata um
exemplo prático de uma Ordem de Produção
sendo rodada na linha de produção.
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FIGURA 6 - Acompanhamento de produção
FONTE: Sense, 2018.

3) Geração de relatórios
No apontamento manual, os dados gerados no
chão de fábrica são digitalizados no dia
posterior da realização. Esse procedimento
tem a durabilidade mínima de dois dias,
considerando seu grande volume. Podendo
também serem dados não confiáveis, uma vez
que, são fáceis de serem articulados,
apresentando operações erradas, incoerência
nas horas apontadas e até mesmo na
quantidade produzida. A geração de relatórios
é uma atividade muito demorada por serem
feitas manualmente, após a digitação os
indicadores são calculados automaticamente
para análise. Segue um exemplo na figura 8.
No apontamento de produção com uso de
coletores de dados, os dados são lançados
diretamente no sistema TOTV’s pelos
operadores. São dados precisos comparado ao
método manual, considerando que estão
sendo lançados na mesma hora quando
realizados e difíceis de serem manipulados.
Os relatórios são gerados em intervalos e
períodos
flexíveis
que
atendam
às
necessidades dos gestores. Outra vantagem
deste método são os desempenhos mostrados
simultaneamente após o apontamento da
operação realizada. Atualmente, a empresa
utiliza um sistema BI, que é a plataforma
QlikSense. Não contém custo para

visualização das informações em forma de
indicadores, e através dele, consegue ter uma
melhor visão do chão de fábrica, para
identificar o problema e realizar plano de ação
para melhorar a produtividade. Segue a
demonstração na figura 9.
4) Pesquisa com funcionários
Com a implantação do novo método de
apontamento de chão de fábrica, realizou-se
uma pesquisa de opinião com uma amostra de
onze colaboradores. Sendo a maioria,
mulheres acima de 30 anos.
A pesquisa mostra, conforme o gráfico 7, a
satisfação positiva dos colaboradores quanto
ao novo método de apontamento, onde
relatam que este facilita na demonstração de
resultados individuais, tendo um feedback
sobre o seu trabalho; também pela velocidade
de lançamento e veracidade dos dados.
Apesar da maioria dos funcionários
entrevistados terem se posicionado a favor da
implantação do sistema, a pesquisa mostrou
também que uma pequena parte dos sujeitos
se nega a prestar apoio, pois temem não se
adaptar as mudanças tecnológicas e a nova
forma de trabalho ou consideram o sistema
um modo de monitorá-los.
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7.3 - Impactos da Implantação

FIGURA 7 - Pesquisa Satisfação
FONTE: Sense, 2018.

FIGURA 8 - Relatório Operacional Método Antigo
FONTE: Sense, 2018.
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Descrição Centro de Trabalho Nome do Operador Ordem Prod
Item
Descrição Item
Operação
Descrição Operação
-FRESA
Cristiano Roberto
408.855 7600000470
CAIXA + TAMPA USINADO PAL30/Z71
10 USINAR TAMPA = 5,40mm (4-414260)
-FURADEIRA DE BANCADA Cristiano Roberto
0
0
-FURADEIRA DE BANCADA Cristiano Roberto
0
0
-GUILHOTINA
Cristiano Roberto
0
0
-GUILHOTINA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
10 CORTAR BORR LARG.68,0mm (4-135163)
-PRENSA
Cristiano Roberto
0
0
-PRENSA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
20 ESTAMPAR BORRACHA (4-135163)
-PRENSA
Cristiano Roberto
408.817 7600000103
BORRACHA SUPORTE FIXACAO P/ VALVULA VSSA E VSSX (SV)
20 ESTAMPAR BORRACHA (4-135163)
-TORNO CONVENCIONAL Cristiano Roberto
0
0
Qtd Aprovada Qtd Refugada Tempo de Operação
Tempo Padrão Operação
Eficiência
Parada
0
0
0
0
0
04
100
0
0,58
0,22
37,93
0
0
0
0
0
04
50
0
1,75
0,33
18,86
50
0
0,25
0,33
132
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
40
21
1
0,2
2,02
1.010,00

Data Início Hora Início Data Término Hora Fim
05/11/2018 14:37:00 05/11/2018 14:37:00
05/11/2018 10:00:00 05/11/2018 11:50:00
05/11/2018 13:22:00 05/11/2018 14:25:00
05/11/2018 06:45:00 05/11/2018 07:00:00
05/11/2018 07:00:00 05/11/2018 07:35:00
05/11/2018 07:35:00 05/11/2018 07:45:00
05/11/2018 07:45:00 05/11/2018 09:30:00
05/11/2018 09:45:00 05/11/2018 10:00:00
05/11/2018 14:25:00 05/11/2018 17:05:00
Descrição Parada
Setup Máquina
Setup Máquina

Item Sem Processo
Item Sem Processo
Item Sem Processo

FIGURA 9 - Relatório Operacional do Sistema TOTV'S
FONTE: Sense, 2018.

A implantação do sistema para gestão da
produção teve início em agosto de 2017. A
princípio, foi ministrado um treinamento para
todos os colaboradores sobre o funcionamento
do sistema, porém, houve uma certa
resistência quanto ao método novo de
apontamento. Um dos motivos que podem ter
gerado isso, é a dificuldade de aderir a
mudança tecnológica, pois temem não se
adaptar a essas modificações, a nova forma de
trabalho e/ou consideram o sistema um modo
de monitorá-los. As estratégias para reduzir as
resistências do usuário incluem a participação
deles no projeto, podendo aumentar o
comprometimento com o trabalho ou até
mesmo sugestão de melhorias consideráveis;
reciclagem de treinamento sobre o
funcionamento no novo método de
apontamento e incentivos aos usuários,
mostrando como o uso de sistemas de
informações poderá melhorar suas atividades.
A atividade de coleta, antes feita em um
formulário
impresso,
levava
aproximadamente cerca de dois dias para ser
atualizada, agora é feita em apenas em cinco
minutos. Os dados são mais precisos,
possuindo uma maior complexidade, e a partir
dessas informações o sistema faz os cálculos
referentes aos principais indicadores da
produção como o OEE, facilitando aos
gestores nas tomadas de decisões.

8 Análise de Resultados
O indicador de OEE serve para analisar e
localizar oportunidades de melhorias e/ou
ameaças no equipamento e processo, como:
disponibilidade, performance e qualidade,
características que foram apresentadas nesse
trabalho.
Na empresa em estudo, para execução dos
indicadores OEE na plataforma QlikSense e
gerenciamento do chão de fábrica, as
graduandas de engenharia de produção mais
os engenheiros de processos e área de TI,
foram os envolvidos da transformação do
novo sistema de apontamento. Com essa
implantação do sistema chão de fábrica, teve
uma melhora significativa na precisão dos
dados coletados, retratando a realidade
comparada ao método antigo, no qual seus
dados poderiam ser manipulados ou até
mesmo incoerentes com que os operadores
produziam em horas gastas, quantidade
produtiva e/ou refugos dentro de um
determinado tempo disponível.
Para geração dos resultados em relação ao
método antigo, a coleta de dados é feita de
acordo com que os operadores produzem,
depois são transcritos por um responsável na
planilha eletrônica e assim calculados os
indicadores
de
utilização
(horas
16

FIGURA 10 - Indicadores de OEE dos Colaboradores
FONTE: Sense, 2018.

trabalhadas/horas disponíveis), de eficiência
(horas produtivas/horas trabalhadas) e de
produtividade
(horas
produtivas/horas
disponíveis). A figura 10 representa um
exemplo prático.
Em contrapartida no método atual, os
indicadores de OEE como disponibilidade,
eficiência, qualidade e ocupação, retratam a
real produtividade da fábrica. As coletas de
dados são feitas após cada termino de uma
operação e repassadas pelos próprios
colaboradores da produção no sistema
integrado TOTV’s. Seguindo assim, os dados
são gerados em uma planilha do Excel e
importados para a plataforma QlikSense, que
tem como intuito melhorar a demonstração
dos resultados. As informações ilustradas nos
indicadores
apresentam
melhor
precisão/difícil de haver falsificação, em
relação ao método antigo, facilitando na
análise dos relatórios para tomada de decisão.
Na figura 10, segue o relatório atual que são
demonstradas as informações dos indicadores
de desempenho da produção.

No método antigo não havia controle de peças
aprovadas e reprovadas (retrabalhadas ou
refugadas). Os motivos e quantidade de peças
retrabalhadas ficavam responsável pela
manutenção ao entrar com os dados no
sistema da qualidade, e o refugo era registrado
em um formulário manual no padrão da
empresa, para depois serem repassados a
qualidade. Hoje, o sistema chão de fábrica
permite que os próprios colaboradores fazem
os registros do motivo e a quantidade de
retrabalho e refugo.
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FIGURA 11 - Plano de Ação
FONTE: Sense, 2018.

O que diferencia os apontamentos de
produção, são os métodos utilizados por meio
de um formulário manual e o sistema chão de
fábrica integrado a TOTV’S. Em função
disso, há várias consequências, sendo elas: a
facilidade no manuseio das informações nos
indicadores, deixando explicito o que ocorreu
na produção; se capacidade produtiva da
fábrica condiz com o planejado; e também
melhorou na tomada de decisão ao aplicar o
indicador de OEE, no qual é feita a análise
dos resultados para a identificação do
problema. Desta forma, utilizam ferramentas
como o diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês
para encontrar a causa raiz do problema. Em
seguida serão elaborados planos de ações para
planejamento das atividades necessárias afim
de eliminar os problemas. Segue na figura 11
o exemplo aplicado na empresa.

9 Conclusão
Conclui-se que os apontamentos de produção
como usam de sistema de coletores de dados é
de suma importância na tomada de decisão,
pois proporciona um acompanhamento eficaz
da produção, reduz os esforços da gerência e
possibilita a tomada de decisão rápida,
evitando desperdícios de tempo, o que
consequentemente gera um maior retorno
financeiro e facilita o aumento da
competitividade.
Fica cada vez mais evidente, que gestão da
produção juntamente com a tecnologia de
informação no chão de fábrica ou em
qualquer área da empresa, hoje é um dos
fatores indispensáveis para o sucesso
empresarial. Assim sendo, estão se tornando
componentes fundamentais na obtenção da
vantagem competitiva. Contudo, ao adotar um
18

novo método de gestão como um sistema de
informação, é comum encontrar obstáculos e
facilitadores que influenciam a eficiência do
sistema como um todo. Esses obstáculos são
vistos principalmente no processo de
implantação. Por isso é sempre importante
lembrar que um sistema é composto por
pessoas, ambiente, softwares e hardwares.

da produção
Bookman, 2008.

A
implantação
deste
sistema
de
gerenciamento da produção beneficia um dos
principais indicadores do chão de fábrica,
representado pelo índice OEE. Esse indicador
permite o gerenciamento da disponibilidade,
que envolve a administração efetiva do
equipamento e sua manutenção preventiva
total; a performance, que envolve a eficiência
do produto, conforme as especificações de
engenharia; e a qualidade, que permite
identificar o quanto a produção está adequada
às especificações dos clientes.

BRAGG, D. J.; DUPLAGA, E. A.; WATTS,
C. A. (1999). The effects of partial order
release and component reservation on
inventory
and
costumer
service
performance in an MRP environment.
International Journal of Production Research,
Vol. 37, No. 3, pp. 523-538.

Como oportunidade de melhorias deste
sistema, podemos indicar mudanças que
podem ser agregadas no processo de coleta de
dados, no qual podemos implantar um sistema
de Código de Barra identificando cada
produto, posto de trabalho, informações
contidas na Ordem de produção e sua entrada
e término de processo. Sendo assim, o
colaborador não precisaria identificar como
faz hoje todas as informações do produto e da
ordem de produção.
Para gerenciamento dos indicadores de
desempenho, é de extrema importância que
todos envolvidos saibam as ações estratégicas
da empresa, desta forma irão fortalecer o
mesmo. A partir deles é possível buscar a
realidade, analisar a produtividade do
equipamento ou processo e promover
melhorias no sistema produtivo estudado.
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RESUMO
Este trabalho tem por escopo realizar uma comparação entre dois diferentes métodos para o
Gerenciamento de Projetos, a abordagem tradicional em Cascata (waterfall) e o Scrum,
pertencente à metodologia Ágil. Tal comparação justifica-se pelo fato de o primeiro modelo
mencionado sofrer diversas críticas devido a sua estrutura rígida, o excesso de documentação e
o distanciamento com o cliente, que participa ativamente somente no início e no final do
projeto. Em contrapartida, a metodologia Ágil traz processos mais flexíveis, com maior rapidez,
interação entre o time e envolvimento do cliente em todos os estágios do projeto. Espera-se, ao
final deste trabalho, comprovar a melhor eficácia do Scrum em comparação com metodologia
em Cascata, na entrega do produto dentro do cronograma, orçamento e especificações
requeridas pelo cliente, requisitos indispensáveis no cenário competitivo em que as empresas
estão inseridas.
Palavras-chave:

Gerenciamento

Metodologia Ágil; Scrum.

de Projetos;

Metodologia
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ABSTRACT
This work aims to compare two different methods for Project Management, the traditiona l
waterfall approach and Scrum, which belongs to the Agile methodology. Such a comparison is
justified by the fact that the first model mentioned undergoes several criticisms due to its rigid
structure, excess documentation and distancing with the client, who participates actively only
at the beginning and at the end of the project. In contrast, the Agile methodology brings more
flexible processes, with greater speed, interaction among the team and client involvement at all
stages of the project. At the end of this work, it is expected to prove the best effectiveness of
Scrum in comparison to waterfall methodology, the delivery of the product within the schedule,
budget and specifications required by the client, indispensable requirements in the competitive
scenario in which companies are inserted.
Keywords: Project Management; Traditional Methodology; Waterfall; Agile Methodology;
Scrum.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novos produtos e serviços é para muitas empresas um aspecto
estratégico e fundamental para aumentarem sua participação de mercado e melhorarem sua
lucratividade e rentabilidade (KOTLER, 2000). Dessa forma, o gerenciamento de projetos de
uma empresa que quer sobreviver no mercado deve ser o mais eficiente possível, garantindo
que o projeto seja entregue dentro dos requisitos, do orçamento e do cronograma acordado.
O presente estudo tem como objetivo compreender duas das metodologias existentes
para a gestão de projetos, mas especificamente, a metodologia Tradicional e a metodologia
Ágil, de forma a conhecer suas características e verificar se a metodologia ágil é mesmo a que
melhor se encaixa no novo cenário consumidor, que espera inovação tecnológica com custos
minimizados e em alta velocidade de lançamento para o mercado.
Entre as metodologias ágeis existentes, abordar-se-á o framework Scrum, criado por Jeff
Sutherland, em comparação com o método em Cascata, criado por Winston Royce, modelos de
gerenciamento

de projetos, necessários no planejamento, rastreamento, comunicação e

coordenação de projetos.
Utilizou-se a metodologia descritiva, que busca pormenorizar, analisar e verificar as
relações dos fatos e suas variáveis. A pesquisa será de abordagem quantitativa, com base em
um estudo de caso e das percepções da empresa e também da comparação dos custos e prazos
dos cenários apresentados.
O estudo foi desenvolvido em parceria com a empresa Leucotron, instalada em Santa
Rita do Sapucaí, que durante vários anos estruturava seus projetos com base na metodologia
em cascata, todavia, devido aos atrasos para entrega de seus projetos e compreendendo a
necessidade de desenvolver produtos a frente de seus concorrentes, a empresa agregou ao setor
de desenvolvimento a utilização da metodologia Ágil e a implementação do software JIRA para
melhor gerenciar as etapas e os envolvidos do projeto.
O presente trabalho está organizado em nove capítulos, sendo eles: a introdução; a
descrição da empresa em que o estudo foi desenvolvido; a revisão bibliográfica das
metodologias de gerenciamento escolhidas para análise; o problema encontrado; os objetivos
gerais e específicos; a justificativa da pesquisa; a coleta de dados e a análise; a avaliação dos
resultados encontrados e as considerações finais sobre o estudo realizado.
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2. A ORGANIZAÇÃO
A Leucotron é uma empresa brasileira, localizada no Vale da Eletrônica, polo
tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado de Minas Gerais. Iniciou suas atividades
em 1983, sendo uma das primeiras empresas e uma das propulsoras do polo, que atualmente
conta com cerca de 150 empresas.
No início, a produção era de equipamentos para laboratórios de análises clínic as,
todavia, em 1988, o mercado de telecomunicações passou a ser o foco da Leucotron, com o
lançamento de um PABX (Private Automatic Branch Exchange, ou, Troca automática de
ramais privados) eletrônico, totalmente desenvolvido pela empresa, especialmente feito para
resolver as necessidades das pequenas e médias empresas brasileiras, dentro de uma realidade
bem específica do país.
Essa transição de Core Business colocou a Leucotron no patamar de empresa inovadora
e mudou totalmente o foco de negócios e a maneira de se posicionar no mercado. Atualme nte
é reconhecida como uma das mais importantes empresas brasileiras de telefonia IP e
convencional, tendo presença marcante em todas as regiões do Brasil, com mais de 300
concessionárias parceiras.
Hoje, a empresa conta com cerca de 160 colaboradores, organizados entre áreas
administrativas e produtivas, como pode ser observado no organograma (FIGURA 1) a seguir :

FIGURA 1- Organograma Leucotron
FONTE: Leucotron

A Leucotron, oferece soluções sob medida, aplicativos para celular, comunic ação
unificada, ferramentas de produtividade, gestão do atendimento, interligação entre matriz e
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filiais e produtos de telefonia e serviços gerenciados. A linha de produtos consiste em
plataformas de comunicação PABX, interface celular, gravadores telefônicos, termina is
telefônicos, acessórios IPs, Softwares, ramal móvel e aplicativos.
A empresa tem como missão prover soluções inovadoras que contribuam para o sucesso
de seus clientes e para o desenvolvimento tecnológico do país, com ética, responsabilidade
social e ambiental; e, como visão, ser referência nos mercados em que atua no país, com atuação
internacional e ser reconhecida por sua credibilidade, inovação e excelência empresarial. A fim
de atingir seus objetivos e guiar seus negócios a empresa adota como valores: ética, disciplina,
coerência, flexibilidade, comprometimento, respeito ao ser humano, integridade e honestidade
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO
Desde a década de 1970 o cenário empresarial passa por diversas transformações, isto
porque, a partir deste marco temporal, o mercado deixou de ser vendedor para ser comprador,
ou seja, a demanda deixou de ser maior que a oferta e, desde então, o poder de decisão transitou
das mãos de quem produz para as mãos de quem consome.
O processo de globalização acirrou a competitividade entre as empresas dentro e fora
das fronteiras do país, e o consumidor, que antes aceitava tudo o que lhe era oferecido, tornouse mais exigente e deixou de vislumbrar somente o mercado interno, abrindo espaço para a
entrada de novos players internacionais.
Diante da nova conjuntura econômica e mercadológica, as empresas, para sobrevirem
às novas mudanças, tiveram que iniciar um processo de reestruturação organizacional que lhes
permitisse melhorar seus processos produtivos e operações, suas atividades administrativas,
seus custos operacionais e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
A vantagem competitiva de uma organização está pontualmente associada à sua
competência de inserir novos produtos e serviços no mercado com características inovadoras e
tecnológicas, que atendam os padrões de qualidade, custo, desempenho e prazo exigidos pelos
consumidores ou que antecipem suas reais necessidades. À vista disso, faz-se necessário a
aplicação

de um eficiente

planejamento

das atividades

constituintes

do projeto de

desenvolvimento de novos produtos, capaz de sustentar as decisões e a gestão de projetos,
diminuir seus riscos e aumentar as oportunidades de mercado (COOPER et al. apud LAMBIN,
2000).
Projetos consomem recursos e operam sob pressões de prazos, custos e qualidade.
Tomando como base o desenvolvimento de softwares, segundo o relatório CHAOS Manifesto,
publicado pela empresa The Standish Group1 no ano de 2015, apenas 29% dos projetos
acompanhados em todo mundo foram concluídos com sucesso (dentro do prazo, orçamento e
com resultado satisfatório); 52% dos projetos sofreram alterações (fora do prazo e do
orçamento, sem atender alguns requisitos) e 19% foram cancelados antes da conclusão.

1

Empresa internacional independente de consultoria em pesquisa de TI fundada em 1985, conhecida por seus
relatórios sobre projetos de implementação de sistemas de informação nos setores público e privado.
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Devido ao alto índice de projetos que não são entregues dento das exigências básicas
(prazo, custo e qualidade), no final da década de 1990, um grupo de estudiosos uniram-se na
busca de uma nova estrutura de gerenciamento de projetos, a qual denominaram Gerenciame nto
Ágil de Projetos, voltada inicialmente para área de softwares, publicando o Manifesto Ágil.
O Manifesto Ágil agrupou os principais pontos em comum de diversos projetos
considerados de sucesso, criando assim valores a serem seguidos por empresas que gerencia m
projetos com alto grau de instabilidade e sujeitos a várias mudanças. O gerenciamento ágil faz
uma crítica aos modelos de desenvolvimento tradicionais existentes devido ao alto nível de
documentação e o distanciamento do cliente, sendo considerados enrijecidos, isto é, não são
passíveis de grande flexibilidade, o que sugere uma contradição: projetos "congelados" em um
ambiente mercadológico dinâmico.
De acordo com Highsmith (2002), a principal diferença entre a abordagem tradicional e
o movimento ágil é a maneira de encarar as incertezas inerentes aos projetos. E segundo
Murugaiyan & Balaji (2012), os métodos tradicionais buscam prever e os ágeis buscam se
adaptar aos novos cenários que surgem no decorrer do projeto.
Ao longo deste capítulo, as duas abordagens de gerenciamento de projetos analisadas
serão detalhadas e comparadas, a fim de melhor conhece-las e também ser capaz de distinguir
qual se encaixa melhor no cenário atual.
3.1 PROJETO
Para compreender o que é o gerenciamento de projetos e sua importância, faz-se
necessário entender a definição de projeto. Para Boutinet (2002), projetos são propostas de
mudança

e de transformação,

seja para solucionar

problemas,

seja para aproveitar

oportunidades presentes ou por antevisão de situações futuras. Segundo Kerzner (2006), projeto
é um empreendimento com um objetivo identificável e bem definido, e que possui início e fim
determinados.
De acordo com a sexta edição do Guia PMBOK 2 , (PMI, 2017),

2

Project Management Body of Knowledge (Guia para o Conjunto de Conhecime ntos de Gerenciamento de
Projetos) de autoria do Project Management Institute (PMI), sendo um conjunto de práticas para o
gerenciamento de projetos.
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Projetos são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. Um
objetivo é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma posição
estratégica a ser alcançada ou um propósito a ser atingido, um produto a ser produzido
ou um serviço a ser realizado. Uma entrega é definida como qualquer produto,
resultado ou capacidade único e verificável que deve ser produzido para concluir um
processo, fase ou projeto. As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis .
(PMBOK,2017, grifo nosso)

Para Vargas (2009), cada projeto possui uma iniciativa única, cujas ações são
executadas em etapas, de forma coordenada e obedecendo as determinações de tempo, custo e
qualidade. E Heldman (2006), por sua vez, define projeto como um empreendime nto
temporário, com início e fim determinados, tendo como objetivo a criação de um produto ou
serviço que será concluído quando seus objetivos forem alcançados e validados pelos
stakeholders.
3.2 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Compreendido o conceito de projetos, pode-se definir Gestão de Projetos, sob a visão
de Kerzner (2006), como o planejamento, programação e controle de uma série de tarefas
integradas de forma a atingir seus objetivos com sucesso, para benefício dos membros do
projeto.
Segundo PMBOK, (PMI, 2017),
Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas
e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. O
gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas
dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O
gerenciamento de projetos permite que as organizações executem projetos de forma
eficaz e eficiente. (PMBOK,2017)

Kerzner (2006) sustenta que uma gestão de projetos considerada satisfatória necessita
de planejamento e coordenação amplos, e, para isso, o fluxo de trabalho e a coordenação do
projeto devem ser administrados horizontalmente, e não mais verticalmente como ocorria
tradicionalmente. Esse autor ainda defende que não basta a simples adoção de um método de
gerenciamento, pois o sucesso dos projetos está intimamente relacionado com a cultura
organizacional e com os profissionais, que determinarão sua aceitação e utilização como uma
ferramenta de excelência. (Kerzner, 2006, grifo nosso)
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Analisando as diversas definições de gerenciamento de projetos, pode-se perceber que
é uma área estratégica para o crescimento das organizações, uma vez que, para atender às
rápidas mudanças do mercado e o crescente grau de exigência dos consumidores, as empresas
devem ter uma metodologia definida que lhes garanta entregar inovações em produtos e
serviços de maneira rápida, com custos controlados e dentro do cronograma definido, com
resultados satisfatórios.
Dessa maneira, escolher qual metodologia a ser aplicada no gerenciamento de projetos
é, certamente, um grande diferencial entre as organizações, uma vez que poderá ser
determinante para o resultado esperado ser entregue dentro do acordado com o cliente; para o
bom desenvolvimento e execução do planejamento das atividades; para a tomada de decisões e
a agilidade frente aos riscos inerentes aos projetos; além de contemplar um bom canal de
comunicação entre os envolvidos, de maneira a facilitar a compreensão e o diálogo entre todos
da equipe.
3.3 PMBOK - PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
O gerenciamento de Projetos é, atualmente, regido pelo PMI - Project Management
Institute, em português, Instituto de Gerenciamento de Projetos, consolidada no documento
PMBOK - Guide to the Project Management Body of Knowledge, ou "Guia do conhecime nto
em gerenciamento de projetos".
O PMI foi criado em 1969 na Philadelphia, Pennsylvania, EUA, sendo hoje a maior
associação profissional de gerência de projetos do mundo, com mais de setecentos mil membros
em mais de 185 países. O seu documento normativo PMBOK não é considerado uma
metodologia, uma vez que não fornece uma abordagem diferente para cada tipo de projeto
existente, mas é sim um padrão em conhecimentos e práticas da área de gerenciamento de
projeto.
Segundo o PMBOK, (PMI,2017),
Um padrão é um documento estabelecido por uma autoridade, costume ou
consentimento geral como um modelo ou exemplo. Este padrão foi desenvolvido
usando um processo baseado nos conceitos de consenso, receptividade, processo
adequado e equilíbrio. Este padrão descreve os processos considerados boas práticas
na maioria dos projetos e na maior parte das vezes. (PMBOK, 2017)
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O PMBOK constitui um repositório modificável de conhecimentos, que é sustentado
pelo conhecimento experimental dos profissionais de projeto que o aplicam. A cada cinco anos
o PMI revisa o conteúdo de seu guia, incorporando novas ferramentas e métodos.
Na sexta edição do Guia PMBOK, lançado em 2017, quarenta e nove grupos de
processos definidos foram divididos em dez áreas de conhecimento sendo estas organizadas
dentro do ciclo de vida do projeto composto por cinco fases: início, planejamento, execução,
monitoramento e controle e o encerramento. As áreas de conhecimento e seus respectivos
grupos de processos podem ser observados no APÊNDICE A.
Segundo o PMBOK (2017), os processos de inicialização são realizados para definir um
novo projeto ou fase de um projeto existente, através da autorização dos stakeholders para
iniciá-lo. Por sua vez, os processos de planejamento são realizados para definir a abordagem e
as especificações do projeto e, em seguida, os processos de execução são para concluir o
trabalho definido no planejamento a fim de satisfazer seus requisitos.
Os processos de monitoramento e controle são necessários para acompanhar, analisar e
controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar possíveis mudanças no plano e
iniciar as mudanças correspondentes. E os processos de encerramento são realizados para
concluir ou fechar formalmente o projeto. (PMBOK, 2017)
O PMBOK propõe o controle sistêmico de todo o ciclo de vida de um projeto,
defendendo que deve existir papéis e responsabilidades bem claros e transparência nas
comunicações de toda a evolução do projeto. Cada fase do ciclo de vida do projeto requer um
nível de esforço realizado dentro de uma faixa de tempo, sendo que cada fase não é
desempenhada isoladamente, mas sim de forma integrada entre elas, como pode ser
exemplificado na FIGURA 2:
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FIGURA 2 - Interações de Grupo de Processos dentro de um projeto
FONTE: PMBOK, 2017

De maneira geral, as dez áreas de conhecimento podem ser entendidas a partir do
PMBOK como:
o Gerenciamento da integração do projeto: inclui os processos e as tarefas fundamenta is
para identificar, definir, combinar e coordenar os vários processos e atividades de
gerenciamento de projetos.
o Gerenciamento do escopo do projeto: inclui os processos indispensáveis para garantir que
o projeto atenda todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para que seja concluído
com sucesso.
o Gerenciamento do cronograma do projeto: inclui os processos fundamentais para
gerenciar o cumprimento dos prazos definidos.
o Gerenciamento dos custos do projeto: inclui os processos envolvidos em planejame nto,
estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, a fim de que
o projeto cumpra o orçamento aprovado.
o Gerenciamento da qualidade do projeto: inclui os processos para inclusão da política de
qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos
requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender as expectativas dos
stakeholders.
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o Gerenciamento dos recursos do projeto: inclui os processos para identificar, adquirir e
gerenciar os recursos necessários para a execução do projeto.
o Gerenciamento das comunicações do projeto: inclui os processos necessários para
certificar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, distribuídas,
armazenadas, gerenciadas e organizadas de maneira adequada e efetiva.
o Gerenciamento dos riscos do projeto: inclui os processos de planejamento, identificação
e análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e
monitoramento de risco em um projeto.
o Gerenciamento das aquisições do projeto: inclui os processos necessários para comprar
ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.
o Gerenciamento das partes interessadas do projeto: inclui os processos exigidos para
identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impacta dos
pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto.

3.4 MODELO DE GERENCIAMENTO EM CASCATA
A metodologia de gerenciamento Waterfall, palavra em inglês que significa cascata, é
considerada a forma mais tradicional de gerenciar projetos. Surgiu no ano 1970 quando o Dr.
Winston Royce3 publicou o artigo original que deu origem ao framework mais popular de
desenvolvimento de software e também adotado por empresas de outros segmentos.
O gerenciamento em Cascata deriva do modelo cartesiano, este modelo estabelece uma
relação entre os eixos x e y (FIGURA 3), em que o primeiro eixo mencionado refere-se ao
tempo necessário em cada fase de desenvolvimento e o segundo eixo, por sua vez, organiza as
etapas na sequência de execução. O cruzamento entre os dois eixos representa o fluxo iterativo
entre as atividades.
Nesta tratativa, todas as etapas são seguidas de forma sequencial, ou seja, o modelo em
cascata só permite que o projeto avance quando uma fase está inteiramente completa, além

3

Cientista da computação americano, pioneiro no campo de desenvolvimento de software.
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disso, os requisitos são totalmente definidos no início do projeto e geralmente sofrem pouca ou
nenhuma alteração durante sua execução.

FIGURA 3 - Diagrama de Fases - Projeto em Cascata
FONTE: Sommerville, 2011(adaptado).

A FIGURA 3, ilustra as cinco grandes fases que compõe a metodologia em cascata e
que serão melhor compreendidas nos parágrafos a seguir.
o Requisitos: nesta fase, o objetivo é entender e estabelecer os requisitos do produto e
produzir a documentação do projeto que guiará todas as demais etapas, além disso, é
realizado o estudo de viabilidade do projeto. O conjunto de requisitos definidos nesta
etapa, geralmente, não sofrem mais modificações.
o Análise: Após a produção e aprovação do documento de requisitos, a equipe técnica traduz
os requisitos do produto em atributos do sistema, identifica os pontos de integração,
desenha esboços e o que mais for necessário para implementar exatamente o que foi pedido
no documento de requisitos. Da mesma maneira que a análise dos requisitos, tudo o que foi
produzido nessa fase é documentado
o Construção: a partir do que foi definido na etapa anterior, a equipe do projeto inicia a
implementação do produto, de forma a entregar um produto funcional para a fase seguinte.
o Testes: nesta etapa são realizados todos os testes necessários para verificar se as
funcionalidades do produto coincidem com o documento de requisitos definido na fase
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inicial. Os problemas ou defeitos são identificados nesta fase e encaminhados para
correção.
o Liberação: o produto é implantado e a equipe técnica torna-se suporte caso o sistema
precise de alguma manutenção posterior identificada pelo cliente.
Como pode ser observado na descrição das principais fases da metodologia em Cascata,
uma etapa fornece outputs que serão utilizados como inputs para a etapa seguinte. Outra
característica deste método é a constante documentação e verificação a fim de que sejam
fornecidos dados confiáveis para as etapas posteriores.
Segundo Beck (1999, grifo nosso), o Modelo em cascata foi o primeiro a desenvolve r
softwares direcionados para as necessidades dos usuários, tendo por conceito a elaboração de
uma volumosa documentação dos requisitos e funcionalidades do produto. Este autor ainda
afirma que tal modelo apresenta vários problemas, sendo que o principal deles é que os
desejos dos clientes mudam constantemente e, nesta metodologia em questão, todos os
requisitos são determinados logo na fase inicial.
Segundo Thomsett (2002), o modelo Waterfall pressupõe o congelamento do escopo do
produto e do projeto. Tal citação do autor mencionado, reafirma, como apresentado nos tópicos
anteriores, que o modelo em cascata defende que os requisitos dos projetos, depois de definidos,
não podem sofrer alterações, o que pode ser considerado inviável para projetos com alto grau
de inovação, isto é, que sofrem constantes modificações durante seu desenvolvimento, como,
por exemplo, processos de criação de softwares que envolvem várias variáveis que nem sempre
estão previstas no projeto inicial, já que o mercado está em constante movimentação e
transformação.
A metodologia Waterfall não é indicada para projetos com alto grau de inovação e de
longa duração, justamente por apresentar uma estrutura mais rígida e previamente determinada
na abertura do projeto. Entretanto, em projetos em que o escopo é estável como, por exemplo,
projetos civis ou mecânicos, em que as etapas de desenvolvimento são bem definidas e
conhecidas e sofrem poucas alterações, ou projetos governamentais em que o escopo é fechado
por questões regulatórias, o método tradicional é aconselhado.
A FIGURA 4 faz uma comparação entre o custo das mudanças ao longo do ciclo de
vida do projeto, onde, claramente, o custo é maior nas fases finais.
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FIGURA 4 - Impacto das mudanças ao longo do tempo
FONTE: PMBOK, 2017

3.5 METODOLOGIAS ÁGEIS
Devido aos diversos projetos voltados para a área de softwares que não apresentaram o
resultado esperado, diversos estudos surgiram com o objetivo de encontrar meios mais
eficientes para gerir os projetos. Esses estudos deram origem a algumas metodologias com
maior foco no time de trabalho e na satisfação do cliente em comparação com a burocracia dos
processos nos modelos tradicionais (SILVA, 2013).
O termo Metodologia Ágil foi criado em 2001, quando dezessete especialistas 4 e m
processos de desenvolvimento de software, criaram a Aliança Ágil e a denominaram Manifesto
Ágil, onde uniram suas experiências com o objetivo de criar processos simples, flexíveis e
ágeis, baseando-se em valores como:
i.

Indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas;

ii.

Softwares em funcionamento são mais importantes do que documentação abrangente,
que por muitas vezes consome muito tempo;

iii.

Foco no cliente, pois considera que a colaboração com o mesmo é mais importante do
que a negociação de contratos;

iv.

Adaptação a mudanças é mais importante do que seguir o plano inicial, tendo em vista
as mudanças que ocorrem durante o processo de desenvolvimento.

4

Kent Beck; Mike Beedle; Arie van Bennekum, Alistair Cockburn; Ward Cunningham; Martin Fowler; James
Grenning; Jim Highsmith; Andrew Hunt; Ron Jeffries; Jon Kern; Brian Marick; Robert C. Martin; Steve Mellor;
Ken Schwaber; Jeff Sutherland e Dave Thomas
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Tais valores não defendem que processos, documentação, contratos e planos sejam
descartados pelas Metodologias Ágeis, mas sim que eles têm uma importância secundária no
processo de desenvolvimento, pois na verdade o foco principal está nas pessoas, software,
clientes e na resposta rápida.
A respeito da documentação, que não é, como visto anteriormente, o foco das
metodologias Ágeis, um fator importante a ser mencionado é a questão jurídica do Brasil, já
que em outros países esta metodologia já está melhor difundida e as questões burocráticas
melhores estruturadas.
A pouca documentação defendida pelos métodos Ágeis pode caracterizar aberturas para
questionamentos sobre as atualizações do escopo realizadas a pedido do cliente, isto é, ao não
se documentar todas as modificações solicitadas pelo cliente ao longo do projeto, este pode
reclamar judicialmente caso não se sinta satisfeito com o produto/serviço entregue, mesmo que
as alterações tenham sido requeridas por ele.
A situação anteriormente exposta pode afetar, principalmente, o sistema de trabalho de
consultoria, em que, ao realizar a prestação de serviço a uma determinada empresa, deve ter
todas as especificações, alterações e acréscimos ao escopo do projeto bem documentados a fim
de construir um respaldo jurídico/legal caso seja requerido em ações futuras.
Segundo Beck (1999), o Manifesto da Aliança Ágil, é um conjunto de princípios e
valores que definem como um projeto de software deve ser planejado, encarado, e desenvolvido
a fim de ser considerado ágil. O manifesto ágil criou 12 princípios que regem tal metodologia
e a diferencia das metodologias tradicionais, sendo elas:
I.

A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software
com valor agregado;

II.
III.

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento;
Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o
cliente;

IV.

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com
preferência à menor escala de tempo;

V.

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por
todo o projeto;
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VI.

Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte
necessário e confie neles para fazer o trabalho;

VII.

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de
desenvolvimento é através de conversa face a face;

VIII.
IX.

Software funcionando é a medida primária de progresso;
Os processos ágeis promovem desenvolvimento

sustentável.

Os patrocinadores,

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante
indefinidamente;
X.
XI.
XII.

Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade;
Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é essencial;
As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto organizáve is;
em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina
e ajusta seu comportamento de acordo.
A fim de introduzir no mercado produtos em intervalos menores de tempo, muitas

empresas buscam criar equipes mais ágeis e interativas, a fim de garantir a satisfação dos
clientes com os requisitos estabelecidos. (Cohn, 2011)
Se comparados aos métodos preditivos de gerenciamento de projetos, a principa l
diferença das metodologias ágeis é a adaptabilidade, ou seja, a capacidade de se adequar às
mudanças e incertezas ao longo do projeto, isto devido ao conceito de feedbacks constantes,
que permite o melhor acompanhamento das etapas. Já nas metodologias tradicionais, devido a
sua rigidez, mudanças significam altos custos, tornando-se inviável sua utilização, já que
alterações são necessárias durante o processo de desenvolvimento.
3.6 SCRUM
O Scrum, framework ágil mais utilizada atualmente, foi criado em 1993 por Jeff
Sutherland, John Scumiotales e Jeff Mckenna, e defende que projetos devem ser gerenciados
de maneira iterativa, adaptativa e incremental. Segundo Schwaber (2004), este framework tem
como meta elaborar um processo para projeto e desenvolvimento de software com foco nas
pessoas e em ambiente mutáveis, em que os requisitos surgem e mudam frequentemente.
No Scrum, as equipes são enxutas e auto gerenciáveis e possuem três papéis principa is
desempenhados no projeto: o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvime nto
(SCRUM GUIDE, 2013):
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Product Owner: chamado de “dono do produto”, é o responsável por maximizar o valor

i.

do produto e do trabalho do time e por representar os interesses dos stakeholders no projeto.
É também o único responsável por gerenciar os itens do backlog do produto. (SCRUM
GUIDE, 2013)
ii.

Scrum Master (mestre Scrum): é responsável pelo processo Scrum, a fim de que seja
entendido e aplicado, por implementá- lo e ainda por garantir que toda a equipe siga as regras
e as práticas do Scrum. (SCRUM GUIDE, 2013)

iii.

Team (time): é composto pelo Product Owner, Scrum Master e o time de
desenvolvimento e são auto organizáveis e multifuncionais. Os times entregam produtos de
forma iterativa e incremental. (SCRUM GUIDE, 2013)
O Scrum estabelece um conjunto de regras e práticas gerenciais que devem ser adotadas

para o sucesso de um projeto. As práticas gerenciais do Scrum, segundo o Scrum Guide, são:
a.

Product Backlog: lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto, e é uma

origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O backlog do
Produto é dinâmico, mudando constantemente para identificar o que o produto necessita para
ser mais apropriado, competitivo e útil. (SCRUM GUIDE, 2013)
b.

Sprint: são as interações que ocorrem no Scrum, ou seja, o período de trabalho para

cada fase incremental. Cada sprints tem duração em média de 30 dias e tem seu objetivo
claro e definido, conhecido por toda a equipe. Sprints tem durações coerentes em todo
esforço de desenvolvimento. Uma nova Sprint inicia imediatamente após a conclusão da
Sprint anterior. (SCRUM GUIDE, 2013)
c.

Daily Scrum: é um evento diário de aproximadamente 15 minutos, para que o time

sincronize as atividades e crie um plano para as próximas 24 horas. Normalmente são
realizadas no mesmo lugar, na mesma hora do dia, preferencialmente na parte da manhã,
para ajudar a estabelecer as prioridades do novo dia de trabalho. (SCRUM GUIDE, 2013)
d.

Sprint Planning Meeting: é uma reunião na qual o trabalho a ser realizado na Sprint é

planejado, de maneira colaborativa com todos do Time Scrum. São reuniões de no máximo
8 horas para planejar uma Sprint de no máximo 30 dias. (SCRUM GUIDE, 2013)
e.

Sprint Backlog: é o conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para a Sprint,

isto é, a previsão do Time sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre
o trabalho necessário para entregar estas funcionalidades. (SCRUM GUIDE, 2013)
f.

Sprint Review Meeting: é realizada no final da Sprint para inspecionar o incremento e

adaptar o Backlog do produto. Nesta reunião o time discute o que foi feito e as próximas
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ações necessárias para otimizar o valor do produto. É uma reunião de motivação e também
para obter comentários e promover a colaboração. (SCRUM GUIDE, 2013)

FIGURA 5 - Ciclo Scrum
FONTE: Scrum.org

A FIGURA 5 ilustra de maneira clara o funcionamento da metodologia Scrum que inic ia
com a produção do Product Backlog, isto é, a lista dos principais requisitos do produto pelo
Product Owner, através de uma reunião entre o time, stakeholders, clientes e usuários. Com a
Product Backlog produzida, o time realiza a Sprint Planing Meeting, ou seja, uma reunião de
planejamento da primeira Sprint.
Com a Sprint inicial definida, o time inicia sua atividade e realiza o Daily Scrum
Meeting, ou seja, reuniões diárias para acompanhar o avanço das atividades. Depois de
realizadas a Sprint dentro do prazo definido, o grupo se reúne para o Sprint Review, a fim de
revisar tudo que foi produzido e os obstáculos encontrados. Nesta reunião abra-se a nova Sprint
e o ciclo recomeça até a finalização do projeto.
3.6.1 Pilares do Scrum
O Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, em que o
conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O
Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e
controlar e riscos. (SCRUM GUIDE, 2013)
Segundo o Scrum Guide (2013), existem três pilares que sustentam o Scrum: a
transparência, a inspeção e a adaptação:
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i.

Transparência:

aspectos significativos

do processo devem estar visíveis

aos

responsáveis pelos resultados. Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão
comum para que os observadores compartilhem um mesmo entendimento do que está sendo
visto. (SCRUM GUIDE, 2013)
ii.

Inspeção – os usuários Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e

o progresso em direção a detectar variações, porém, não tão frequentes para atrapalhar a
própria execução das tarefas. (SCRUM GUIDE, 2013)
iii. Adaptação: se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou
dos limites aceitáveis, e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou o material
sendo produzido deverá ser ajustado o mais breve possível. (SCRUM GUIDE, 2013)
O Scrum baseia-se também em 5 valores principais, como descrito na FIGURA 6:

FIGURA 6 - Valores Scrum
FONTE: Scrum.org

Pode-se concluir, portanto, que o Scrum, permite o desenvolvimento do projeto
subdivido em partes menores, em que o cliente tem a oportunidade de solicitar o que desejar e
no momento que desejar, sendo as mudanças facilitadas e bem gerenciadas no processo de
desenvolvimento ágil.
3.7 CASCATA X SCRUM
A partir dos conceitos anteriormente expostos, de maneira geral, a principal diferença
entre os modelos apresentados é que a metodologia Ágil valoriza a comunicação entre o time,
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entregas constantes, pouca documentação e alterações antes da entrega final e não após a
entrega como no modelo em Cascata.
Quanto aos processos, no modelo em Cascata, estes são bem definidos desde o iníc io,
enquanto que na metodologia ágil, são empíricos, isto é, adquiridos ao longo do projeto.
Referente ao planejamento, o primeiro é rígido, burocrático e com maior foco nos processos,
em contrapartida, o ágil defende a maior liberdade no planejamento das ações, menos
formalidade e maior ênfase no produto.
Existem também diferenças em relação a tomada de decisões, no modelo tradicional, as
decisões seguem uma abordagem top-down, isto é, do nível de maior hierarquia para os demais
níveis, ou seja, o poder de decisão está centralizado no gerente do projeto, enquanto isso, na
outra metodologia discutida, há liberdade para o time tomar decisões em conjunto para a
resolução de problemas.
No Scrum, a comunicação é fator importante para o bom andamento das etapas (Sprints)
do projeto, desta maneira, são realizadas reuniões diárias entre o time para discutir as tarefas e
rever o planejamento de curto prazo e possíveis obstáculos ou modificações necessárias. Já no
modelo tradicional, todas as atividades são definidas no início do projeto, nem sempre há
participação de todos os membros nesta análise e, posteriormente, as tarefas são executadas
individualmente por seu responsável, ou seja, há pouca interação entre a equipe de projeto.
Na metodologia ágil, os feedbacks constantes são essenciais para o avanço do projeto,
enquanto que no modelo tradicional, o foco está em uma robusta documentação e pouca
interação entre os indivíduos do time. Além disso, no modelo em cascata, as atividades são
realizadas sequencialmente e os testes são executados somente ao final do projeto, no Scrum,
por sua vez, as atividades são realizadas paralelamente e os testes são feitos durante todo o
processo de desenvolvimento. Nota-se, portanto, que o método em cascata aborda o conceito
da antecipação (questão difícil em um ambiente sempre sujeito a mudanças), enquanto que o
Scrum, enfatiza a adaptação.
Definir qual metodologia será adota é fator determinante entre ter ou não sucesso no
desenvolvimento de um projeto, ou seja, uma escolha incorreta ou a aplicação errada do método
escolhido aumenta consideravelmente os riscos do projeto não obter êxito, além disso, a escolha
da metodologia influencia no perfil profissional da equipe de projeto.
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3.8 ÁGIL E PMBOK
Um dos principais argumentos muitas vezes utilizados contra o PMBOK é o fato de
apresentar uma série de processos e ferramentas muito burocráticos para o desenvolvimento e
gerenciamento de projetos, o que entra em contradição aos princípios do Manifesto Ágil.
O avanço do cenário empresarial, que exige maior velocidade e flexibilidade das
empresas trouxe a necessidade de repensar alguns critérios para o gerenciamento de projetos,
com isso, outras metodologias vêm ganhando força visando a agilidade no desenvolvimento de
projetos, a fim de ser mais compatíveis à nova realidade.
Diante deste contexto, entendendo as mudanças do mercado, em sua última edição, o
PMBOK acrescentou um apêndice sobre práticas ágeis no gerenciamento de projetos, fazendo
considerações acerca de ambientes ágeis, iterativos e adaptáveis.
O apêndice sobre práticas ágeis acrescentado no PMBOK afirma que,
O ciclo de vida do projeto precisa ser flexível o suficiente para lidar com a variedade
de fatores incluídos no projeto. É da natureza dos projetos evoluir na medida em que
informações mais detalhadas e específicas são disponibilizadas. Esta capacidade de
evoluir e se adaptar é mais relevante em ambientes com alto grau de mudança e de
incerteza ou com ampla variação da interpretação e expectativas das partes
interessadas. (PMBOK, 2017, grifo nosso)

Neste apêndice, o PMBOK identifica as principais diferenças entre os métodos
preditivos e ágeis (FIGURA 7) e afirma que o método a ser utilizado depende da forma como
os requisitos são especificados, como são tratados os riscos e os custos e a natureza do
envolvimento das partes interessadas, além disso, os projetos podem ser híbridos. (PMBOK,
2017, grifo nosso)
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FIGURA 7- Sequência Contínua dos Ciclos de Vida do Projeto
FONTE: PMBOK,2017

Outra abordagem realizada na 6ª edição do PMBOK foi o item “Considerações para
ambientes ágeis/adaptativos” mencionado em cada área de conhecimento do guia práticas ágeis
a serem seguidas, conforme resumidos nos itens abaixo:
o

Integração: orienta que o controle do planejamento do produto e entrega são delegados

à equipe como todo e não somente ao gerente do projeto, a este cabe a função de formar um
ambiente de tomada de decisão colaborativo e assegurar que a equipe tenha capacidade para
reagir às mudanças. (PMBOK,2017)
o

Escopo: aborda a necessidade de despender menos tempo definindo o escopo completo

na fase inicial do projeto e mais tempo estabelecendo o processo para descoberta e
refinamento constantes dos requisitos (backlog). (PMBOK,2017)
o

Cronograma: considera ciclos curtos para realizar trabalhos, analisar os resultados e

adaptar, se necessário. Esses ciclos fornecem feedback rápido a fim de adequar as entregas.
Além disso, destaca a importância do gerente de projetos para o cumprimento do
cronograma. (PMBOK,2017)
o

Custos: declara que para projetos com alto grau de incerteza, o detalhamento dos custos

não é possível devido a mudanças frequentes, desta forma, os custos podem ser estimados e
ajustados quando houver necessidade. (PMBOK,2017)
o

Qualidade: salienta que nos métodos ágeis, são realizados passos frequentes de

qualidade e revisão integradas ao longo do projeto, em vez de concentradas ao final do
projeto, isto é, foco em lotes pequenos de trabalho, a fim de identificar problemas no início
do ciclo de vida, quando o custo de mudanças é menor. (PMBOK,2017)
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o

Recursos Humanos: descreve a importância

de equipes colaborativas

e auto

organizáveis, a fim de impulsionar a produtividade e facilitar soluções inovadoras.
(PMBOK,2017)
o

Comunicação: afirma a importância da comunicação em ambientes mutáveis, em que

há necessidade de dinamizar o acesso às informações por todos da equipe, de forma
transparente,

além de promover encontros frequentes

com todos os envolvidos.

(PMBOK,2017)
o

Riscos: salienta a necessidade de revisões constantes e equipes multifuncionais para

acelerar o compartilhamento de conhecimento e garantir que os riscos sejam gerenciados e
compreendidos. (PMBOK,2017)
o

Aquisições: defende o relacionamento colaborativo com os fornecedores, com riscos e

recompensas compartilhadas, o que permite mudanças no escopo sem impacto no contrato
geral. (PMBOK,2017)
o

Stakeholders: apresenta a necessidade do engajamento e participação ativa das partes

interessadas para facilitar a tomada rápida de decisões e aumentar a satisfação dos clientes
ou usuários com o resultado do projeto. (PMBOK,2017)
Além de incluir práticas ágeis em seu guia, o PMI juntamente com Agile Alliance5 ,
publicou um Guia denominado Agile Practice Guide, isto é, Guia de Práticas Ágeis, que
descreve os princípios e valores do Manifesto Ágil e faz uma análise profunda sobre o ciclo de
vida dos projetos, a fim de propiciar uma entrega ágil ao mercado. Além disso, o Guia possui
um anexo acerca do PMBOK para auxiliar aqueles que tem uma formação tradicional na
transição para uma mentalidade mais ágil.
Este reconhecimento dos benefícios da Metodologia Ágil ao gerenciamento de Projetos
realizado pelo PMI, reforça a justificativa deste trabalho, em defender a importância destes
conceitos para as empresas entregarem projetos com maior valor agregado, com custos e prazos
cumpridos e com as especificações atendidas, a fim de sobreviverem em ambientes com alto
grau de incertezas e constantes mudanças.

5

Uma das entidades referência em processos Ágeis no mundo.
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4. O PROBLEMA ESTUDADO
A empresa Leucotron por vários anos utilizou-se da metodologia em cascata para
desenvolver seus projetos de software e hardware, entretanto em seu histórico, muitas vezes
apresentou problemas referentes ao prazo de entrega de lançamento do produto, cuja principa l
justificativa é a falta de gerenciamento das atividades e de comunicação entre o time de projeto.
A inclusão de ferramentas ágeis na execução do projeto foi realizada no início de 2018,
quando houve um longo atraso para o desenvolvimento de um novo produto devido ao mal
planejamento dos tempos das atividades internas, projeto mal especificado, time inexperiente e
especificação de componente incompatível com a realidade. Além disso, a equipe de trabalho
não era dedicada exclusivamente a este projeto, realizando outras atividades paralelas,
desviando-se das funções estabelecidas para que as etapas fossem concluídas dentro dos prazos.
Para realizar a comparação entre as duas metodologias de gerenciamento de projetos
abordadas neste trabalho, foram escolhidos 2 produtos fabricados pela Leucotron, o primeiro é
um terminal inteligente da linha PABX, chamado Terminal IP, o segundo produto, por sua vez,
chamado de ChipWay IP é um equipamento desenvolvido para fazer ponte entre as tecnologias
VOIP (voz sobre IP) e GSM (telefonia móvel). O primeiro produto citado foi desenvolvido a
partir dos conceitos da metodologia em cascata, enquanto, o segundo foi realizado sob os
princípios do framework Scrum.
O Terminal IP foi escolhido para análise por ter sido o último produto a ser desenvolvido
sob os conceitos da metodologia

em Cascata pela empresa. Como foi mencionado

anteriormente, a empresa apresentava em seu histórico de desenvolvimento vários projetos
entregues fora do orçamento e do cronograma planejado, sendo que o Terminal IP foi o caso
mais recente e com os piores resultados, justificando, assim, a transição da metodologia em
Cascata para o Scrum.
O ChipWay IP foi escolhido para análise pois foi o primeiro produto a ser desenvolvido
sob a metodologia Scrum, apresentando resultados acima do esperado, mesmo sendo uma
metodologia nova para equipe e a empresa de modo geral.
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5.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Como já mencionado nos capítulos anteriores, o objetivo geral deste trabalho é
comparar dois cenários de desenvolvimento de produtos, um com o uso do tradiciona l
método em Cascata e um segundo produto com uma metodologia mais atual e interativa, o
framework Scrum, de forma a verificar o melhor desempenho da metodologia ágil no
gerenciamento de projetos em ambientes instáveis e propensos a inúmeras mudanças.
E o objetivo específico é compreender a importância do Gerenciamento de Projetos
para o bom desempenho dos projetos, isto é, atender prazos, custos e requisitos esperados,
visto que deve ser considerado um setor estratégico da empresa, uma vez que o cenário
mercadológico atual exige o constante lançamento de produtos inovadores a preço
competitivo.
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6.

JUSTIFICATIVA
Assim como apresentado na introdução deste trabalho, as empresas que utilizam as

metodologias tradicionais, segundo pesquisas da empresa Standish Group, apresentam diversos
casos de fracassos na execução de seus projetos. Tal cenário apresentando é crítico para as
organizações, uma vez que, para sobreviver no mercado atual que exige produtos inovadores,
preços competitivos, rápidos lançamentos e alta qualidade, as empresas devem ter projetos bem
gerenciados, que garantam o atendimento das expectativas dos consumidores.
A FIGURA 8, pertencente ao Relatório CHAOS 2015, apresenta os resultados dos mais
de dez mil projetos acompanhados em todo mundo entre os anos de 2011 e 2015, comparando
os métodos ágeis e em cascata para cada tamanho de projeto executado.

FIGURA 8 - Desempenho dos Projetos - Comparação entre Waterfall e Ágil
FONTE: The Standish Group International - Chaos Relatório, 2015

Com a análise do quadro anterior, pode-se perceber que os resultados de todos os
projetos mostram que os projetos ágeis têm aproximadamente quatro vezes a taxa de
sucesso se comparados aos projetos em cascata, e os projetos em cascata, por sua vez,
tem três vezes a taxa de falhas dos projetos ágeis.
Os resultados também foram divididos por tamanho de projeto: pequeno, médio e
grande e apontam que os projetos ágeis apresentaram bom desempenho quando utilizados em
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médios ou grandes projetos. Observa-se também que quanto menor o projeto, menor a diferença
é entre o processo ágil e o processo de cascata, isto porque, quanto maior o projeto, maior o
grau de incertezas.
Estes resultados apresentados justificam o aprofundamento neste assunto, de maneira a
compreender melhor algumas das metodologias

de gerenciamento

de projetos, mais

pontualmente a metodologia ágil e as práticas necessárias para executar projetos considerados
de sucesso, ou seja, que cumpram o cronograma, o orçamento e tenha resultado satisfatór io,
isto é, com requisitos aceitos e úteis para os usuários.
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7.

COLETA DE DADOS
Os dados necessários para a execução e análise deste trabalho foram retirados dos

arquivos da empresa Leucotron, registrados em seus sistemas, no setor de desenvolvimento de
produtos. As informações utilizadas são reais e são referentes a dois projetos recentemente
realizados pela empresa, tornando possível a comparação entre os resultados pretendidos e
realizados para cada cenário abordado.
Além dos dados históricos, foi aplicado no setor de desenvolvimento um questionár io
com oito perguntas referentes ao Scrum, com o objetivo de analisar as percepções do time após
a adoção de práticas ágeis.
7.1 TERMINAL IP
Este projeto teve como finalidade completar o portfólio de terminais inteligentes da
empresa, a fim de combater as ofertas de terminais IP, quando compõe uma negociação de
solução completa de comunicação, baseado no princípio de transmissão VOIP.
Este produto tem como especificação os seguintes itens:
o

Terminal VOIP;

o

Permitir registro em centrais PABX Leucotron;

o

Ativação e configuração via teclado ou telnet;

o

Transferência de chamadas;

o

Função FLASH;

o

Rediscagem;

o

10 posições de memória programáveis;

o

IP estático / Dinâmico;

o

Comutação de áudio entre monofone e headset;

o

Tecla gancho de headset;

o

Tecla de correio de voz;

o

Tecla mute;

o

LEDs de sinalização quando Mute ou correio de voz recebido.
Para o desenvolvimento deste projeto, seguindo os princípios do gerenciame nto

tradicional em cascata, foi formado um time composto por 7 envolvidos: gerente de
desenvolvimento, coordenador do projeto, líder técnico, 2 técnicos, desenvolvedor e projetista.
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A reunião de abertura do projeto foi realizada em abril de 2017, com encerramento
previsto para outubro do mesmo ano, ou seja, o tempo estimado para o lançamento do produto
foi de 6 meses e o custo estimado foi de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
As reuniões para alinhamento do progresso do projeto eram realizadas mensalmente e
as tarefas eram registradas no software REDMINE logo na fase inicial do projeto. Todo
desenvolvimento aconteceu no setor de P&D da empresa, onde todos os integrantes atuam de
acordo com a evolução do projeto, seguindo a ordem das atividades previamente definidas. O
time de projeto tinha dedicação parcial ao projeto, isto é, realizavam outras atividades no setor.
7.2 CHIPWAY IP
Este é um equipamento desenvolvido para fazer ponte entre as tecnologias VOIP e GSM
e possui as seguintes especificações:
o

Ligações VOIP para GSM;

o

Ligações GSM para VOIP;

o

2 Modos de Funcionamento (SIP Trunk e Server)

o

DTMF Relay de VOIP para GSM;

o

Console para Debug;

o

Configurador gráfico;

o

Identificação de ligações;

o

API de comunicação remota;

o

IP estático / Dinâmico;

o

Sinalização de LEDs;

o

Botão Reset/Reboot.
Para o desenvolvimento deste projeto, seguindo os princípios e valores do Scrum, foi

reunido um time formado por 7 integrantes sendo eles: 3 técnicos de Firmware/software, 1
técnico de hardware, 1 projetista, 1 responsável pelos testes, 1 responsável pelo layout.
A reunião de abertura do projeto foi realizada em abril de 2018, com encerrame nto
previsto para agosto do mesmo ano, ou seja, o tempo estimado para o lançamento do produto
foi de 4 meses e o custo estimado foi de R$115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos reais).
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Todas as informações relacionadas ao projeto, desde a abertura até o encerramento,
foram registradas no software adquirido pela empresa chamado JIRA, que é uma ferramenta
gerencial e de controle das tarefas diárias. No JIRA, todos os integrantes do time de projeto,
lançam as horas trabalhadas e atualizam as atividades que estão sendo realizadas, sendo que
todos do grupo têm acesso a esta informação.

FIGURA 9 - Tela Inicial – JIRA
FONTE: Leucotron

O JIRA (FIGURA 9) é uma ferramenta de gerenciamento ágil de projetos que oferece
suporte a qualquer metodologia ágil, como o Scrum. A partir de quadros ágeis para relatórios
que o software disponibiliza é possível planejar, rastrear e gerenciar todos os projetos de
desenvolvimento ágil. No JIRA há quatro pilares do quadro Scrum: planejamento de sprint,
Daily Scrum, Sprints e retrospectivas, estes pilares facilitam a realização destes eventos e
tornam possível o acompanhamento efetivo do progresso do projeto.
As reuniões para alinhamento do avanço do projeto do ChipWay IP eram feitas
diariamente por 15 minutos a fim de realizar o acompanhamento da evolução das atividades
definidas pela Sprint em aberto. Estas pequenas reuniões eram realizadas no próprio setor de
desenvolvimento, em um ambiente comum, todos em pé, com o objetivo de ser breve e prático.
Nestas reuniões, a troca de informações e os feedbacks tem a função de minimizar fatores que
possam ser causas de futuros atrasos no projeto ou desvios de orçamento, em que cada membro
pode contribuir com sugestões para as atividades dos outros integrantes.
Quinzenalmente, eram realizadas as reuniões de fechamento da Sprint com todo o time
do projeto, com o objetivo de analisar o quanto as etapas do projeto evoluíram. Nesta mesma
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reunião de fechamento da Sprint, o time define quais as atividades necessárias para a
continuação do projeto que farão parte de próxima Sprint, dessa maneira, as tarefas concluídas
são finalizadas no sistema, e as que por alguma razão não foram finalizadas, são transfer idas
para a próxima Sprint.
7.3 RESULTADOS OBTIDOS - TERMINAL IP
Como descrito no tópico 7.1 deste capítulo, o terminal inteligente Terminal IP foi
desenvolvido na metodologia em Cascata e em seu planejamento inicial teve 6 meses como
prazo para lançamento e um valor estimado para desenvolvimento de R$200.000,00.
Todavia, o projeto apresentou um atraso de 01 ano, sendo homologado em junho de
2018 e encerrado em outubro deste mesmo ano. Este atraso foi decorrente da falta de
interatividade entre os membros do grupo e do congelamento do escopo, não sendo revisado ao
longo do processo de desenvolvimento. A pouca comunicação entre os integrantes não permite
a troca de conhecimentos necessários para o avanço do projeto.
Outro fator determinante para o atraso foi a inexperiência do time com a tecnologia
proposta, exigindo

o aprofundamento dos conhecimentos necessários. No decorrer do

desenvolvimento, a equipe sofreu alterações no quadro de funcionários e novos membros foram
integrados ao time, nesta transição, detectou-se a existência de erros na especificação de
componentes que comprometeu o layout do produto.
Com os problemas anteriormente

mencionados,

foram necessárias mais horas

trabalhadas, novas pesquisas de mercado para substituição dos componentes incompatíve is,
restruturação do layout inicial e fabricação de novas PCIs (placa de circuito impresso), além da
necessidade de mais testes do produto. Todos estes obstáculos apresentados acarretaram em um
acréscimo de R$50.000,00 no orçamento planejado, ou seja, 25% a mais que o valor previsto,
o que justificou o cancelamento do lançamento do produto pela gerência, uma vez que o custo
final do terminal ficou alto tornando-o inviável, deixando de ser competitivo para o mercado.
7.4 RESULTADOS OBTIDOS – CHIPWAY IP
No desenvolvimento do produto ChipWay IP desenvolvido a partir da metodologia
Scrum, os resultados planejados foram satisfatórios, atendendo o cronograma, custos e
requisitos acordados. O tempo estimado para o lançamento do produto foi de 4 meses, sendo
este prazo cumprido como o planejado.
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O custo estimado, por sua vez, foi de R$ 115.800,00, todavia, o valor gasto até o
lançamento foi de R$90.800,00, o que representa uma economia significativa de 21%,
aproximadamente, R$25.000,00. Esta redução é resultado de testes que não foram necessários
devido a integração da equipe para o desenvolvimento da tecnologia utilizada e a parceria
firmada com o fornecedor que já entregava os componentes com relatório de teste.
As figuras a seguir fazem uma comparação entre os resultados obtidos ao final dos
projetos, confrontando os orçamentos e prazos planejados tanto dos projetos executados sob a
perspectiva da metodologia em Cascata quanto pelo Scrum.

Comparação de Orçamentos
R$ 300.000

Orçamento (R$)

R$ 250.000
R$ 200.000

R$ 150.000
R$ 100.000
R$ 50.000

R$ -

Cascata

Scrum

Planejado

R$ 200.000

R$ 125.800

Real

R$ 250.000

R$ 95.800

Metodologia
FIGURA 10 - Comparação de Orçamentos
FONTE: Elaborado pelos autores

43

Comparação de Cronogramas

Tempo (meses)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Cascata

Scrum

Planejado

6

4

Real

18

4

Metodologia
FIGURA 11 - Comparação de Cronogramas
FONTE: Elaborado pelos autores

A partir da comparação dos resultados alcançados pelos dois projetos, verifica-se o
melhor desempenho do projeto desenvolvido baseado nos princípios da metodologia ágil de
gerenciamento, que apresentou custos (FIGURA 10) e prazos (FIGURA 11) conforme o
planejado e entrega compatível ao esperado. O produto Terminal IP, por sua vez, produzido
pelo conceito em Cascata, devido ao grande atraso para sua conclusão e o não cumprimento do
orçamento determinado, teve o lançamento cancelado.
7.5 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
Com o objetivo de conhecer as percepções dos envolvidos nos projetos após a
introdução das práticas ágeis no desenvolvimento de produtos, um questionário (APÊNDICE
B) com oito perguntas foi aplicado aos 12 funcionários do setor de P&D, em que, para cada
pergunta, os entrevistados deveriam dar uma nota de um (discordo totalmente) a cinco
(concordo totalmente). Os resultados de cada pergunta estão organizados a seguir.
A primeira afirmação realizada aos entrevistados foi: “O processo de desenvolvime nto
de produtos mudou significativamente após a adoção da Metodologi Ágil pela empresa”. Como
resposta (FIGURA 12), 83% dos entrevistados disseram estar parcialmente de acordo com este
questionamento e 17% mostraram-se imparciais.
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FIGURA 12 - Respostas - Afirmação 1
FONTE: Elaborado pelos autores

A segunda afirmação realizada foi: “Realizar reuniões diárias para o acompanhame nto
do projeto é fator importante para o sucesso do mesmo”. Como resposta (FIGURA 13), 50%
dos entrevistados mostraram-se imparciais, 33% das pessoas concordaram parcialmente e 17%
concordaram totalmente com os benefícios do Daily Scrum.

FIGURA 13 - Respostas - Afirmação 2
FONTE: Elaborado pelos autores

A terceira afirmação foi: “Todos os envolvidos em projetos sabe quem é o Master
Scrum, ou seja, o responsável pelo projeto”. Como resposta (FIGURA 14), 75% dos
entrevistados sabem quem é o Master Scrum, 8% concordaram parcialmente e 17% mostraramse imparciais.
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FIGURA 14 - Respostas - Afirmação 3
FONTE: Elaborado pelos autores

A quarta afirmação apresentada foi: “Com a nova metodologia de gerenciamento de
projetos, o planejamento e o controle do projeto foi facilitado”. Como resposta (FIGURA 15),
83% concordaram parcialmente com os benefícios da metodologia no planejamento e
acompanhamento do projeto, enquanto que 17% concordaram totalmente.

FIGURA 15- Respostas - Afirmação 4
FONTE: Elaborado pelos autores
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A quinta afirmação realizada aos entrevistados foi: “Com o uso do Scrum, é possivel
indentificar rapidamente possíveis desvios nos projetos em relação ao cronograma inicial ou
mudanças de requisitos e adequá-lo da melhor forma”. Como respota (FIGURA 16), 83%
concordaram

parcialmente

com os benefícios

da metodologia

no planejamento

e

acompanhamento do projeto, enquanto que 17% concordaram totalmente.

FIGURA 16 - Respostas - Afirmação 5
FONTE: Elaborado pelos autores

A sexta afirmação proposta foi: “A divisão do projeto em Sprints facilitou a evolução
do projeto”. Como resposta (FIGURA 17), 16% discordaram dos benefícios dos Sprints, 84%
corcordaram parcialmente ou totalmente.

FIGURA 17 - Respostas - Afirmação 6
FONTE: Elaborado pelos autores

A sétima afirmação proposta foi: “A interação (comunicação) proposta pelo Scrum é
fator importante para entregar o porjeto dentro do prazo, orçamento e com os requisitos
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definidos”. Como resposta (FIGURA 18), 8% dos entrevistados mostraram-se imparciais, 92%
concordaram parcialmente ou totalmente.

FIGURA 18 - Respostas - Afirmação 7
FONTE: Elaborado pelos autores

A última afirmação proposta foi: “A implantação do software JIRA como ferramente de
gernciamento de projetos contribiui positivamente para o planejmaneto e execução dos
projetos”. Como resposta (FIGURA 19), 42% concordaram parcialmente e 58% corcordaram
totalmente com os benefícios do JIRA.

FIGURA 19 - Respostas - Afirmação 8
FONTE: Elaborado pelos autores
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8.

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Conforme os dados apresentados no capítulo cinco deste trabalho, o projeto que obteve

melhor êxito foi aquele desenvolvido segundo as práticas e princípios da metodologia Ágil. Ao
comparar os cenários apresentados, nota-se que a principal diferença entre os métodos
utilizados está na forma como ambos gerenciam a integração entre o time e a flexibilidade frente
às mudanças ao longo do projeto.
O produto desenvolvido baseado na metodologia em Cascata, ao final do projeto, não
foi lançado ao mercado, isso porque apresentou um orçamento acima do previsto, deixando de
ser viável financeiramente e, além disso, devido ao atraso de um ano para o seu encerramento,
deixou de ser interessante para o mercado, já que se tornou ultrapassado. Diante do exposto nos
capítulos anteriores, esse método, antes utilizado pela empresa, não tem como foco a
interatividade entre o time de trabalho, ou seja, os membros da equipe realizam suas atividades
individualmente, seguindo as definições de requisitos e responsabilidades definidos no início
do projeto.
A falta de comunicação entre a equipe e o estabelecimento de todos os requisitos na fase
inicial do projeto, realizando poucos encontros e feedbacks, torna o desenvolvime nto
enrijecido, não possibilitando a troca de percepções e experiências entre o time, fator importante
para a identificação de falhas logo quando surgem e, consequente mente, para a adequação às
modificações necessárias, de modo a garantir que o projeto seja realizado dentro do orçamento
e cronograma estabelecidos e que seja possível o lançamento de um produto compatível com a
realidade do mercado, atendendo as funcionalidades de maneira satisfatória.
Por outro lado, o produto concebido segundo o framework Scrum, foi lançado com
sucesso ao mercado, atendendo ao prazo estabelecido, apresentando um orçamento abaixo do
previsto e satisfazendo os requisitos propostos ao longo de sua criação. Estes resultados estão
diretamente relacionados a maneira com que o projeto foi gerenciado, principalmente, ao que
se refere ao contínuo acompanhamento do avanço do projeto, o que possibilitou criar parcerias
com fornecedores, corrigir imperfeições percebidas rapidamente, alterar ou agregar outros
requisitos com facilidade, além de permitir a troca de experiências entre o time Scrum.

49

8.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO
A aplicação do questionário no setor de projetos da empresa Leucotron teve como
objetivo compreender as percepções da equipe em relação as mudanças após a implantação de
processos ágeis de desenvolvimento. Foram entrevistados doze funcionários que, de maneira
geral, reconheceram os benefícios do Scrum para o setor de projetos.
Em relação às alterações na forma de desenvolver o projeto a partir dos princípios do
Scrum, 83% dos entrevistados reconheceram que o processo mudou após esta transformação, o
que reafirma os diversos benefícios que o Scrum pode trazer para a gestão de projetos, quando
comparado ao método em Cascata. Em relação ao Daily Scrum, o time mostrou-se dividido,
isto porque, reunir-se diariamente é uma prática nova para o grupo, que antes reunia-se apenas
mensalmente, e exige disciplina e espírito de equipe para bem realiza- lo.
O papel do Master Scrum nesta metodologia é de grande importância, porque cabe a ele
a responsabilidade de definir os processos e orientar todo time, apresentando-se como um
mentor/líder para sua equipe, desta maneira, é necessário que todos os envolvidos saibam,
claramente, quem desempenha este papel e, segundo o questionário, 83% sabem a quem
procurar quando necessário.
Quanto ao planejamento e o controle do projeto e também quanto a adaptação frente às
mudanças, 100% dos entrevistados, seja parcial ou totalmente de acordo, reconheceram a
mudança positiva das práticas ágeis para bem planejar e executar o projeto. Este resultado, mais
uma vez, fortalece a justificativa para este estudo, mostrando o quanto os processos ágeis
contribuem para a entrega de projetos eficientes e satisfatórios.
Quanto aos Sprints, principal prática do Scrum, os entrevistados novamente mostraramse divididos quanto a sua eficiência, pois, da mesma forma que o Daily Scrum, exige disciplina
para concluir as atividades de cada Sprint dentro dos prazos acordados, o que só é possível se
houver uma interação efetiva de todo o grupo e organização do trabalho de cada membro do
time.
Em relação a comunicação, um dos fatores mais incentivado s na metodologia ágil, 92%
dos entrevistados concordaram com sua importância para o cumprimento dos prazos e
orçamentos e, é justamente a comunicação, que garante o bom cumprimento do Daily Scrum e
dos Sprints.
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E, finalmente, quanto a adoção do software JIRA para o gerenciamento dos projetos em
aberto e entre toda equipe, 100% dos entrevistados, concordaram parcialmente ou totalmente,
julgando esta ferramenta como importante para o planejamento e execução de suas atividade s,
uma vez que, o JIRA possibilita que todos do time saibam o que o cada um está realizando, de
maneira a planejar suas atividades para que coincidam com as tarefas do restante da equipe.
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9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a revisão do referencial teórico, do estudo de caso realizado na empresa Leucotron

e dos resultados obtidos com o questionário aplicado, verifica-se que o objetivo proposto por
este estudo foi alcançado, isto é, comprovar a eficácia das metodologias ágeis, mais
especificamente, do Scrum – objeto de estudo deste trabalho – no gerenciamento de projetos, a
fim de atender aos três principais requisitos de todo projeto: custo, prazo e qualidade.
Como apresentado nos capítulos anteriores, os métodos tradicionais não atendem mais
de maneira satisfatória a todos os tipos de mercado, que esperam inovações frequentes, preços
reduzidos e funcionalidades úteis às suas necessidades. Essa afirmação justifica-se pela
estrutura rígida a que os modelos tradicionais são submetidos, com excesso de burocracia,
grande volume de documentação, processos sequenciais, pouca interação entre o time de projeto
e requisitos congelados. Estas características tornam tal metodologia incapaz de oferecer
respostas rápidas às constantes mudanças do mercado, quando utilizada em projetos com alto
grau de inovação, sendo aconselhados apenas a projetos com escopos que sofrem poucas ou
nenhuma alteração.
Em contrapartida, a Metodologia Ágil defende valores compatíveis ao novo cenário
mercadológico, destacando o time de trabalho, como fator fundamental para o sucesso do
projeto; evidenciando a importância de subdividir o backlog inicial do produto em Sprints,
desenvolvendo o produto de maneira incremental e de realizar o acompanhamento diário do
avanço do projeto, como mecanismo para identificar falhas e realizar as alterações necessárias,
sem comprometer o cumprimento do cronograma e do orçamento planejados.
Os resultados obtidos com o questionário aplicado mostram que o time de projeto
reconhece os benefícios das práticas ágeis nos processos de desenvolvimento de produtos, uma
vez que facilitaram o entendimento, planejamento, execução e monitoramento de todo projeto.
Todavia, estes resultados evidenciaram ser a interação entre o grupo o maior desafio a ser
superado, uma vez que, metade dos entrevistados mostraram-se resistentes quanto ao Daily
Scrum e as Sprints, itens que necessitam de disciplina, trabalho em equipe, comunicação,
organização e assimilação na cultura organizacional para serem bem executadas.
Conclui-se,

portanto, que a implementação

do Scrum, como metodologia

de

gerenciamento de projetos, não somente de softwares, mas de outras naturezas cuja inovação é
a característica principal, é fator estratégico para as empresas se manterem ativas e a frente de
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seus concorrentes, uma vez que as práticas defendidas por este método tornam possíveis a
adaptabilidade dos processos diante das mudanças inerentes aos projetos. Todavia, não são
excluídas as contribuições da metodologia tradicional em Cascata, que apresenta bom
desempenho em projetos estáveis, mas sim a possibilidade de trabalhar com o gerenciame nto
híbrido, adaptando as melhores práticas defendidas por estes frameworks de acordo com o
projeto a ser desenvolvido, buscando atender o cronograma, o orçamento e propiciar a entrega
de produtos e serviços com valor maximizado.
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GLOSSÁRIO

Core Business: termo inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de
negócios, e que é geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado.
Firmware: classe específica de software de computador que fornece controle de baixo nível
para o hardware específico do dispositivo.
Framework: é um conjunto de conceitos utilizados para se resolver um problema.
Hardware: termo geral da língua inglesa que se refere a equipamentos físicos.
Inputs: expressão da língua inglesa, utilizada no ambiente empresarial, que significa “entrada”.
Layout: palavra inglesa que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto.
Outputs: termo em inglês, utilizado no ambiente empresarial que significa “Saídas” ou
resultados.
Players: empresas que concorrem em um determinado mercado.
Software: conjunto de componentes lógicos de um sistema de processamento de dados;
programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento do sitema.
Stakeholders: termo da língua inglesa que siginifica "grupo de interesse", pois são pessoas que
possuem algum tipo de interesse nos processos, projetos e resultados da empresa.
Top – down: termo em inglês que significa “de cima para baixo”, ou seja, quando as decisões
são tomadas do maior nível hierárquico para os demais.
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APÊNDICE A – GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

FONTE: PMBOK, 2017.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO SOBRE O SCRUM
QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DA EQUIPE
Nome:
Cargo na empresa:
**Para responder as perguntas abaixo, marque com um “x” a pontuação que
corresponde à sua percepção, sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente).
1. O processo de desenvolvimento de produtos mudou significativamente após a adoção da

Metodologi Ágil pela empresa.
1

2

3

4

5

2. Realizar reuniões diárias para o acompanhamento do projeto é fator importante para o

sucesso do mesmo.
1

2

3

4

5

3. Todos os envolvidos em projetos sabe quem é o Master Scrum, ou seja, o responsável pelo

projeto.
1

2

3

4

5

4. Com a nova metodologia de gerenciamento de projetos, o planejamento e o controle do

projeto foi facilitado.
1

2

3

4

5

5. Com o uso do Scrum, é possivel indentificar rapidamente possíveis desvios nos projetos

em relação ao cronograma inicial ou mudanças de requisitos e adequá-lo da melhor forma.
1

2

3

4

5

6. A divisão do projeto em Sprints facilitou a evolução do projeto.
1

2

3

4

5

7. A interação (comunicação) proposta pelo Scrum é fator importante para entregar o porjeto

dentro do prazo, orçamento e com os requisitos definidos.
1

2

3

4

5

8. A implantação do software JIRA como ferramente de gernciamento de projetos contribiui

positivamente para o planejmaneto e execução dos projetos.
1

2

3

4

5
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RESUMO
Esse trabalho tem por objetivo mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda
como estratégia para reter clientes no século XXI. Cita como uma empresa brasileira, focada
no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços eletromédicos utiliza
o pós-venda para estabelecer uma relação de confiança entre empresa e clientes.

Abstract: This paper shows the importance of using after-sales services as a strategy to retain
clients in the century XXI. Quote as a brazilian company, focused on the development,
production and marketing of electro medical products and services used after-sales to
establish a relationship of trust between company of clients.

Palavras-chave:
Pós-venda, Serviços, Confiança.
Keywords: After-sales,Services, Trust.
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1 INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é dirigido aos alunos do 5º ano (9º e 10º períodos)
do Curso de Engenharia de Produção da FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão,
Tecnologia e Educação de Santa Rita do Sapucaí – MG, com a finalidade de propiciar-lhes a
oportunidade de conhecer e analisar, na prática, a aplicação dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula, despertando a intuição investigativa e científica do profissional, criando
consciência crítico analítica.
Este trabalho é baseado na metodologia de resolução de problemas, por meio do qual foi
identificado uma situação em uma empresa real e apresentada possíveis soluções que podem
vir a ser implementadas.
O objetivo é mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda como estratégia para
reter clientes no século XXI. Aborda como uma empresa real utiliza o pós-venda como
estratégia de geração de valor no processo de fidelização de seus clientes. Também mostra
como funciona as atividades do setor responsável pelo pós-venda da organização, e apresentar
melhorias que esta empresa possa aplicar.
A empresa onde foi realizada a coleta de dados e análises é uma startup com sede em Santa
Rita do Sapucaí-MG, Vale da Eletrônica, focada no desenvolvimento, produção e
comercialização de produtos e serviços eletromédicos. Seu produto/serviço principal é um
eletrocardiógrafo, que permite reduzir custos e tempo na realização de exames cardiológicos e
na emissão de laudos de eletrocardiograma com transmissão dos dados pela internet.
Este estudo está estruturado em 8 capítulos, sendo o primeiro a introdução, na qual é
contextualizado o tema. No segundo capítulo existe uma breve descrição da empresa onde
foram coletadas as informações. O terceiro capítulo é dedicado ao embasamento teórico que
fornece sustentação para o estudo. No quarto capítulo será detalhado um problema sobre o
setor de pós-venda. Os capítulos seguintes serão detalhados os objetivos gerais e específicos,
a justificativa do problema abordado, a coleta de dados, uma análise dos resultados obtidos e
por fim um capítulo com as referências com todos os documentos, livros e artigos consultados
para realizar o trabalho.
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2 A ORGANIZAÇÃO

A empresa onde foi realizada a coleta de dados e análises do pós-venda é uma startup
brasileira, focada no desenvolvimento, produção e comercialização de dispositivos e sistemas
eletromédicos para o mercado mundial.
Foi criada em 2005, na cidade de Cotia (SP), e em 2010 inaugurou sua fabrica própria na Base
Tecnológica de Itajubá (MG). Em 2014 a empresa conquistou a certificação Boas Práticas de
Fabricação (Anvisa) e no ano seguinte recebeu recursos de dois fundos de investimento,
impactando fortemente no seu crescimento.
Atualmente sua sede é localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, Vale da Eletrônica,
e conta com 8 funcionários. Também possui uma Central de laudos 24 horas, localizada na
cidade de São Paulo – SP.
Abaixo segue o organograma da empresa, detalhando seus setores:

Figura 1- Organograma da Empresa
Fonte: Empresa
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A empresa possui três produtos em seu catálogo: uma babá eletrônica, um curativo a vácuo e
um eletrocardiógrafo portátil que é o seu produto/serviço principal. Este eletrocardiógrafo é
um sistema que permite a realização de exame de ECG Repouso e Teste Ergométrico de
qualquer local do mundo e com laudo em 30 minutos, por meio de uma central médica 24h.
Este aparelho permite que mesmo centros de saúde de pequenas cidades em regiões remotas
atendam os pacientes, enviem os exames pela internet e recebam em até 30 minutos os laudos
de médicos especialistas que trabalham em outras cidades.
Este eletrocardiógrafo é constituído por programas computacionais que possibilitam todo o
acompanhamento do exame, seu envio a uma central especializada de laudos e seu retorno
através da internet. Toda a utilização do módulo de programa computacional é realizada de
forma intuitiva, clara, e sequencial, como na figura 2, permitindo um rápido aprendizado por
parte do operador e uma segurança adicional durante a realização do teste, uma vez que o
operador pode dispensar uma maior atenção ao paciente.

Figura 2- Sequencial da função do Eletrocardiógrafo
Fonte: Empresa
A comercialização do eletrocardiógrafo é extremamente flexível. O sistema/equipamento
pode ser comprado ou alugado, com ou sem os laudos emitidos pela Central Médica, ou então
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contratado através do modelo de comodato. Neste modelo, o equipamento será fornecido de
graça, e a contratação depende de um pacote mínimo de laudos por mês.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO

Peter e Churchil (2000) definem que o conceito de marketing é maior que a venda e
promoção, uma filosofia de administração total, que envolve todas as pessoas da organização,
com o objetivo de compreender e assegurar a satisfação do consumidor.
Zenone (2003), explica que os clientes estão cada vez mais exigentes e, como conseqüência,
as empresas enfrentam mais dificuldades para desenvolver seus negócios, tendo que
reestruturar sua maneira de atuar no mercado. Segundo Kotler (2000) “já não basta
simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los”.
A satisfação do cliente, segundo Kotler e Armstrong (2011), dependerá da sua expectativa em
relação ao desempenho do produto. Se esse desempenho não corresponder às expectativas do
consumidor, ele ficará insatisfeito, se corresponder ficará satisfeito, se as expectativas forem
superadas, o consumidor ficará altamente satisfeito e as chances de se concretizar um novo
negócio serão muito maiores.
Para Bogmann (2002), o marketing de relacionamento é um fator essencial para o crescimento
e liderança da empresa no mercado, a rápida aceitação de novos produtos e serviços e a
consecução da fidelidade do consumidor.
Para Churchill e Peter (2011), as empresas que buscam a satisfação do cliente deverão estar
sempre atentas às reclamações, sugestões e elogios, pois clientes que ficam altamente
satisfeitos estão menos propensos a mudar, criando uma fidelidade à empresa.
Segundo Kotler (2009), para se conquistar e manter os clientes existe várias etapas a serem
seguidas, e um dos grandes desafios que a maioria das empresas tem é exatamente manter os
seus clientes. Também enfatiza que a não realização de uma venda não só representa um
prejuízo unitário, mas a perda de um futuro lucro durante o tempo de vida da empresa.
Segundo Kotler (2000), “o atendimento ao cliente envolve todas as atividades que facilitam o
acesso ás pessoas certas dentro de uma empresa para receberem serviços, respostas e soluções
de problemas de maneira rápida e satisfatória”. O atendimento ao cliente é o ponto chave para
a fidelização.
É no relacionamento que o funcionário vai atrair o cliente, fazendo com que volte mais vezes.
As empresas precisam criar um relacionamento duradouro de intimidade com seus clientes,
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utilizar habilidades para entender as suas necessidades e hábitos de compras para que possa
ser desenvolvido um atendimento adequado para cada tipo de cliente.
Para Kotler (2000), as empresas de prestação de serviços podem tomar três providências em
relação à qualidade. A primeira é investir em seleção e treinamento do pessoal, a segunda é
padronizar o processo de prestação de serviço por toda a organização e a terceira providência,
é monitorar a satisfação do consumidor através de sistemas de sugestões, reclamações e
comparação de compras.
No século XXI, além das empresas necessitarem oferecer um produto de qualidade, é
essencial preocupar com os seus serviços prestados, principalmente no que se refere ao
atendimento, capaz ou não de conquistar um novo cliente ou de retê-lo.
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4 PROBLEMA

A Empresa estudada cresceu exponencialmente nos últimos três anos (2015 a 2018),
aumentando expressivamente, em cerca de 300 clientes, o número de contratos de comodato
assinados do produto eletrocardiógrafo. Como consequência, atualmente, recebe grande
quantidade de reclamações, muitas resultando em cancelamentos e inadimplência dos
contratos.
O setor responsável pelos atendimentos recebe as reclamações e as registra em uma planilha,
entretanto, não analisa as informações coletadas que poderiam possibilitar uma melhor
reflexão sobre os pontos fracos constatados.
O setor de pós-venda da startup não prospecta os clientes atuais, a fim de retê-los. Apenas
instala o produto e aguarda que o cliente o contate para retirar dúvidas. Isto causa muitos
cancelamentos de contratos de forma repentina. Em uma semana o equipamento foi instalado
e no mês seguinte o cliente relata que não conseguiu utilizar o aparelho e irá devolvê-lo.
Em entrevista com o funcionário do setor, verificou-se que o excesso de atendimentos com
mesma espécie acaba gerando estresse.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

5.1 OBJETIVOS GERAIS
Mostrar a importância de utilizar os serviços de pós-venda como estratégia chave para reter
clientes no século XXI. Estudar os processos do setor responsável pelo pós-venda da
organização e propor melhorias que possam ser aplicadas.
5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Estabelecer um padrão no atendimento;

•

Reduzir a insatisfação dos clientes externos e internos;

•

Reduzir o número de contratos cancelados;

•

Reduzir o número de reclamações;
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6 JUSTIFICATIVAS
Conforme a revista Exame (ed. 991 de maio de 2011), algumas empresas não estão
preparadas para o crescimento e não conseguem administrar suas vendas, muito menos suas
reclamações, gerando uma imagem ruim frente aos consumidores e arruinando a sua boa
fama.
Outra forma encontrada pelos consumidores para promover suas reclamações é pelo uso da
internet, cujos estragos são ainda maiores e com longo alcance, esta modalidade está sendo
muito usada pelos clientes insatisfeitos, tornando fácil o acesso para os clientes.
Sendo assim, a qualidade na prestação de serviço é essencial ao perfeito funcionamento de
qualquer empresa. Se a organização procura a qualidade em seus serviços, consequentemente
está buscando a satisfação do cliente. E esse é o segredo para o sucesso, concentrar-se nas
necessidades e desejos do cliente e superar suas expectativas.
Na prestação de serviço, o atendimento é fundamental, uma vez que é nesse momento em que
se realiza a interação organização-cliente. Pode-se dizer que as pessoas conhecem a
organização não somente através de suas instalações físicas, mas também por meio de seu
contato com os funcionários dessa organização.
O estudo se justificou na importância e na necessidade de analisar a forma como a empresa se
comporta para fazer com que os clientes fiquem satisfeitos e consequentemente sejam retidos.
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7 COLETA DE DADOS

Atualmente, o Pós Venda da empresa segue as seguintes etapas:

Figura 3 - Sequenciamento das atividades do Pós Venda
Fonte: Autores
Para gerenciar as atividades previstas no pós-venda o setor utiliza uma plataforma online onde
existem cartões, com todas as informações dos clientes, subdivididos em colunas de expedido,
entregue, instalado e treinado.
Na primeira etapa, expedido, o técnico de Pós-Venda expede o produto pela transportadora e
envia o código de rastreio para o cliente.
Após a confirmação da entrega do produto, inicia-se a segunda etapa, entregue, onde será
agendado um treinamento online ou presencial com o cliente.
Após o equipamento ser instalado e treinado, o cartão da plataforma online será colocado na
terceira etapa, instalado e treinado. Caso o cliente tenha dúvidas ele deverá entrar em contato
com a equipe de Suporte Técnico, por meio do Whatsapp, Skype, E-mail ou Telefone.
Todos os atendimentos do setor de Pós-Venda são registrados em uma planilha de Excel,
conforme ilustração abaixo:
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Figura 4- Planilha de registros de atendimento
Fonte: Empresa

7.1 ENTREVISTA
Durante as visitas à empresa foi realizada uma entrevista com os responsáveis do setor de pósvenda para poder identificar o real motivo de o setor ter influenciado de forma significativa no
crescimento exponencial da empresa. Esta entrevista é uma alternativa simples para coleta de
informações para compreensão do que aconteceu (a causa-raiz). Também permite aos
entrevistadores identificar oportunidades de melhoria na organização.
Perguntas:
1. Por que o Pós-Venda é o diferencial da empresa?
“Acreditamos que a Venda de um Produto ou Serviço não seja finalizada na
entrega do produto. Devemos ter um atendimento duradouro com nossos
clientes. Pensamos em superar suas expectativas para fidelizarmos e poder
concretizar novos negócios.”
2. Por que a empresa acredita que foram os esforços de Pós-Venda que
influenciaram no crescimento?
“Não só acreditamos nessa hipótese, temos certeza. Quando começamos a
treinar a equipe do setor para prestar um melhor atendimento, observamos que
o número de cancelamentos de contrato de comodato reduziu em média 80%.”
3. Por que a empresa não investe em atendimentos via Facebook, Linkedin e
demais redes sociais?
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“Antes prestávamos atendimentos via Facebook, site da empresa, Instagram,
Skype, Telefone, Whatsapp, E-mail. Entretanto precisávamos de um esforço
maior para gerenciar todas essas redes sociais. Fizemos um estudo e
detectamos que a maioria dos atendimentos eram recebidos via Telefone e
Whatsapp, portanto reduzimos as redes sociais com o objetivo de melhorar o
tempo de resposta para o cliente.”
4. Por que os atendimentos voltados ao Suporte não são padronizados?
“ Os atendimentos são padronizados. Quando um cliente entra em contato com
um problema, lhe enviamos uma resposta. Caso outro cliente faça a mesma
pergunta, lhe daremos a mesma resposta. Entretanto nossos clientes ( médicos
e enfermeiros) preferem atendimentos mais humanizados ao invés dos
robóticos. Portanto existe vários modelos de respostas, orais, escritas,
desenhadas, e até por vídeo para uma mesma pergunta.”
5. A empresa possui um procedimento para tratar as reclamações?
“Sim, temos o Procedimento Gerenciamento Comunicação Clientes onde é
descrito como deve ser desempenhada as atividades do setor.”
6. O setor de Pós-Venda possui um indicador?
“Não.”
7. A Empresa realiza pesquisa de satisfação com o cliente? Qual a periodicidade?
Como é realizada essa pesquisa?
“Sim, esta pesquisa é realizada a cada seis meses. Enviamos um formulário via
e-mail para os clientes e aguardamos a resposta, a qual mostra a opinião do
cliente para eventuais melhorias dos produtos e serviços da empresa.
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7.2 DEFINIÇÕES DE MELHORIAS
Existe a necessidade de gerenciar os atendimentos. Para isso é viável a criação de um
indicador de desempenho do setor. A empresa estudada já registra em uma planilha (Figura 6)
toda e qualquer comunicação proveniente dos clientes, desta planilha já se consegue compilar
informações como:
•

Tempo de resolução das reclamações;

•

Especificidade das reclamações;

•

Quantidade de reclamações;

Com base nas medidas mencionadas acima, o responsável pelo setor saberá dizer quais as
reclamações mais recorrentes para poder resolvê-las. Também conseguirá saber qual a
quantidade de funcionários necessária para ter um bom atendimento.
Para facilitar as Pesquisas de Satisfação dos Clientes pode-se utilizar a ferramenta gratuita
Formulário Google para que fique fácil e atrativo para o cliente preencher a pesquisa. A
imagem 5 ilustra um exemplo de formulário:

Figura 5- Exemplo de Pesquisa de Satisfação
Fonte: Autor.
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A empresa deve criar um cronograma para contatos e visitas a clientes ativos em caráter
proativo a fim de conhecer os problemas dos clientes antes de receber a solicitação de
cancelamento do contrato.
Proporcione o aprendizado contínuo dos atendentes e dos clientes. Os atendentes devem
conhecer o máximo de informações sobre o produto para poder transmiti-las aos clientes. Os
clientes também devem receber dicas para facilitar o uso do aparelho, a fim de evitar contatos
com o suporte desnecessariamente. Uma sugestão seria o uso de mensagens nas redes sociais
orientando os clientes.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
8.1 ANÁLISES DOS DADOS OBTIDOS
•

Indicador:

A famosa frase de Drucker (2001) diz: “Se você não pode medir, não pode gerenciar” explica
a importância de se ter um indicador de desempenho, conhecidos também como KPI (Key
Performance Indicator).
O desenvolvimento de bons KPIs permite que a empresa meça seu desempenho e identifique
onde estão seus problemas internos, possibilitando o aperfeiçoamento de suas operações.
Quando se tem indicadores de desempenho efetivos, aumenta-se a eficiência dos setores,
auxilia na tomada de decisão, impulsionam as vendas e até reduzem custos, entre outros
benefícios.

•

Acompanhamento dos clientes:

Monitorar os clientes e não aguardá-lo reclamar é consciência no mercado mundial e tende a
propor valiosas informações que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de marketing
que, por sua vez, prometem o incremento de relacionamentos de longo prazo (HEPP, 2008).
Este é o grande diferencial que uma empresa pode ter, além de uma grande oportunidade de
crescimento, pois mantendo contato frequente com seus clientes, além de avaliar seu potencial, a
organização estará interagindo com seus consumidores e, consequentemente, cativando-os.

A empresa é uma prestadora de serviços de emissão de laudos eletrocardiográficos, portanto,
deve-se ter um estudo diário para acompanhar a quantidade e a qualidade dos exames que
estão sendo realizados. A fim de evitar surpresas em um futuro, como o cancelamento de um
contrato por motivos de não se saber utilizar o aparelho ou até contratos inadimplentes, pois o
cliente fez mais exames incorretos do que o negociado em contrato.
O comportamento do consumidor mudou drasticamente nos últimos anos. Cada vez mais os
clientes preferem usar seus smartphones para pesquisar preços, consultar amigos sobre um
produto ou para resolver seus problemas do dia a dia em geral. Por este motivo a ferramenta
Formulário Google irá facilitar no acompanhamento dos clientes.
8.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se o cliente é atendido em suas reclamações, ele se torna fiel e traz maiores vendas para a
empresa que passa a ter uma situação mais competitiva, mesmo diante de intensa
concorrência.
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Com base nos elementos estudados, pode-se supor que a atividade de pós-venda é uma
poderosa ferramenta a ser utilizada em uma organização com vistas a plena satisfação e
retenção de clientes. Neste trabalho foi notório que a empresa está crescendo, se preocupa
com o pós-venda, mas ainda não está preparada para realizar um bom atendimento e
monitorá-los para poder melhorá-los.
O embasamento teórico contribuiu para o melhor conhecimento sobre a importância de
utilizar os serviços de Pós-venda como estratégia para reter clientes no século XXI. Sempre
ofereça um atendimento de qualidade, não perca clientes em função de descuidos que podem
ser facilmente evitados. Saiba aproveitar críticas e sugestões para fidelizar seus clientes e
poder alavancar os negócios.
Os objetivos do trabalho foram alcançados, entretanto, sugere-se que seu estudo seja
retomado, ampliado e aplicado de forma real na organização, pois é necessária a implantação
de um serviço que a diferencie em relação á concorrência a fim de manter o cliente fiel.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mostrar a implantação do 5S em uma microempresa do
ramo de brindes personalizados, localizada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas
Gerais, com finalidade de aprimorar seu ambiente de trabalho, pois é uma ferramenta
estratégica e diferenciada que poderá se surpreender a cada etapa com análise dos resultados.
A metodologia utilizada é a qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas. Como
resultados destacam-se o aumento da produtividade, satisfação dos clientes e a melhoria com
o ambiente de trabalho limpo e disciplinado.
Palavras-chave: Programa 5S, Ambiente Saudável, Qualidade e Melhorias.

ABSTRACT
This work aims to show the implantation of 5S in a micro company of the branch of
personalized gifts, located in Santa Rita do Sapucaí, South of Minas Gerais, with the purpose
of improving its work environment, because it is a strategic and differentiated tool that can be
surprised at each step with analysis of the results. The methodology used is qualitative through
bibliographic research. The results include increased productivity, customer satisfaction,
product quality and improvements with a clean and disciplined work environment.
Keywords: 5S Program, Healthy Environment, Quality and Improvements.
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1.

INTRODUÇÃO

A prática do 5S, programa que se consolidou no Japão, a partir da década de 50, é um
excelente meio de conseguir resultado de mudança comportamental, tanto na revolução que faz
nos ambientes de trabalho, quanto pelo envolvimento e comprometimento que pode gerar nas
pessoas.

Esse método, tem como objetivo promover, manter a limpeza e a organização das áreas
de trabalho. Para que o 5S seja efetivo, deve haver o envolvimento direto das pessoas que
operam os processos. A convivência com os cinco sensos apresentados leva os indivíduos a
compreenderem melhor o seu papel dentro de uma organização e os torna parte da pirâmide dos
resultados alcançados, fazendo nascer a consciência de que é preciso ser disciplinado mesmo
quando não há cobranças.

Obtém-se, ainda, como objetivo, a redução de custos por desperdício de tempo e de
matéria prima, pela organização e melhor aproveitamento do espaço físico, melhorar a
qualidade e a produtividade da empresa. Prioriza-se também com a aplicação do Programa 5S,
demonstrar que, pode ser aplicado às empresas de pequeno porte e de poucos funcionários,
para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável, para o crescimento e capacitação dos
colaboradores e no desenvolvimento sustentável da organização.

O mercado atual necessita de profissionais com uma sólida formação e com a
capacidade de enxergar a empresa de forma ampla, não fragmentada, capaz de propor soluções
eficientes e acertadas. Dessa forma, o Engenheiro de Produção é o profissional mais
qualificado e procurado, atualmente, uma vez que conhece os diversos problemas industriais e
as tecnologias necessárias para resolvê-los, isso porque representa a intercessão entre as
diversas áreas da organização.

O presente trabalho tem por escopo desenvolver a habilidade de empregar, na prática,
os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, a fim de analisar o desempenho de uma
operação real, propondo medidas de melhoria no ambiente de trabalho e apresentando
propostas para a empresa.
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2.

OBJETIVO

2.1

OBJETIVO GERAL
Tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho, promover a organização, o bem-

estar dos colaboradores, aumento da qualidade do produto final, diminuição do desperdício de
tempo, materiais e mão de obra, aumento nos lucros e, finalmente, a satisfação dos clientes.
Devido a essas e outras necessidades, é que se faz necessário a implantação do Programa 5S,
reorganizando os espaços e gerando um maior aproveitamento do ambiente de trabalho.

Neste artigo, foi desenvolvido um estudo de caso utilizando conceitos do Programa 5S
com o propósito de melhoria no ambiente de trabalho.

2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO
O presente trabalho visa apresentar a implantação do Programa de qualidade 5S em

todos os departamentos, com necessidades de melhoria do padrão de qualidade e aumento da
motivação dos trabalhadores.

3.

JUSTIFICATIVA
Este trabalho apresenta a importância da “implantação” do programa 5S dentro das

empresas, cujo objetivo da organização é fazer com que todos os colaboradores participem
desta mudança, além disso estimular um crescente comprometimento dos mesmos com o
sucesso da organização. Dessa forma, o programa 5S é uma ferramenta estratégica e um
diferencial para a organização que poderá se surpreender a cada etapa com a análise de seus
resultados, percebendo assim os inúmeros benefícios que este processo irá trazer para a
organização.
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4.

ESTRUTURA

Além dos tópicos anteriores, a estrutura do trabalho compreende os seguintes capítulos
e respectivos conteúdos. As próximas etapas estão estruturadas conforme a seguinte sequência:
a seção 5 mostra a metodologia utilizada para desenvolvimento do trabalho. A seção 6
apresenta a origem e definição do Programa 5S, a seção 7 refere-se ao estudo de caso, a seção
8 apresenta o problema estudado, a seção 9 mostra os resultados, discussões e as considerações
finais e a seção 10 apresenta as bibliografias utilizadas.

5.

METODOLOGIA

O Programa 5S é uma metodologia industrial que nasceu no Japão logo após a segunda
guerra mundial, em um momento de reestruturação radical do país. Tem como objetivo
assegurar a qualidade dos processos e assim aumentar a competitividade dos produtos
japoneses. Na prática, a metodologia 5S é uma filosofia. O método é baseado na aplicação de
cinco princípios sendo eles: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.

Segundo Carvalho (2011), as características e os procedimentos de implantação do
Programa 5S dependem da característica de cada empresa e cada organização deve criar seu
próprio método de aplicação, sempre respeitando as normas internas.

O presente trabalho tem por objetivo descrever determinado local com o intuito de
apresentar a aplicação do modelo de implantação. A pesquisa teve como fonte de dados a
observação direta dos setores da empresa. Em relação aos métodos utilizados foi feito um
estudo de caso, isto é, uma pesquisa focada em análise da empresa, através da observação
direta, com análise qualitativa.

Quanto à forma de abordagem, as pesquisas podem ser classificadas em quantitativas e
qualitativas. A pesquisa quantitativa, conforme o próprio termo indica, procura quantificar
dados e opiniões, na forma de coleta de informações, assim como empregar recursos e técnicas
estatísticas, pelos quais se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, além de
investigar a relação de causa e efeito entre os fenômenos (OLIVEIRA, 2001). Já a pesquisa
qualitativa possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese
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ou problema, analisar a interação entre certas variáveis, compreender e classificar processos
dinâmicos experimentados por grupos sociais (OLIVEIRA, 2001). Neste estudo, o problema
será abordado essencialmente sob a perspectiva qualitativa, ou seja, sua solução será alcançada
através da aplicação do Programa 5S.

6.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

6.1

PROGRAMA 5S

A denominação 5S foi desenvolvida no Japão, logo após a segunda guerra mundial com
objetivo de auxiliar na reestruturação do país e de reorganizar sua indústria. O nome 5S é
devido às cinco atividades sequências e cíclicas iniciadas pela letra “S”, quando nomeadas em
Japonês. São elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

Segundo Haroldo (1994), apesar do 5S ser reconhecido mundialmente originário do
Japão, a sua essência está presente em qualquer população, nação, sociedade, família ou pessoa
que pratique bons hábitos, que zele pela higiene, segurança, bem-estar, sensatez e respeito ao
próximo.

Werkema (2013) afirma que, a metodologia do 5S resulta nos seguintes benefícios para
a empresa:
• Aumento da produtividade;
• Melhor atendimento aos prazos;
• Redução de defeitos;
• Aumento da segurança do trabalho;
• Redução de material perdido;
• Melhor capacidade de distinção entre condições normais e anormais de trabalho;
• Otimização do espaço;
• Melhoria de qualidade;
• Redução de acidente.
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De acordo com Rebello (2005), a adoção do Programa 5S foi importante para a
recuperação das empresas japonesas e da implantação da Qualidade Total no país. O método
mostrou-se muito eficaz e até hoje é considerado o principal instrumento de gestão da
qualidade.

6.2

DEFINIÇÕES DOS SENSOS

Para um melhor entendimento do programa 5S é muito importante conhecer e
compreender o que diz cada senso.

6.2.1 SEIRI – Senso de Utilização

Separar as coisas necessárias das que são desnecessárias, dando um destino para
aquelas que deixaram de ser úteis para aquele ambiente. Manter produtos ou materiais
desnecessários eleva os custos de controle de estoques, segurança, higiene, etc. e ainda tem o
potencial de atrapalhar diretamente as operações.

Com a aplicação do seiri, alguns dos resultados são o ganho de espaço, a facilidade da
limpeza e manutenção, o melhor controle dos estoques, a redução dos custos e a preparação do
ambiente para o novo.

É importante que os funcionários compreendam o valor da contínua melhoria em
qualidade como uma questão de sobrevivência da empresa e deles mesmos. Por isso, é preciso
que haja uma internalização ética da qualidade e que se desenvolva uma cultura em que todos
se sintam responsáveis. Todos devem participar na tarefa de garantir qualidade aos bens e
serviços da organização a fim de que esta possa utilizá-la como uma eficiente arma contra a
concorrência (PALADINI, 2006).
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6.2.1.1 Dificuldades do Seiri
Algumas pessoas encontram certa resistência pelo fato de guardarem coisas que “um
dia podem servir “. Eis alguns exemplos de como vencer esta resistência:
•

Retirar todos os objetos do ambiente, classificá-los e retornar somente o
necessário;

•

Utilizar o conceito “um só dá”, ou seja, questionar o quantitativo.

6.2.2 SEITON – Senso de Organização

Organizar o necessário, definindo um lugar para cada item. O senso de organização
pode ser interpretado como a importância de se ter as coisas necessárias, de acordo com a
facilidade de acessá-las, levando em conta a frequência lógica aplicada, ou de fácil assimilação.
Quando se tenta ordenar as coisas, necessariamente o ambiente fica mais arrumado, mais
agradável para o trabalho e, consequentemente, mais produtivo. Tudo deve estar bem próximo
do local de uso e cada objeto deve ter seu local específico.

É bom refletir que a prática da organização e da ordenação fornece extraordinários
subsídios para melhorar qualquer processo.

Podemos identificar como resultados do senso de organização: economia de tempo,
facilidade na localização das ferramentas, redução de pontos inseguros.

6.2.2.1 Dificuldades do Seiton

A maior dificuldade do seiton é a obtenção do melhor layout, exigido para facilitar o
acesso ao material. É uma atividade que requer trabalho em equipe.
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6.2.3 SEISO – Senso de Limpeza

Limpar e identificar cada item. Este senso define a importância de eliminar sujeira,
inspecionando para descobrir e atacar as fontes de problemas. A limpeza deve ser encarada
como uma oportunidade de inspeção e de reconhecimento do ambiente.

O senso de limpeza pode ir além do aspecto físico. Para tanto, é fundamental a
importância de que a limpeza seja feita pelo próprio usuário do ambiente, ou pelo operador da
máquina ou equipamento.

A limpeza é o monitoramento do ambiente, dos equipamentos e das pessoas. A
aplicação do senso de limpeza traz como resultado ambiente saudável e agradável, redução da
possibilidade de acidentes, melhor conservação de ferramentas e equipamentos, melhoria no
relacionamento interpessoal, entre outros.

O mais importante neste conceito não é o ato de limpar, mas o ato de não sujar. Isso
significa que além de limpar é preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas causas, de
modo a evitar que isto ocorra (SANTOS NETO, 2006).

6.2.3.1 Dificuldades do Seiso
A dificuldade na execução do seiso é convencer os usuários do ambiente, ou operadores
de máquina ou equipamento, de que é deles a responsabilidade da limpeza.

6.2.4 SEIKETSU – Senso de Padronização
Criar e seguir um padrão resultante do desempenho adequado nos três primeiros S. O
senso de padronização é conservar a higiene, tendo o cuidado para que os estágios de
organização, ordem e limpeza já alcançados, não retrocedam. Isto é executado através da
padronização de hábitos, normas e procedimentos.

Este senso abrange também o conceito de saúde, assim, é importante que sejam
identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores.
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As principais metas deste senso são: conscientizar para utilização de equipamentos de
proteção individual, manter os 4S iniciais e introduzir a coleta seletiva (RODRIGUES, 2006).

Portanto, é preciso que haja um sólido compromisso de toda a empresa para a mudança
de hábito, a fim de que as boas condições sejam mantidas. (BERTA et al, 2008).

6.2.4.1

Dificuldades do Seiketsu
Para prática efetiva do seiketsu há necessidade de perseverança, pois um lugar que

melhora rápido também piora rápido.

6.2.5 SHITSUKE – Senso de Autodisciplina
Estabelecer a disciplina para manter os quatro primeiros S ao longo do tempo. Ser
disciplinado é cumprir rigorosamente as normas e tudo o que for estabelecido pelo grupo. Este
senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo.
Esta etapa estabelece que é preciso transformar os sensos anteriores em hábitos e se
comprometer com os padrões técnicos e com a melhoria contínua. A disciplina é um sinal de
respeito ao próximo. Sendo assim, um ambiente autodisciplinado, acerca dos príncípios 5S é
possível que tenha melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho.

Segundo Santos Neto (2006), este senso significa, desenvolver o autocontrole, aprender
sempre, ser justo e honesto, ter paciência, ser persistente na busca de seus sonhos, anseios e
aspirações, respeitar o espaço e as vontades alheias.

6.2.5.1

Dificuldades do Shitsuke
A impontualidade é um sinal mais frequente da falta de disciplina. A verdade é que o

atraso ocorre em função das prioridades que são atribuídas aos compromissos, ou a falta de
planejamento.
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7.

ESTUDO DE CASO

7.1

A EMPRESA

Este trabalho foi realizado em uma empresa de Brindes Personalizados onde a
organização tem tentado utilizar um programa de melhoria contínua, com intuito de eliminar
quaisquer desperdícios, diminuir custo e melhorar a qualidade do processo de fabricação.
Situada em Santa Rita do Sapucaí, a empresa vem procurando meios de melhorar seu processo
e melhorar a qualidade de seus produtos personalizados tentando obter mais lucro.

Foi fundada em agosto de 2014, com a missão de atuar no setor de produto
personalizado. É uma empresa que atua no segmento B2C, atingindo diversas classes sociais e
faixas etárias.

FIGURA 1: Sede B2M Brindes Personalizados
FONTE: Elaboração própria

Para a fabricação dos produtos, a empresa dispõe de uma pequena unidade de processo.
Atualmente comporta um quadro com 10 funcionários (que atuam nas áreas de recebimento de
matéria prima, seleção de corte, produção, secagem, embalagem, desenvolvimento, estoque de
produto acabado e área administrativa) e é representada por dois proprietários. A estrutura
organizacional

da

empresa

está

dividida

em:

um

gerente

geral

/

administrativo/comercial/desenvolvimento e consultoria como mostra a figura abaixo.
17

FIGURA 2: Sede B2M Brindes Personalizados
FONTE: Elaboração própria

A B2M Brindes Personalizados personaliza vários segmentos de produtos como
chinelos, mouse pad, canecas de porcelana, almofadas, imãs de geladeiras, camisas, pedras,
azulejos, mochilas, entre outros produtos.

Em sua política de qualidade, a empresa apresenta cinco objetivos permanentes, sendo
eles: atender as expectativas dos clientes de forma a garantir sua satisfação quanto aos produtos
e serviços fornecidos; preços justos; garantir disponibilidade e atualização de recursos;
promover continuamente o desenvolvimento de seus funcionários.

7.2 MERCADO E CLIENTES

A B2M Brindes Personalizados foca em oferecer produtos de boa qualidade, a preços
justos e que atendem as necessidades dos clientes. Neste capítulo serão apresentadas as
características de seu micro e macro ambiente.
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7.3 MERCADO ALVO

Um dos conceitos de Marketing mais importantes para uma organização é definir o seu
mercado-alvo, que é o grupo de consumidores a quem a empresa decide dirigir seus produtos,
serviços ou ideias, com uma estratégia destinada a satisfazer suas necessidades e preferências.
O mercado – alvo da B2M Brindes Personalizados são todos consumidores que
necessitam de produtos de boa qualidade. A empresa estabelece uma relação B2C - Business to
Consumer (“de empresa para consumidor final”).

7.4 ORIENTAÇÃO DE MERCADO

Há quatro orientações concorrentes que marcam a maneira com que organizações
conduzem suas atividades: orientação de produção, orientação de produto, orientação de vendas
e orientação de marketing.

A orientação para produção se concentra em alcançar alta eficiência de produção, baixos
custos e distribuição em massa. A orientação para produto foca na qualidade e desempenho
superiores ou que tenham características inovadoras. A orientação para vendas utiliza seus
esforços para promover e vender seus produtos, empurrando-os para o mercado. E por fim, a
orientação para marketing consiste em a empresa ser mais eficaz que os concorrentes na criação,
na entrega e na comunicação de um valor superior aos mercados alvos escolhidos.

A B2M Brindes Personalizados orienta-se para o Marketing, ou seja, atender as
expectativas dos clientes é o foco principal da empresa, por isso, busca constantemente aplicar
preços justos e qualidade aos seus produtos.

7.5 OFERTA DE VALOR

A oferta de valor descreve os pacotes de produtos e serviços que criam valor para um
segmento de clientes específico. A proposição de valor é a razão pela qual os clientes escolhem
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uma empresa em detrimento de outra. Há alguns elementos que contribuem para criação de
valor ao cliente como, por exemplo, inovação, desempenho, personalização, design, status,
preço, acessibilidade e conveniência.

Segundo Churchill e Peter (2000), um composto de marketing é a combinação de
ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da
organização. O composto de marketing ou 4P’s são: produto, preço, praça (ou canal) e
promoção (ou comunicação).

Produto é tudo que possa ser oferecido e que satisfaça necessidades e desejos de um
mercado.

Produtos são o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes
compram. Primeiramente, eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou
intangíveis, como aqueles associados aos serviços, ou uma combinação de
tangíveis e intangíveis. (GRIFFIN, 2001, p.228).

O P-produto na B2M é definido pela variedade de produtos e também pela qualidade e
inovação.

O P-preço é o único componente do mix de marketing que gera receita e é um dos
principais elementos na determinação da participação de mercado de uma empresa e de sua
rentabilidade. Ao se elaborar a estratégia de preço de um produto, deve-se considerar o seguinte:
ele deve ser suficientemente alto, para proporcionar lucro a quem o está produzindo ou
comercializando, porém não pode ser tão alto que desestimule a compra.

A B2M, possui preços compatíveis e justos com o mercado e em casos específicos,
oferecendo produtos de boa qualidade e inovação em seus serviços.
O P-praça ou canal de distribuição pode ser descrito como sendo uma rede organizada
de órgãos e instituições que, em combinação, executam todas as funções necessárias para ligar
os fabricantes aos usuários-finais a fim de realizar a tarefa de marketing.
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O P-promoção compreende as atividades que envolvem a divulgação da marca, da
empresa ou dos produtos e serviços. A B2M divulga seus produtos pelas redes sociais, cartões
e propagandas.

7.6 AMBIENTE DE MARKETING DA EMPRESA

O marketing é peça fundamental para o sucesso de uma empresa, pois é o intermediário
entre a organização e os consumidores. É ele que informa à empresa as necessidades dos
clientes e, até mesmo aquilo que nem eles próprios sabem que necessitam.

O ambiente de marketing pode ser responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso
de uma organização, por isso é preciso monitorá-lo constantemente, para que seja uma
ferramenta que traga resultados positivos à empresa.

Este ambiente é composto de um microambiente e um macro ambiente. O
microambiente consiste em forças próximas à empresa – clientes, fornecedores, concorrentes e
a própria empresa. O macroambiente consiste em forças sociais maiores que afetam todo o
microambiente – forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais.

7.7 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES NO MACRO AMBIENTE DA EMPRESA

O macroambiente é constituído por forças incontroláveis que devem ser monitoradas, a
fim de que a organização identifique as ameaças e as oportunidades que a cercam. Nos
parágrafos a seguir há uma breve análise dos ambientes tecnológico, econômico e político-legal
relacionados à microempresa B2M Brindes Personalizados.

• Ambiente Tecnológico

O ambiente tecnológico é talvez a força mais significativa atualmente, uma vez que
novas tecnologias abrem espaço para novos mercados. A tecnologia revolucionou o modo de
21

pensar e de agir das organizações, pois é uma força dinâmica e imprevisível. Acompanhar a
evolução tecnológica é essencial para as empresas se manterem ativas no mercado.

Hoje, cada vez mais, há o incentivo para a criação de novas tecnologias a fim de
desenvolver cada vez mais o país, isto é uma grande oportunidade para as empresas se
diferenciarem de seus concorrentes e oferecerem produtos com mais valor para seus clientes.
A B2M Brindes Personalizados vem tentando investir em inovação nos seus serviços.
• Ambiente Econômico

O ambiente econômico consiste em fatores que afetam o poder de compra e os hábitos
de gasto do consumidor. O poder de compra pode ser influenciado por diversas variáveis, tais
como: crescimento da economia, inflação, taxa de desemprego, entre outros.

A B2M Brindes Personalizados compra toda sua matéria prima no Brasil e um dos
fatores que influenciam fortemente na empresa, é o preço.

7.8 COMPONENTES DO MICROAMBIENTE DA EMPRESA

O microambiente é composto por forças que podem ser controladas, são elas: clientes,
concorrentes, fornecedores, intermediários e os públicos. A seguir serão expostas algumas
destas forças relacionadas a B2M Brindes Personalizados.
• Clientes

O principal fator do microambiente de uma empresa é o que diz respeito aos clientes,
uma vez que a ausência de cliente representa a inexistência do negócio. Um cliente pode ser
um indivíduo ou família, uma organização que adquire um produto para uso na produção de
outros produtos, ou uma organização que adquire um produto para revenda com lucro.

Os clientes da B2M Brindes Personalizados são todos aqueles que têm a necessidade de
presentear alguém ou de se presentear, independente de sexo ou idade. O atendimento dos
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pedidos se dá por ordem de chegada. Tais clientes estão presentes onde a empresa está
localizada.
• Concorrentes
Analisar os concorrentes é fundamental para o crescimento de uma empresa e seu
posicionamento no mercado atuante. É importante conhecer as forças e fraquezas dos
concorrentes para estimar ações futuras e construir vantagens competitivas diante deles,
utilizando-se da ética e do bom senso. As empresas que analisam bem seus concorrentes têm a
oportunidade de melhorar e inovar cada vez mais.

Na cidade de Santa Rita do Sapucaí onde está localizada a B2M Brindes Personalizados,
não se tem muitos concorrentes, por se tratar de uma cidade pequena poucas pessoas investem
nesse tipo de serviço.
• Fornecedores

A escolha de bons fornecedores é um fator fundamental dentro de uma organização,
pois é um elo importante no sistema geral de entrega de valor da empresa ao consumidor. Deve
ser escolhido aquele que, além de ser economicamente viável, também é garantia de qualidade
para os produtos e serviços de uma empresa.

O poder dos fornecedores é equilibrado com a B2M Brindes Personalizados, uma vez
que estão situados na mesma região, dessa forma facilita as negociações com os fornecedores
que mais favorecem a empresa.

7.9 DESCRIÇÃO GERAL DA CADEIA PRODUTIVA

A cadeia produtiva inicia-se no setor de Recebimento em que os insumos comprados
são inspecionados e mandados para o almoxarifado.
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A partir de uma ordem de produção enviada, inicia-se a parte de criação da arte e depois
de finalizada é enviada para aprovação.

Depois de aprovada a arte, é feita a impressão do mesmo e enviado para confecção.
Após a impressão é feita a separação do produto solicitado de acordo com as descrições e
quantidades da ordem de produção e os envia para a linha.

Na linha é definido se o produto será silcado ou prensado. Após o acabamento dos
produtos são realizadas inspeções de qualidade, embalagem do produto e NQA (Nível de
qualidade aceitável).

Depois de embalados, os produtos vão para o almoxarifado ou direto para a expedição,
para emissão da nota fiscal e envio para o cliente. O processo descrito acima pode ser melhor
compreendido, conforme o esquema a seguir.

FIGURA 3 – Esquema da cadeia produtiva
FONTE: Elaboração propria

8. PROBLEMA
O problema consiste em diagnosticar as condições em relação a limpeza e a organização
dos materiais e equipamentos.
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Assim foi realizada, uma verificação de como a empresa se encontrava com relação a
cada um dos cinco sensos para posteriormente propor a implantação. Essa verificação foi feita
visualmente e registrada através de fotos dos locais de trabalho. Com o resultado, foram
levantados os locais mais críticos com relação a materiais desnecessários acumulados,
organização e limpeza.

A empresa em estudo possui 10 funcionários. Após a avaliação, observou-se, bem como
a falta de conhecimento da ferramenta 5S por todos os colaboradores. Notou-se que a resistência
à mudança, foi um grande obstáculo para implantação do programa. No entanto, após aplicado
o sucesso foi garantido.

Tendo em vista o problema foi criado um fluxograma (Figura 4), a fim de indicar as
etapas a serem cumpridas pelos colaboradores para implantação do Programa 5S.

FIGURA 4 – Fluxograma do processo de implementação do 5S
FONTE: Elaboração própria

Foi criado um cronograma do processo de implantação do programa 5S (Figura 5), a
fim de indicar as etapas a serem cumpridas com seu respectivo mês.
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FIGURA 5 – Cronograma do Processo de Implantação do Programa 5S
FONTE: Elaboração própria

8.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DO AMBIENTE EM ESTUDO

Para verificar a viabilidade da implantação do programa 5S, foi realizada uma auditoria
inicial que apontou os seguintes problemas:
• A mesa onde é realizado o atendimento aos clientes, estava repleta de materiais
desnecessários formando assim um ambiente desagradável, e tomando grande parte
do espaço;
• Os layouts das máquinas estavam mal posicionados, acarretando perda de espaço;
• Matéria prima em lugares não apropriados;
• Produtos acabados não tinham lugares para serem armazenados;
• No refeitório foi observado que não havia disciplina da parte dos funcionários,
ficando evidente a necessidade de organização;
• Não havia nenhuma norma ou outro tipo de documentação, cuja existência estivesse
relacionada com a manutenção da limpeza do local de trabalho;
• Ausência de manuais ou documentos que indicassem o procedimento padrão de
alguns processos da empresa.
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Na auditoria inicial foram diagnosticados problemas que precisavam da realização de
um planejamento das ações do programa a ser implantado. Sendo assim, o planejamento foi
realizado, e sua implantação está descrita no tópico a seguir.

8.2 PROPOSTAS DE MELHORIAS

Tendo em vista as oportunidades de melhoria apresentada nos capítulos anteriores, será
proposta uma possível solução. Diante do problema, viu-se que o melhor a fazer, era a
implementação das etapas do 5S de acordo com Werkema (2013).

Para motivação dos colaboradores, foi colocado um quadro demostrando como está a
situação do Programa 5S nos setores de trabalho (ANEXO A).

8.2.1 Classificar
•

Identificar os itens que não são necessários para o trabalho atualmente realizado
na área e anexar uma etiqueta vermelha;

•

Remover os itens etiquetados para uma área de espera;

•

Determinar o destino dos itens etiquetados;

•

Definir o melhor local para guardar os itens remanescentes.

8.2.2 Ordenar
•

Identificar os itens necessários para que os mesmos possam ser encontrados por
qualquer pessoa;

•

Criar limites e áreas para colocação dos itens;

•

Desenhar um mapa 5S apresentando a melhor localização para cada item.
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8.2.3 Limpar
•

Limpar a área de trabalho;

•

Criar procedimentos para limpeza diária, de modo a manter a área de trabalho
arrumada e livre de entulhos;

•

Atribuir tarefas de limpeza rotineiras às pessoas que operam o processo.

8.2.4 Padronizar
•

Criar procedimentos padronizados para realização das tarefas diárias das etapas,
classificar, ordenar e limpar;

•

Afixar, na área de trabalho, fotografias do “antes” e “depois” e incorporar o
“depois” ao padrão.

8.2.5 Manter
•

Criar uma disciplina para o 5S, de modo a assegurar a continuidade de seu
sucesso;

•

Auditar, periodicamente, o cumprimento dos padrões do 5S;

•

Reforçar a importância do cumprimento dos padrões por meio do
reconhecimento nos casos de sucesso e da ação corretiva nas situações de desvio.

9. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme o cronograma, foi implantado o programa 5S.

A primeira etapa foi o treinamento a todos os colaboradores, que por sua vez,
mostraram-se atentos ao que era abordado; este interesse foi fundamental para a eficácia do
programa.
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O ponto negativo mais relevante refere-se ao descarte de materiais, que conforme a visão
dos funcionários deverá por aperfeiçoamento.

Segundo Silva et. al (2008), ao analisar os ambientes de uma empresa, devem-se criar
formulários de avaliação de fácil aplicação, mas que necessitam extrair a situação real do 5S.

O questionário foi realizado por 10 colaboradores, que responderam 10 perguntas, antes
de iniciar a implantação e após a implantação do programa 5S. Mesmo com tantas evidências,
os colaboradores consideraram-se motivados a trabalhar na empresa, e o ambiente de trabalho
foi considerado “ideal” pela maioria, conforme ilustração do Gráfico 01.

Pesquisa Realizada antes da Implantação do 5S
VOCÊ CONSIDERA SEU AMBIENTE DE TRABALHO IDEAL?
1
VOCÊ CONSIDERA SEU SETOR ORGANIZADO?
VOCÊ SE EMPENHA PARA MANTER O SETOR…
1
OS UTENSÍLIOS DO SEU SETOR ESTÃO IDENTIFICADOS?
0
VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE A IDENTIFICAÇÃO DOS… 0
EXISTEM MATERIAIS QUE DEVEM SER DESCARTADOS… 1
VOCÊ SE SENTE MOTIVADO A TRABALHAR NESTA…
VOCÊ ACHA IMPORTANTE A UTILIZAÇÃO DE EPI'S EM… 0
0
VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA O PROGRAMA 5S?
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GRÁFICO 1 – Pesquisa Inicial realizada com Funcionários
FONTE: Elaboração própria

Após ser realizada a implantação do 5S depois de 3 meses de trabalho com a equipe,
aplicou-se novamente o questionário, no qual obteve-se resultados diferentes e positivos em
relação aos anteriores, conforme ilustrado no Gráfico 02.
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Pesquisa Realizada após a Implantação do 5S
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GRÁFICO 2 – Pesquisa Final realizada com Funcionários

FONTE: Elaboração própria

Silva (1994) afirma que, fotografias são mencionadas como meio positivo para
comparação do antes e após a implantação do programa 5S. Assim, é possível perceber
problemas distintos encontrados na empresa, tendo como referências para possíveis mudanças.

Após os registros fotográficos obtidos, verificou-se que são fundamentais para a
percepção das melhorias físicas podendo observar melhorias significativas na organização da
empresa.

Essas informações podem ser vistas nas figuras de 6 a 13.

FIGURA 6 – Compra de pastas para organização dos documentos
FONTE: Elaboração própria
30

FIGURA 7 – Máquina de caneca
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 8 – Prensa
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 9 – Material em estoque
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 10 – Compra de um armário para organização dos produtos acabados
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 11 – Sala de desenvolvimento de artes
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 12 – Refeitório
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 13 – Implementação de das placas de identificação
FONTE: Elaboração própria

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o Programa 5S constitui uma filosofia simples, fácil de ser
implantada, mas que seus resultados dependem unicamente dos colaboradores.

Observou-se que alguns colaboradores demonstraram resistência em aderir ao programa
de qualidade e às mudanças realizadas por ele. Dificuldades quanto à mudança de hábitos na
realização das tarefas também puderam ser notadas.

Apesar das dificuldades encontradas, houve um melhor aproveitamento do espaço
físico, com a eliminação de materiais desnecessários e proporcionando melhores condições de
trabalho. Outro objetivo alcançado com a implantação do programa foi uma significante
melhoria na qualidade do produto final e no aumento da produtividade.

Considera-se por fim que o Programa 5S é essencial a todas as organizações. Os
resultados obtidos na implantação do programa na empresa, decorreram positivamente, o que
pode ser explicado pela satisfatória participação de todos os colaboradores, os quais
trabalharam conjuntamente focados nos desafios e objetivos propostos.
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Anexo A – Quadro de implantação do 5S nos setores

FIGURA 14 – Leitura do quadro de implementação do 5S
FONTE: Elaboração própria

Anexo B- Questionário de caráter geral para funcionários.

FIGURA 15 – Questionário
FONTE: Elaboração própria
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RESUMO
Com o crescimento nos últimos anos, o segmento de sistemas eletrônicos de segurança tem-se
tornado cada vez mais competitivo. Neste cenário a busca pela qualidade dos produtos tornouse imprescindível. Sendo assim é necessário o uso de ferramentas que possam contribuir para
melhoria desse processo. Durante o desenvolvimento do projeto utilizamos a metodologia 8D
oito disciplinas para resolução de problemas em conjunto com as ferramentas da qualidade
Diagrama de Pareto, curva ABC, fluxograma, folhas de verificação, 5 Porquês, PDCA no
processo produtivo de uma indústria de equipamentos de segurança eletrônica, a fim de
analisar, mensurar e levantar hipóteses que possam estar diretamente ligadas as falhas que
ocorrem no processo produtivo causando falha no funcionamento dos produtos. Neste
trabalho foi estudado o mapeamento do processo, e com os resultados obtidos utilizamos as
ferramentas da qualidade para identificar a causa dos defeitos mais críticos para a
organização. Foi possível elaborar umas instruções de trabalho para padronizar a limpeza do
stencil, com sugestões e propostas de melhoria no processo produtivo da BE-SAFE.
Palavra-chave: Sistemas Eletrônicos de Segurança. Metodologia 8D. Ferramentas da
Qualidade. BE-SAFE
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1

INDRODUÇÃO

É neste cenário com mercado competitivo e agressivo, foco na redução de custos, eliminar
problemas de qualidade e ganho de desempenho em seu processo produtivo, que na linha de
montagem de sensores desta empresa do segmento de segurança eletrônica surgiu a
oportunidade do estudo para proposição de melhorias.
A empresa BE-SAFE Industria de equipamento de segurança eletrônica, tem como negocio
principal desenvolver e produzir sensores para sistema de intrusão. Os produtos são
desenvolvidos atendendo aos mais altos padrões de excelência e qualidade, fruto dos mais de
40 anos de conhecimento de mercado e pesquisas, sustentado pelo know-how do time de
desenvolvimento de produtos e de processos industriais. Seu compromisso com qualidade e
inovação são diferenciais importantes para continuar atendendo às mais rigorosas normas
técnicas nacionais e internacionais.
Visando reduzir as não conformidade no seu processo produtivo é necessário investigar quais
são as causas que geram o problema de qualidade no funcionamento dos sensores, espera-se
ao final dessa pesquisa reduzir o custo com retrabalho, diminuir o atraso e a parada de linha
para verificar os problemas e controlar o processo.

1.1

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a fundamentação teoria sobre objetivos de
desempenho, medidas de desempenho, ferramentas da qualidade para controle do processo
além de apresentar um estudo de caso de sua aplicação numa empresa fabricantes de
equipamentos de segurança eletrônica.

1.2

METODOLOGIA

A pesquisa científica quantitativa, será realizada no processo produtivo da empresa BE-SAFE.
Para que o estudo seja possível, houve um levantamento bibliográfico sobre objetivos de
desempenho, medidas de desempenho, ferramentas da qualidade, metodologia 8D. Os
principais autores que contribuíram com o trabalho foram SLACK, CHAMBERS e
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JOHNSTON (2009). Além disso, também aconteceu uma análise documental dos registros de
não conformidade cedidos pela empresa BE-SAFE.

1.3

A EMPRESA

A empresa BE-SAFE está localizada no Sul de Minas Gerais, é uma empresa que fornece
produtos de segurança eletrônica aos seus clientes.

1.4

ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

Além dessa introdução, onde se demonstrou a contextualização do problema da pesquisa, os
objetivos, a metodologia e a empresa, o presente trabalho está estruturado em mais nove
capítulos:
 Capitulo 2 – A organização: este capítulo apresenta a empresa, onde está localizada, o
ramo de atuação e informações sobre o mercado de atuação.
 Capítulo 3 – Embasamento teórico: forma a base conceitual para o desenvolvimento
deste trabalho. No capítulo são apresentados os temas objetivos de desempenho,
medidas de desempenho, as ferramentas da qualidade e a metodologia 8D.
 Capítulo 4 – O problema estudado: apresentamos nesse capítulo o processo produtivo
da empresa BE-SAFE desde a chegada da matéria prima até o produto acabado e os
principais problemas encontrados no processo.
 Capítulo 5 – Objetivos gerais e específicos: definimos qual o objetivo geral do estudo
e também os objetivos específicos que serão trabalhos durante o desenvolvimento da
pesquisa.
 Capítulo 6 – Justificativa: na justificativa do projeto apresentamos claramente o que
vai ser feito, por que será feito, a quem se destina e qual a base será utilizada para a
sustentação e validação das ideias propostas.
 Capitulo 7 – Coleta de dados: por fim demonstramos a aplicação das ferramentas da
qualidade e da metodologia 8D, definindo qual a causa raiz do problema estudado e
apresentando algumas propostas que poderão ser trabalhadas pela empresa.
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 Capítulo 8 - análise dos resultados obtidos: são feitas as conclusões referentes aos
objetivos estabelecidos e ao referencial teórico. Também são apresentados alguns
resultados práticos, limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.
 Capitulo 9 – Referências: por último, são apresentadas as referências bibliográficas
utilizadas.
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2

ORGANIZAÇÃO

A BE-SAFE é fabricante de produto eletrônicos, uma empresa 100% brasileira que possui um
dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privados da América Latina, além de uma
das maiores redes de assistência técnica do mercado brasileiro.
Atuando no mercado de segurança eletrônica desde 2007, a BE-SAFE é uma empresa
brasileira com orgulho, e com uma tecnologia que alcança mais de 20 países para os quais
exporta.
Atualmente, o grupo BE-SAFE possui quatro unidades fabris: Matriz, Filial em Santa
Catarina, além das Filiais em Minas Gerais e no Amazonas. Instalada as margens da Rodovia
BR 459, distrito industrial na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, conhecida como Vale da
Eletrônica é uma região reconhecida pela constante evolução tecnológica e de grande sucesso
empreendedor.

2.1

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS DA EMPRESA

A seguir iremos apresentar as principais características organizacionais da empresa BE-SAFE.

2.2

SETOR DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

Existem três tipos de setores em que uma empresa se adéqua: Primeiro setor (governo), o
segundo setor (empresas privadas com fins lucrativos) e o terceiro setor (instituições privadas
de interesse público sem fins lucrativos).
A BE-SAFE está inserida no segundo setor da economia, que corresponde às empresas
privadas com fins lucrativos e que preza pelos interesses de um grupo especifico que tem
como objetivo lucrar.
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2.3

TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

É a forma com que as tarefas e responsabilidades são distribuídas entre agrupamentos de
pessoas (e outros recursos) e como as relações de responsabilidade e coordenação entre os
agrupamentos são definidas (Slack e Lewis, 2002).
A BE-SAFE possui uma estrutura organizacional funcional. Neste tipo de estrutura, como
pode ser observado no organograma da empresa (FIGURA 1), tem-se a lógica de
agrupamento de recursos e é baseada em seu propósito funcional como marketing, finanças,
produção, etc. As estruturas de comunicação e coordenação são predominantemente chefesubordinado e com pouca comunicação entre departamentos.

FIGURA 1: Organograma da empresa BE-SAFE
FONTE: Adaptado da BE-SAFE

2.4

MERCADO E CLIENTES

A inteligência de marketing é a coleta e a análise sistemáticas de
informações publicamente disponíveis sobre concorrentes e
desenvolvimentos no mercado. Seu objetivo consiste em melhorar a
tomada de decisões estratégicas, avaliar e acompanhar as ações dos
concorrentes e prever as oportunidades e as ameaças
(ARMSTRONG; KOTLER, grifo do autor, 2008, p. 86).
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O planejamento estratégico faz com que a empresa defina metas e objetivos para se manter na
liderança do mercado. Com o faturamento de R$ 6,04 bilhões em 2017, o setor de segurança
eletrônica apresenta expectativa positiva para o mercado brasileiro. A fala é da presidente da
Associação Brasileira de Segurança Eletrônica (Abese), MIGLIORI (2018). “Devemos
crescer 2% a mais que no ano passado em função de um pequeno aquecimento do mercado,
com destaque para os segmentos de vídeo monitoramento e portarias remotas”, analisa.
O Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo, o que reflete em grande potencial de aplicação
destas tecnologias. Só na cidade de São Paulo há um milhão de câmeras instaladas – uma para
cada 7 habitantes.
O cenário econômico brasileiro e mundial afeta diretamente o resultado da empresa, a
aquisição de matéria prima é feita na China e à instabilidade da moeda (dólar) e a escolha do
modal de transporte (marítimo e/ou aéreo) fez com que a empresa transformasse essas
ameaças em oportunidade, então montou um escritório especializado em compras e logística
na China. A BE-SAFE entrega seus produtos através de canais de venda compostos por
distribuição, revendas e varejo.
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3

EMBASAMENTO TEÓRICO

A área de operações tem papel estratégico na maioria das empresas, e ocupa uma posição de
destaque nos altos escalões das organizações através da existência da vice-presidência de
operações ou até mesmo da função do COO (Chief Operations Officer ou Executivo principal
de operações) Corrêa e Corrêa (2011).
É evidente que existe uma relação entre a administração dos recursos utilizados na operação
com os resultados gerados, mas esses resultados devem ser obtidos através da avaliação dos
fatores que representam o desempenho operacional.
Tanto Corrêa e Corrêa (2011) quanto Slack, Chambers e Johnston (2009). Elencam um
conjunto de cinco objetivos de desempenho operacional que são orientadores do processo
decisório da operação: Qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos. O
relacionamento desses objetivos de desempenho com os resultados pode ser visualizado na
FIGURA 2.

FIGURA 2: Objetivos de desempenho.
FONTE: adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2009).
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3.1

OBJETIVOS DE DESEMPENHO

Segundo Slack et al (2009, p. 39) todo o contexto para o processo decisório da produção
provém dos objetivos mais amplos que as operações produtivas têm que é satisfazer seus
stakeholders. A priori, em nível estratégico, a empresa precisa identificar os stakeholders, que
são grupos ou indivíduos que são influenciados ou podem influenciar as atividades da função
produtiva. Stakeholders diferentes têm necessidades diferentes, por exemplo, para os
empregados de uma empresa um ponto importante é o pagamento justo enquanto para os
consumidores um preço aceitável pelo produto é bem visto.
Todavia para a função produção são necessários objetivos mais bem definidos, que são os
cinco objetivos de desempenho básico, que se aplicam a todos os tipos de operações
produtivas. Há vários autores que tratam dos objetivos de desempenho, porém não há um
consenso entre eles no que diz respeito à prioridade competitiva de cada desempenho, como
pode ser analisado no QUADRO 1 descrita em Martins e Laugeni (2002).

AUTOR

PRIORIDADES COMPETITIVAS

WHEEL WRIGHT

Qualidade, confiabilidade, custo, flexibilidade

SKINNER

Custo, entrega qualidade, serviço confiável, flexibilidade de produto,
flexibilidade de volume e investimento.

SWAMIDASS

Flexibilidade, entrega, qualidade, custo, introdução de produtos.

LEONG

Qualidade, entrega, custo unitáio, flexibilidade e inovação.

SLACK

Qualidade, velocidade, custo, flexibilidade e confiabilidade.

QUADRO 1: Prioridades competitivas
FONTE: adaptado (MARTINS & LAUGENI, 2002, p. 445)

Dentre os cinco principais autores apresentados no QUADRO 1, que tem visões diferentes
sobre quais são as prioridades competitivas, este trabalho tratará exclusivamente dos cinco
objetivos de desempenho descritos por Slack et al (2009): custo, qualidade, rapidez,
confiabilidade e flexibilidade.
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3.1.1 Objetivo qualidade
Qualidade significa “fazer certo as coisas”. Por ser algo que o consumidor considera fácil
julgar, tem grande influência no nível de satisfação do consumidor.
A qualidade de uma operação reduz custos uma vez que evita retrabalhos e descartes, e
aumenta a confiabilidade já que a menor necessidade de desvios do fluxo de processos
comum permite melhor acompanhamento e controle da operação, mitigando a ocorrência de
outros erros.
A empresa BE-SAFE que tem como foco a satisfação dos seus clientes através do
atendimento de excelência e excelentes produtos, possui importantes certificações, como a
ISO 9001, tem implementado um sistema de gestão da qualidade eficiente, o que assegura a
padronização, controle e melhoria contínua de seus processos e produtos. A ISO 14001, que
assegura a realização do controle operacional sobre seus aspectos e impactos ambientais.
O investimento em recursos humanos faz com que a empresa cuide do seu ativo mais
importante, isso é essencial para o sucesso da sua marca. Sendo assim, esses são os mais
importantes mecanismos para alcançar a plena satisfação de seus clientes internos e externos
com relação a qualidade e confiança.

3.1.2 Objetivo velocidade
A velocidade ou rapidez representa o tempo que o consumidor espera para receber seu
produto ou serviço. Essa velocidade enriquece a oferta desse produto ou serviço, já que afeta a
disponibilidade e a possibilidade que o cliente dê prioridade a escolha da oportunidade.
Internamente à operação, a velocidade reduz estoque, pois diminui o lead time do processo, e
na média, diminui o tempo de espera em cada etapa, o nível de estoque em processamento
(work-in-process), e também permite operar com lotes menores.
O risco também é reduzido, uma vez que a velocidade permite diminuir o tempo de reposição
e assim trabalhar com um horizonte de tempo menor para previsão de demanda. Quanto
menor o período que se deseja analisar a estimativa da demanda, mais precisa é essa análise,
evitando assim, a produção ou oferta de serviço em excesso ou falta.
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A BE-SAFE tem como objetivo de velocidade atender a demanda de seus clientes e o
desenvolvimento de novos produtos. Para que seus clientes tenham sempre os produtos a
pronta entrega ela trabalha com o sistema de programação de vendas, onde ela produz os
produtos que estão programados para venda naquele mês. As previsões são usadas pelo PCP
em dois momentos distintos: para planejar o sistema produtivo (longo prazo) e para planejar o
uso (curto prazo) deste sistema produtivo.
A responsabilidade pela preparação da previsão da demanda normalmente é do setor de
Marketing e Vendas. Porém, existem bons motivos para que o pessoal do PCP/Logística
entenda como esta atividade é realizada.
A previsão da demanda é a principal informação empregada pelo PCP na elaboração de suas
atividades.

3.1.3 Objetivo confiabilidade
A confiabilidade significa fazer as coisas em tempo para os consumidores receberem seus
bens e serviços prometidos nos prazos ofertados.
O planejamento das atividades do processo produtivo leva em consideração a confiabilidade
das tarefas envolvidas para definir o tempo e o uso de recursos e custos envolvidos na
operação.
A falta de confiabilidade afeta a qualidade, uma vez que em um processo menos confiável, é
preciso se atentar não apenas para a atividade que está realizando, mas também para o
subproduto entregue da etapa anterior para certificar-se que não há algum tipo de erro
repassado.
Os produtos desenvolvidos pela BE-SAFE possuem material de alta qualidade, equipe de
P&D altamente qualificada e processo produtivo enxuto, fazem com que seus clientes tenham
total confiança nos produtos e serviços prestados pela empresa.
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3.1.4 Objetivo flexibilidade
Flexibilidade significa a capacidade de mudar e adaptar a operação e deve atingir quatro tipos
de exigências:


Flexibilidade de produto/serviço: habilidade de introdução de novos produtos
e/ou serviços.



Flexibilidade de composto (mix): habilidade de fornecer ampla variedade ou
composto de produtos e/ou serviços com os mesmos recursos disponíveis.



Flexibilidade de volume: habilidade de alterar seu nível de saídas ou de
atividade, para atender a algum pico de demanda.



Flexibilidade de entrega: habilidade de mudar a programação de entrega do bem
ou do serviço.

Esses tipos de habilidades permitem respostas mais rápidas a algum desvio de processo,
reduzindo os custos extras envolvidos nessa correção e mitigando o impacto que poderia
causar na confiabilidade da operação.
Constantemente a BE-SAFE recebe feedback de seus parceiros através dos seus canais de
contato, para poder antecipar a demanda das novas tecnologias que o mercado precisa, por
isso ela faz um alto investimento em P&D que trabalha de acordo com as informações
coletadas para sempre melhorar seus produtos e atender com excelência seus cientes.

3.1.5 Objetivo custos
A busca universal pela redução de custo acontece porque cada centavo retirado do custo de
uma operação é acrescido diretamente sobre os lucros da organização.
Em uma operação, os principais custos estão envolvidos com a mão de obra, instalações,
tecnologia, equipamentos e com materiais de consumo e produtivos.
Uma estrutura de custos geralmente tem uma parcela fixa e outra variável em função do nível
de produção realizado, e o principal impacto obtido com um bom desempenho operacional é a
redução do custo variável, uma vez que os recursos são melhores utilizados, os tempos de
processamento são menores, menos mão de obra é envolvida em atividades de retrabalho,
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menos material é descartado por falha operacional. Já o custo fixo é impactado principalmente
pela flexibilidade da operação, uma vez que se pode atender a necessidades de mudança,
através da adaptação dos processos, sem a necessidade de aumentar recursos como
equipamentos ou área produtiva/operacional.
Para qualquer empresa o resultado para diminuir os custos do processo produtivo está
diretamente relacionado a melhoria no desempenho dos outros quatro objetivos operacionais
(FIGURA 3).

3.2

MEDIDAS DE DESEMPENHO

A medição de desempenho pode ser definida, como a atividade de se determinar as medidas
de desempenho, sua extensão, grandeza e avaliação, no sentido de adequar, ajustar,
proporcionar ou regular alguma atividade. Quando sistematizada, é vista como uma entidade
que agrega um conjunto integrado de indicadores individuais, que visam prover informações
sobre o desempenho de determinadas atividades para determinados fins. Conforme FIGURA
3.

FIGURA 3: Relação entre as medidas de desempenho e o desempenho operacional.
Fonte: adaptado de Corrêa e Corrêa (2011)
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Porém, definir o que é medição de desempenho não é uma tarefa simples, devido ao fato deste
conceito envolver uma estrutura física/lógica, através dos equipamentos, pessoas e o fluxo e o
armazenamento de informações. O mau gerenciamento desta configuração pode deixar o
processo de medição incompleto e atos e decisões podem não acontecer por conta de falhas
nesta estrutura.
Da mesma forma, os objetivos atribuídos à medição de desempenho vão depender da visão do
corpo gerencial da empresa, da composição estrutural/hierárquica, bem como da infraestrutura de suporte ao sistema de medição.
Pode-se então entender que o objetivo principal da medição de desempenho, é apontar se as
empresas estão no caminho correto para atingir as metas estrategicamente estabelecidas.
Neste direcionamento, Kaydos (1991), apresenta sub objetivos da medição de desempenho:

3.3



Comunicar a estratégia e valores;



Identificar problemas e oportunidades;



Diagnosticar problemas;



Entender processos;



Definir responsabilidades;



Melhorar o controle e planejamento;



Identificar momentos e locais de ações necessárias;



Mudar comportamentos;



Tornar possível a visualização de trabalhos;



Envolver pessoas;



Fazer parte ativa da remuneração funcional;



Facilitar a delegação de responsabilidades.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Existem diversas ferramentas da qualidade, que quando bem aplicadas, levam melhorias
consideráveis aos processos. Elas são responsáveis pela identificação, apresentação e análise
das falhas para que as ações corretivas implementadas possam ser mais eficazes. Segundo
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Carvalho et. Al. (2005), ao longo do tempo houveram mudanças consideráveis nos conceito
de qualidade, que passou a ser vista como um dos principais elementos do gerenciamento das
organizações. Afirma ainda que:

Esta nova perspectiva do conceito e da função básica da qualidade
decorre, diretamente, da crescente concorrência que envolve os
ambientes em que atuam pessoas e organizações. Como se percebe,
a perspectiva estratégica da qualidade não apenas cria uma visão
ampla da questão, mas, principalmente, atribui a ela um papel de
extrema relevância no processo gerencial das organizações
(CARVALHO, et. al., 2005).

3.3.1 Brainstorming
O brainstorming (“tempestade cerebral”) ou chuva de ideias é uma técnica criada por Alex
Osborn em 1953, que tem como principal objetivo explorar a criatividade. É um método em
que várias pessoas são envolvidas e podem fazer parte da tomada de decisão através da
geração de ideias, que irá contribuir para solução de um problema ou melhoria do processo.
Segundo Godoy, Belinazo e Predrazzi (2001), trata-se de uma ferramenta utilizada para gerar
novas ideias a partir de um grupo determinado de pessoas.

3.3.2 Diagrama de ishikawa
O Diagrama de Ishikawa, conhecido como Espinha de Peixe, Diagrama 6M ou Diagrama de
Causa e Efeito tem como objetivo indicar a relação entre o efeito e as causas que contribuem
para a sua ocorrência. Foi criado na década de 60, por Kaoru Ishikawa da Universidade de
Tóquio, em 1953. É uma técnica que permite identificar, analisar e detalhar as causas, porém
não tem a capacidade de priorizá-las. (MARTINELLI, 2009)
Essa ferramenta apresenta a relação existente entre o resultado indesejado ou não conforme de
um processo (efeito) e os diversos fatores (causas) que podem contribuir para que esse
resultado tenha ocorrido.
Na metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas devem ser analisadas e
testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando o efeito
(problema) que se quer eliminar. Eliminado as causas, elimina-se o problema.
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Como pode ser observado na figura quatro, o nome espinha de peixe é devido ao formato do
diagrama.

FIGURA 4: Diagrama de Ishikawa
FONTE: Adpatado de MARTINELLI (2009)
3.3.3 Cartas de controle
O Controle Estatístico de Processo (CEP) tem como objetivo monitorar um produto ou
serviço durante seu processo de produção, pois caso apresente problemas, seu procedimento
será interrompido para que as falhas sejam sanadas e o mesmo retorne a sua condição normal.
Segundo Martins e Laugeni (2002) as cartas de controle fornecem informações sobre um dado
processo, com base em amostras periodicamente coletadas. As amostras são reunidas em
grupos com o mínimo de variação, os grupos são selecionados e o valor médio de cada um é
plotado no gráfico.

3.3.4 Folha de verificação
A folha de verificação é considerada a mais simples das ferramentas da qualidade. Os dados
são apresentados em forma de tabela ou planilha, facilitando desta forma a coleta e análise
dos dados num formato sistemático para compilação e análise.
A utilização da folha de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar
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figuras ou escrever números repetitivos, não comprometendo a análise dos dados. Existem
diversos tipos de lista de verificação, cada qual melhor adaptada para as finalidades a que se
destinam.

3.3.5 Diagrama de pareto
O Diagrama de Pareto apresenta o conceito de que, na maioria das situações, 80% das
consequências são resultado de 20% das causas. Segundo Seleme e Stadler (2010).
Está ferramenta pode ser muito útil para tratar não conformidades, identificar pontos de
melhoria e definir que planos de ação devem ser atacados primeiro no que diz respeito a
prioridade.
Os problemas referentes a qualidade de produtos e processos, que resultam em perdas, podem
ser classificados em duas formas: Poucos vitais (problemas que resultam em grandes perdas) e
muitos triviais (problemas que resultam em poucas perdas). Conforme KUME (1993), na
maioria dos casos, são poucos defeitos vitais e muitos defeitos triviais.
De acordo com KUME (1993), primeiramente, é necessário criar uma lista com todos os
defeitos e o número de ocorrência de cada um em ordem decrescente. Um exemplo pode ser
visto no QUADRO 2.

QUADRO 2: Folha de verificação 1
FONTE: Própria autoria.

Com os dados obtidos, contrói-se um gráfico de barras indicando os defeitos no eixo
horizontal e a quantidade no eixo vertical. Após é acrescentado um gráfico de linha indicando
o percentual acumulado. O GRÁFICO 1 representa o gráfico de Pareto gerado com os dados
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da QUADRO 2.

GRÁFICO 1: Diagrama de pareto exemplo
FONTE: Própria autoria.

Através da GRÁFICO 1, é possível visualizar que ao concentrar as ações para resolver a
causa do problema, pode-se observer que atraso na entrega apresenta um acomulado de 28%
do total.

3.3.6 5Ws e 2H
A ferramenta 5W e 2H foi criada por profissionais da indústria automobilística do Japão como
uma ferramenta auxiliar na utilização do PDCA (Plan Do Check Act – Planejar Fazer Checar
Agir) , principalmente na fase de planejamento.
Segundo Polacinski (2012) essa ferramenta consiste em um plano de ação para atividades préestabelecidas que tem a necessidade de serem desenvolvidas com a maior clareza possível,
além de funcionar como um mapeamento dessas atividades. Também tem como objetivo
principal responder a sete questões e organizá-las.
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3.3.7 Ciclo PDCA
O ciclo PDCA é um método de gerenciamento com foco na melhoria que tem como objetivo
controlar e melhorar os processos e produtos de uma forma contínua. Também é conhecido
como Ciclo de Shewhart ou roda de Deming. Segundo Campos (1998), é o elemento da
qualidade mais importante e difundido, composto por quatro etapas:
1. Plan: planejar: Definir os objetivos de cada processo e metodologia;
2. Do: fazer: Implementação do plano elaborado e acompanhamento de seu progresso.
Deve incluir também treinamentos.
3. Check: verificar: Análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se
necessário, reavaliação do plano;
4. Act: agir: Caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma
em um novo padrão.

FIGURA 5: Ciclo PDCA
FONTE: Adaptado de Campos (1998)

Esta ferramenta caracteriza a busca pela melhoria continua. Pois uma vez que não se atingiu
as metas idealizadas, pode-se propor um novo ciclo, com novas melhorias a serem alcançadas.
(JURAN, 1998)
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3.3.8 Fluxograma
É uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a sequência e interação das
atividades do processo por meio de símbolos gráficos. Os símbolos proporcionam uma melhor
visualização do funcionamento do processo, ajudando no seu entendimento e tornando a
descrição do processo mais visual e intuitiva.
O Fluxograma é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as etapas de um processo,
conforme FIGURA 6. Pode ser utilizado na análise de um processo corrente, pois permite a
compreensão rápida do fluxo de atividades (LUCINDA, 2010).

FIGURA 6: Exemplo Fluxograma
FONTE: Própria autoria.

3.3.9 Metodologia 8D
A Metodologia 8D, também conhecido como as Oito Disciplinas de resolução de problemas
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foi desenvolvida nos anos 80 pela Ford Motor Company utilizada amplamente por empresas
de manufatura, a fim de para identificar a causa-raiz de uma não conformidade e solucionar o
problemas da melhor forma, visando promover a melhoria contínua, evitar a recorrência de
erros durante o processo produtivo e garantir a qualidade do produto. De acordo com Cunha
(2010), seu nome está relacionado as oito etapas que devem ser seguidas:
a)

Definir a equipe: É de suma importância que a equipe seja formada por diferentes
níveis hierárquicos e de áreas diferentes, que contenha pessoas com conhecimento do
processo e do produto decorrente da falha em solução;

b)

Descrever o problema: O problema deve ser descrito detalhadamente, incluindo
informações de como ele ocorreu, quando e onde. Nessa fase pode adotar como
ferramenta o 5W2H;

c) Implementar ações corretivas: Nesta etapa é importante determinar quais as ações
necessárias para conter o problema, até a definição de uma ação para correção
definitiva;
d) Definir a causa raiz e analise de impacto: Depois de definir uma solução provisória, é a
hora de fazer a análise de causa e efeito para encontrar a fonte do problema. Pode-se
utilizar algumas ferramentas como: O Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, ou
Brainstorming;
e) Escolher e verificar as ações corretivas: A solução escolhida não deve gerar novos
problemas, ou gerar um resultado que resolve o problema parcialmente, então nessa
fase deve decidir a melhor ação corretiva para eliminar, de fato, aquela causa raiz e
gerenciar as mudanças que isso pode criar;
f) Implementar ou validar permanentemente as ações corretivas: Nesta fase é necessário
monitorar a execução e também remover a ação de contenção para estabelecer a
solução definitive. Durante esta etapa pode-se recorrer a ferramentas como
o PokaYoke;
g) Prevenir a recorrência: Para que este problema e problemas similares não voltem a
ocorrer, é necessário aplicar melhorias eficazes através da modificação de políticas,
práticas, procedimentos, especificações e todos os processos que contribuíram para que
a falha ocorresse;
Parabenizar a equipe: É essencial reconhecer e celebrar os esforços coletivos da equipe.
Para promover a melhoria contínua, é importante que a equipe envolvida compartilhe o
conhecimento e aprendizagens adquiridos para toda a organização;
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Segundo Cunha (2010) o 8D deve ser documentado, pois é uma ferramenta importante
que cumpre com uma das cláusulas da norma ISO 9001:2015.

4

PROBLEMA ESTUDADO

A administração da produção ou operação, de acordo com Slack, Chambers e Johnston
(2009), aborda o modo que as organizações produzem seus bens e serviços.
O estudo de caso foi realizado em uma empresa que fabrica equipamentos para o mercado de
segurança eletrônica, que estava tendo problemas de não conformidade no processo
produtivo. O setor produtivo da BE-SAFE possui três macros setores, sendo cada um
responsável por uma etapa de fabricação dos equipamentos eletrônicos. Estes setores, que
compõem a estrutura industrial da Empresa podem ser observados no fluxo de processo
produtivo ilustrado na FIGURA 7:

FIGURA 7: Processo de montagem
FONTE: Própria autoria.
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4.1

PROCESSO PRODUTIVO

“Mapeamento de processo envolve simplesmente a descrição de processos em termos de
como as atividades relacionam-se uma com as outras dentro do processo” (SLACK,
CHAMBERS e JOHNSTON, 2009, p. 101).
O processo produtivo constitui-se basicamente na cadeia de execução das tarefas a serem
desenvolvidas por um grupo de operários na produção de um bem. Devido a sua importância
para a empresa, é necessário que sejam executados controles rigorosos sobre o processo, a fim
de que haja permanência no padrão de qualidade de seus produtos.
O mapeamento do processo produtivo da linha de sensores, possui uma sequência de etapas,
desde o recebimento de matéria prima até que o produto esteja no estoque. Conforme
FIGURA 8.

FIGURA 8: Fluxograma processo produtivo
FONTE: Própria autoria.

A partir da programação de vendas o PCP (Programação e controle da produção), Comercial,
Financeiro e Suprimentos, programam o que será vendido no mês. Este planejamento é
realizado durante a reunião de panorama que acontece 1 vez ao mes, ou seja, o planejamento
desde a compra da matéria prima até o envio para o distribuidor. Aproximadamente 90% da
matéria prima é importada e seus clientes exigem o produto em tempo hábil.
Após o planejamento é feito o pedido de compra de toda a matéria prima utilizada. Depois a
matéria prima chega à unidade fabril, é armazenado no almoxarifado de matéria prima até a
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entrada do processamento da terceirizada. Então, será feita uma análise de estoque para
verificar a ordem em que os produtos serão produzidos. Com toda a análise feita, o PCP faz o
planejamento da produção.
O departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) é responsável pelo desenvolvimento
do produto, passando pela criação do layout, pesquisa de componentes e desenvolvimento de
Software e/ou Firmware. O P&D disponibiliza o roteiro integrado de produção (RIP), onde
estão contidos os mapas de montagens dos componentes, as instruções de teste, esquema
elétrico, e controle de versão do software. Este documento é utilizado como ponto de partida
para engenharia de processo, é através dele que o processo produtivo começa ser desenhado.
Após o desenvolvimento do produto, a de Engenharia Industrial define os métodos e os
procedimentos para inserir o produto no processo produtivo. O modelo a ser desenhado deve
seguir alguns critérios como, a complexidade da placa com relação a quantidades de
componentes, teste e integração. Após estas etapas as linhas de montagens começam a ser
definidas.

4.1.1 Separação de materiais
Os suprimentos passam pelo processo de rastreamento de homologação, onde são
identificadas a origem e procedência.
Quando o material chega na empresa a equipe do recebimento faz a conferência da matéria
prima, verificando quantidade física e a nota fiscal garantindo que a empresa realmente está
recebendo a quantidade e o material correto que está pagando.
Após a emissão da ordem de produção o departamento de estoque é responsável por separar
todo o material necessário para que o processo de manufatura possa transformar seus insumos
em produto acabado.

4.1.2 Montagem SMD
O processo de montagem SMT (Surface Mount Technology – Tecnologia de montagem em
superfície) também conhecido como SMD (Surface Mount Device – Dispositivo de montagem
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superfície) método de montagem de circuitos eletrônicos nos quais os componentes são
montados diretamente sobre a superfície da placa de circuito impresso (FIGURA 10),
normalmente são usados equipamentos de inserção de componentes pick and place, chip
placer e large placer durante todo o processo de produção, desde a aplicação da pasta de
solda, montagem dos componentes e a fusão da pasta de solda (FIGURA 9), pois os
componentes em geral são muito pequenos, sensíveis e necessitam de grande precisão de
montagem, exigindo um controle muito rígido dos parâmetros do processo.

FIGURA 9: Processo SMT
FONTE: Própria autoria.

O ponto mais importante para um processo SMT com baixo índice de falhas está no processo
da printer e do forno (FIGURA 9), o profissional que domina o ajuste, manutenção corretiva e
preventiva desses equipamentos é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo.

4.1.3 Montagem PTH
O processo de montagem PTH (Pin Through Hole – Pino/terminal através do furo), os pinos
ou terminais dos componentes eletrônicos são inseridos manualmente e soldados através de
furos na placa de circuito impresso (FIGURA 10). O processo de montagem PTH é feito em
duas etapas a primeira os operadores de montagem inserem os componentes na placa de
maneira manual seguindo a instrução de trabalho, na segunda etapa a solda dos componentes
é realizada através de uma máquina de onda, na qual a solda líquida percorre o lado bottom da
placa.

25

FIGURA 10: Montagem PTH e montagem SMD
FONTE: Própria autoria.

4.1.4 Jiga de teste
Os produtos passam pela gravação de Firmware, também conhecidos pela nomenclatura
“software embarcado”, o Firmware possui um conjunto de instruções operacionais que são
programadas diretamente no produto. Os códigos transcritos por este tipo de programa são
fundamentais para iniciar e executar os Hardwares e os seus recursos.
Desta forma, esta espécie de “sistema operacional” de aparelhos eletrônicos estará gravada
diretamente no chip de memória de seus hardwares, mais especificamente nas memórias
PROM e EPROM (memória somente leitura programável e memória somente leitura
apagável, respectivamente), podem ser gravados também em microcontroladores.
Após finalizada a gravação do Firmware inicia-se o teste funcional, é a investigação do
produto a fim de fornecer informações sobre sua qualidade em relação ao contexto em que ele
deve operar.
O teste é um processo realizado pela Jiga de teste, os produtos aprovados seguem para a linha
de integração, e os que apresentam NC (Não conformidade) vão para o técnico de reparo,
após manutenção voltam para o processo de teste novamente.
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4.1.5 Montagem final
O produto vai para as linhas de montagem final, onde acontece a integração das partes
semiacabadas até a transformação no produto final e em seguida vai para o de embalagem,
onde serão inseridos todos os acessórios que compõe o produto. Finalizado esse processo o
produto recebe a etiqueta First In, First Out (FIFO), e segue para estoque de produtos
acabado.
4.1.6 Estoque
O produto chega ao estoque e é armazenado de acordo com sua data de fabricação. O estoque
da empresa BE-SAFE segue o modelo FIFO, onde o primeiro produto a dar entrada no
estoque deve ser o primeiro a sair. Após a emissão do pedido feito pelo time comercial o
próximo etapa é o faturamento do produto.

4.1.7 O sistema de gestão da qualidade SGQ
É um conjunto de elementos interligados, integrados na organização, que funciona como uma
engrenagem para atender à política da qualidade e os objetivos da empresa, tornando visível
nos produtos e serviços e atendendo as expectativas dos clientes.
O SGQ é uma ferramenta que traz controle e padronização dos processos e também permite a
medição da eficácia das ações tomadas, com foco na satisfação do cliente e na busca da
melhoria contínua dos processos. Um sistema bem desenvolvido e gerenciado proporciona à
alta direção segurança para tomar decisões.
É evidente que existe uma relação entre a administração dos recursos utilizados na operação
com os resultados gerados, mas esses resultados devem ser obtidos através da avaliação dos
fatores que representam o desempenho operacional.

4.2

IDENTIFICANDO O PROBLEMA

Como se pode evidenciar no fluxograma processo produtivo (Figura 8), a falha é encontrada
mediante uma auditoria do produto, após o processo de montagem final.
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A auditoria de produto é realizada no produto acabado. O analista de qualidade seleciona o
lote a ser inspecionado, define a quantidade de amostras e verifica a conformidade do produto
em relação aos parâmetros exigidos (especificações técnicas) e, em caso da detecção de falhas
é aberto uma NC (não conformidade).
Durante a visita a empresa BE-SAFE o supervisor da qualidade apresentou todo o processo
produtivo e também vários problemas que acontecem no dia a dia. Com essa missão a equipe
decidiu atuar na linha do segmento de sensores verificando os registros de NC, afim de
conhecer a fundo todos os problemas que já haviam sido mapeados pela equipe da qualidade.
Abaixo temos a lista de todas as causas identificadas e a quantidade que elas se repetem,
conforme QUADRO 3.
Causa

Quantidade (peças)

Falha na gravação

100

Pino do conector J1 dobrado

120

Falha funcional do indutor L1

150

Falha de solda no componente CI U3

140

Parafuso de fixação causando curto

70

Produto sem bateria

110

Conector sem jumper

100

QUADRO 3: Folha de verificação 2
FONTE: Própria autoria.
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5

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Este capitulo é dedicado à exposição do objetivo geral e dos objetivos específicos do trabalho.

5.1

OBJETIVO GERAL

O trabalho tem por objetivo geral identificar a causa dos problemas de qualidade dos produtos
de segurança eletrônica e apresentar a aplicação do 8D - oito disciplinas para resolução de
problemas.

5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO


Demonstrar o processo produtivo, desde a separação da matéria prima até o produto
acabado;



Apresentar os principais problemas da auditoria da qualidade da BE-SAFE;



Aplicar as 8 disciplinas para resolução de problemas.

29

6

JUSTIFICATIVA

Segundo MELLO et al (2009), a implantação de um sistema de gestão da qualidade oferece à
organização uma forma mais eficiente e eficaz de gerenciar seus processos, e isso garante que
nada importante seja esquecido e que todos estejam conscientes sobre quem é responsável
para o que, quando, como e onde.
Nos dias atuais ter um sistema de gestão da qualidade é um pre requisito, pois permite a
empresa ter uma visão ampla sobre todos os seus processos, entender quais são as causas dos
problemas e encontrar oportunidades de melhoria. Possui aos envolvidos, compreensão sobre
as responsabilidades e autoridades para alcance dos objetivos, trabalho em equipe e gestão
participativa.
A aplicação da metodologia 8D pode ser implementada por qualquer empresa, mas para isso,
deve-se preparar e qualificar as pessoas para utiliza-lo. Empresas que utilizam essa
metodologia possuem foco na gestão da qualidade e tem inúmeras vantagens competitivas,
tais como, qualidade dos produtos e serviços, redução de custos, aumento de inovação,
flexibilidade na adaptação do sistema produtivo e satisfação dos clientes.
A justificativa para o desenvolvimento desse projeto é demonstrar a importância e
necessidade de implementar corretamente as ferramentas da qualidade para garantir o controle
e padronização dos processos, evitando problemas que afetem o funcionamento dos produtos.
Com os resultados obtidos no presente trabalho, espera-se também ajudar a empresa BESAFE, a reduzir os problemas de qualidade do seu processo de montagem de placas, evitando
retrabalho e scrap (descarte das peças) e tornando a empresa mais competitiva no mercado.
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7

COLETA DE DADOS

Segundo Campos (1998), a coleta de dados visa dar caráter científico ao trabalho, coletando
dados e fatos e não simplesmente opiniões. É a projeção da estratificação com os dados em
uma tabela de fácil entendimento e visualização.
Conforme Rocha (2008), a coleta de dados consiste em relacionar os problemas, destacando a
frequência em que ocorrem para padronizar a coleta de informações. Normalmente os dados
são expostos graficamente para um melhor entendimento e visualização.

7.1

ANÁLISE DO PROBLEMA

Após analisar todos os problemas a equipe utilizou o Diagrama de Pareto listando todos os
defeitos e o número de ocorrências de cada um em ordem decrescente, com objetivo
selecionar os problemas que mais impactam o processo produtivo, conforme QUADRO 4 e
GRÁFICO 2.

QUADRO 4: Folha de verificação 3
FONTE: Própria autoria.
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GRÁFICO 2: Diagrama de Pareto
FONTE: Própria autoria.
Após utilizar o Diagrama de Pareto, definimos trabalhar na solução dos problemas que,
apresentam 45,7% das causas que mais impactam no processo:

7.2



Falha funcional do indutor L1 – 16,3%;



Falha de solda no U3 – 15,2%;



Falha intermitência CI U1 – 14,2%.

UTILIZANDO A METODOLOGIA 8D

A metodologia 8D tem uma abordagem formal, rápida e meticulosa para resolução de
problemas, onde o trabalho em equipe é fundamental. Está metodologia foi utilizada na BESAFE para que os indicadores apresentem níveis aceitáveis. A equipe utilizou os oito passos,
a fim de identificar, corrigir e eliminar as “não-conformidades”, procurando a causa raiz das
suas origens. Definimos também ações corretivas, de forma a eliminar o problema no
momento, e ações de preventivas para que tais problemas não voltem a acontecer.

7.2.1 Análise do problema
a) Definição da equipe: A equipe de trabalho para solução do problema na empresa
BE-SAFE foi multifuncional, com a participação dos Operadores, Inspetores de
Qualidade, Líder de Produção, Técnico de Processo, Analista da Qualidade,
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Engenheiro de Desenvolvimento de Produto, Gerente da Qualidade, Gerente de
Fábrica.
b) Descrição do Problema: Após o processo de montagem final foi evidenciado pela
auditoria da qualidade uma não conformidade no produto SENSOR XYZ, em um
lote de 240 peças, foi retirado 13 amostras para análise e encontrado 6 peças com
defeito.
c) Implementar ações corretivas: Foram tomadas 3 ações de contenção imediatas.


Lote identificado com a não conformidade foi bloqueado;



Análise do defeito encontrado no produto;



Realizado retrabalho (resoldar indutor L1).

d) Definir a causa raiz e análise de impacto: Foi utilizado a ferramenta 5 Porquês para
definir a causa raiz, conforme QUADRO 5.

Ferramenta 5 Porquês
Sensor XYZ – Falha Funcional do Indutor L1
Por que o indutor apresentou falha?
Porque o componente estava com problema na
solda.
Por que o componente esta com
Porque havia insuficiência de solda.
problema na solda?
Por que havia insuficiência de solda?
Porque houve falha no processo SMD.
Por que houve falha no processo SMD? Porque houve falha no processo de printagem.
Por que houve falha no processo de
Porque o stencil estava sujo.
printagem?
Por que o stencil estava sujo?
Porque não existe um método de limpeza.
QUADRO 5: Ferramenta 5 Porquês
FONTE: Própria autoria.

A impressão de pasta de solda em estêncil é maior causa de defeitos em componentes SMD.
Mesmo assim, o problema não é instigado pela empresa.
Mas por que isso acontece? Trabalhar com estêncil pode ser mais complicado do que se
pensa, porque não é uma tecnologia barata. O estêncil usado na linha de montagem também
precisa ser limpo. Esse processo é de extrema importância, já que, dependendo da forma
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como for realizado, pode provocar desgastes e reduzir a vida útil do estêncil, interferindo na
qualidade do processo de montagem.
e) Escolher e verificar as ações corretivas: Após um estudo mais detalhado do
problema e análise das causas encontradas na ferramenta 5 porquês, foi possível
determinar que não existia um método de limpeza no stencil.
f) Implementar ou validar permanentemente as ações corretivas: Com a equipe
multifuncional do projeto foi criado IT (instrução de trabalho), a fim definir os
métodos de limpeza do stencil, manutenção preventiva e formulários para controle
de limpeza e treinamento. Conforme QUADRO 6.

Descrição
IT 01 – Limpeza de stencil
IT 02 – Limpeza de stencil
automática
IT 03 – Limpeza de stencil por ultra
som
IT 04– Manutenção preventiva
quinzenal do limpador de stencil
Formulário 01 – Registro de
limpeza para stencil
Formulário 02 – Registro de
treinamento

Data
18/10/2018
19/10/2018

Responsável
Técnico de processo
Técnico de processo

Status
OK
OK

25/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

26/10/2018

Técnico de processo

OK

QUADRO 6: Controle de ações corretivas e preventivas
FONTE: Própria autoria.

g) Prevenir a recorrência: Após implementação das ações, a sua eficácia deverá ser
verificada atravez de medição e acompanhamento da repetição do problema. Se
após um período de 90 dias, o problema não voltar a ocorrer, as ações
implementadas são consideradas eficazes.
Com a confirmação que as ações obteram sucesso em resolver o problema, é o
momento de dissiminar o conhecimento para toda organização.
h) Parabenizar a equipe: Tendo os problemas resolvidos e as ações corretivas
implementadas, chega o momento de reconhecer os responsáveis que foram
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indicados para resolução do problema. Após o reconhecimento é o momento de
encerrar a equipe para que cada um volte a fazer suas atividades. A equipe poderá
se juntar novamente no futuro para resolver outros problemas aplicando a mesma
metodologia.
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CONCLUSÕES

O presente estudo na BE-SAFE consistiu na aplicação das ferramentas da qualidade em uma
indústria no segmento de sistemas eletrônicos de segurança. As ferramentas foram aplicadas
na apuração das causas que estariam ocasionando a falha funcional do produto. O produto
estudado estava apresentando frequentemente resultados não satisfatórios, pois os sensores
não detectavam a presença de pessoas durante o teste. A falta de qualidade pode comprometer
a segurança dos locais que o produto estiver instalado, por exemplo: Se os sensores estiverem
instalados em uma residência e ocorrer um furto o sistema de segurança pode falhar e não
evitar que o crime ocorra.
O primeiro objetivo específico era demonstrar o processo produtivo, desde a separação da
matéria prima até o produto acabado. A equipe fez um estudo detalhado do processo para
identificar todas as etapas e conseguir visualizar onde se encontrava o problema.
No Segundo objetivo específico era apresentar os principais problemas da auditoria da
qualidade da BE-SAFE. A equipe decidiu atuar na linha do segmento de sensores verificando
os registros de NC, afim de conhecer a fundo todos os problemas que já haviam sido
mapeados pela equipe da qualidade. Com a aplicação da ferramenta Gráfico de Pareto foi
possível identificar o defeito que apresenta maior reincidência.
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O terceiro objetivo específico foi aplicar o 8D (oito disciplinas para resolução de problemas),
com base no estudo realizado foi encontrado a causa raiz do problema. Devemos ressaltar que
a implantação da metodologia 8D é extremamente eficaz, para identificar, corrigir e eliminar
problemas, evitando scrap, retrabalho e mão de obra. Está ferramenta é considerada de facil
aplicação e entendimento, porém é necessário que toda a equipe possua conhecimentos das
ferramentas da qualidade e processos. Todos os objetivos específicos definidos na pesquisa
foram cumpridos.
Ficando aqui como sugestão para dar continuidade da pesquisa ou um novo estudo de campo
do problema estudado.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 1 - LIMPEZA DE STENCIL
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FIGURA 11: IT 01 - Limpeza de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE B - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 2 - LIMPEZA DE STENCIL
AUTOMÁTICA.
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FIGURA 12: IT 02 - Limpeza de stencil automática.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE C - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 3A - LIMPEZA DE STENCIL POR
ULTRA SOM.
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FIGURA 13: IT 03A - Limpeza de stencil por ultra som.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE D - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 3B - LIMPEZA DE STENCIL POR
ULTRA SOM.
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FIGURA 14: IT 03B - Limpeza de stencil por ultra som.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE E - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 4A - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
QUINZENAL DO LIMPADOR DE STENCIL
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FIGURA 15: IT 04A - Manutenção preventiva quinzenal do limpador de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE F - INSTRUÇÃO DE TRABALHO 4B - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
QUINZENAL DO LIMPADOR DE STENCIL
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FIGURA 16: IT 04B - Manutenção preventiva quinzenal do limpador de stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE G – FORMULÁRIO DE LIMPEZA PARA STENCIL
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FIGURA 17: FOR-01 - Formulário de limpeza para stencil.
FONTE: Própria autoria.

APÊNDICE H – FORMULÁRIO DE TREINAMENTO
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FIGURA 18: FOR-02 - Formulário de treinamento.
FONTE: Própria autoria.
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1

INTRODUÇÃO

Devido às constantes inovações e ao ambiente competitivo em que estão inseridas, as
empresas precisam buscar com afinco estratégias e métodos de melhoria de seus processos,
caso contrário, estarão fadadas ao fracasso. Atualmente, o mercado exige respostas
diferenciadas, acessíveis e com disponibilidade imediata. Por essa razão, torna-se
imprescindível acompanhamento diário das oportunidades, a fim de garantir vantagem
competitiva.
Neste contexto, em que a busca pelo conhecimento e qualidade é incessante, representando
um modo de atuação em que fazer certo, no tempo certo e ao menor custo é uma necessidade
nas organizações, o modelo Seis Sigma tem se mostrado uma ferramenta importante na
condução de negócios, devido à metodologia peculiar de exigências.
Conforme definições esclarecidas por Prodanov e De Freitas (2013), o presente trabalho
apresenta um método científico, específico no processo de pesquisa, em que sua natureza é
aplicada, pois procura conciliar os conhecimentos técnicos e a aplicação prática para
solucionar problemas.
No que diz respeito ao seu objetivo, é de origem explicativa, pois são identificados fatores que
contribuem para a ocorrência de determinado problema. Foram realizadas pesquisas
bibliográficas e análise do estudo de caso de uma empresa inserida no segmento de segurança,
por meio da abordagem qualitativa.
O presente documento está estruturado de forma em que logo de início é explanado o cenário
mercadológico atual, a metodologia adotada, justificativa e objetivo do estudo. Logo, é
descrita a empresa em foco e suas dificuldades.
No decorrer deste trabalho, serão abordados conceitos teóricos relevantes à compreensão do
tema proposto, como o gerenciamento de processos e gestão da qualidade, com enfoque na
ferramenta DMAIC, que por fazer parte do método de melhoria Seis Sigma, foi a selecionada
dentre as outras metodologias mencionadas nesse trabalho. Em paralelo com a aplicação
prática, serão respondidas as questões a respeito dos problemas apontados, pertinentes ao
assunto em evidência.
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2

ORGANIZAÇÃO

O estudo em questão foi realizado a partir da análise de uma empresa, que por motivos
alheios, não terá seu nome divulgado. Portanto, será apresentada pelo nome científico
“Ômega Eletrônicos LTDA.”. Localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais,
atua no segmento de Segurança, Telecom e Redes, com foco na produção de produtos
eletrônicos.
Atualmente, devido à globalização e ao avanço tecnológico, o mercado anseia por empresas
que proporcionam soluções diferenciadas, capazes de superar suas expectativas. Para se
destacar ante aos concorrentes, é necessário mais do que oferecer somente produtos ou
serviços. Por esta razão, as organizações devem reinventar seus processos, a fim de garantir a
satisfação absoluta de seus clientes.
Reconhecer a importância de conquistar a confiança dos consumidores e mantê-la é um dos
pontos principais para o direcionamento das ações estratégicas das organizações, sendo assim,
o foco de estudo será na área de relacionamento com o cliente, também conhecido como pósvenda.
Foram objetos de análise apenas os fluxos de ligações entrantes e os fluxos de ligações
atendidas no segmento de segurança e, de acordo com a política interna de atendimento, no
suporte aos clientes, o tempo médio do volume de ligações entrantes deve ser o mínimo
possível, assim como a habilidade técnica em solucionar o problema de cada cliente é o fator
fundamental para a satisfação dos mesmos.
Evitar as filas de atendimento é um dos grandes desafios para a Ômega Eletrônicos, causando
variações mensalmente em seus índices de desempenho. Assim, foi escolhida a utilização da
metodologia Seis Sigma, com ênfase no método DMAIC, para análise e solução do problema
percebido, uma vez que afeta drasticamente o posicionamento da marca no mercado.
A empresa tem em torno de 30 funcionários no call center e define como meta, um tempo
máximo de espera no atendimento de 5 minutos, e todas as ligações devem ser atendidas, ou
pelo menos, 80% dos contatos realizados devem ser atendidos em 5 minutos. Porém, foi
identificado que nem sempre é possível atingir esse índice de eficiência e ao mesmo tempo
solucionar todas as dúvidas relacionadas a esclarecimento, sugestões, reclamações,
acompanhamento na instalação e configuração de produtos.
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No decorrer deste trabalho as seguintes questões serão respondidas: qual a causa raiz dos
problemas no processo de atendimento ao cliente, no setor de pós-venda? Quais ações devem
ser tomadas, a fim de sanar as dificuldades em cumprir tempos e metas determinados?
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3

GESTÃO DE PROCESSOS

Há tempos, o domínio do gerenciamento dos processos tornou-se de suma importância para as
empresas. Não basta entregar os melhores produtos e serviços, é necessário entregar ao
mercado soluções rápidas, satisfatórias e com custos adequados, a fim de garantir
competitividade e lucratividade.
Segundo Albertin e Pontes (2016), um processo é constituído de entradas que são
transformadas em saída, com o intuito de atingir um objetivo planejado. Composto por uma
ou mais etapas, sua sequência de atividades são planejadas e controladas, a fim de garantir a
transformação de recursos, sejam eles, tangíveis ou intangíveis. No entanto, seu ciclo é
finalizado somente na entrega de produtos e serviços aos clientes, preferencialmente,
satisfazendo-os, conforme Figura 1.

FIGURA 1 – Ilustração do conceito de processos e seus aspectos.
Fonte: Da Silva (2015)

De acordo com a NBR ISO 9000 (ABNT, 2005), qualquer atividade, ou conjunto de
atividade, que usa recursos para transformar insumos (entradas) em produtos (saídas) pode ser
considerado como um processo, e para que funcionem de maneira eficaz, é indispensável à
identificação e gerenciamento dos processos inter-relacionados e interativos.
Da Silva (2015), por sua vez, enaltece em sua obra que agregar valor ao produto final
significa entregar ao cliente um produto que, devido aos seus atributos e funcionalidades,
suprem realmente sua necessidade.
Partindo deste princípio, o sucesso de uma empresa pode ser definido de acordo com a
implementação de um sistema de gestão, que permite transparência e sistemática às
atividades, melhorando continuamente seu desempenho. Sendo assim, a gestão de qualidade
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torna-se um dos pilares quando o foco está na satisfação plena dos clientes e demais
envolvidos.
3.1

GESTÃO DA QUALIDADE

Em qualquer modelo de gestão, a qualidade tornou-se um ponto estratégico para as empresas.
Desde a Revolução Industrial, identificou-se a necessidade de investir no tema, uma vez que a
produção em massa ocasionava desperdícios e retrabalhos, consequentemente, havia prejuízos
contínuos.
A qualidade, segundo as colocações de Da Silva (2017), deve ser desenvolvida e fomentada
em todas as fases da concepção de um produto, pois assim, as chances de desperdícios durante
o processo produtivo reduz-se consideravelmente. Ao imputar mais qualidade em toda a
cadeia de produção, eliminar desperdícios e utilizar adequadamente os recursos,
proporcionalmente, haverá redução de custos, permitindo que os objetivos anteriormente
definidos sejam alcançados.
Como estratégia de mercado, é necessário que alguns pontos da qualidade sejam observados,
devido a sua essencialidade, como: conhecimento das pressuposições do cliente para com a
qualidade; entendimento do que o cliente valoriza; conhecimento das teorias que embasam os
propósitos da qualidade e suas ferramentas; capacitação dos colaboradores; monitoramento e
avaliação se os resultados obtidos foram satisfatórios. (DA SILVA, 2017)
Ao entregar ao cliente o que foi previamente definido, no tempo acordado, a empresa
certamente terá sua preferência e fidelização. Entretanto, apenas isso não basta, conforme
evidenciado na Figura 2. É necessário melhorar a produtividade, a eficiência e a eficácia de
suas operações. Os empreendimentos que anseiam ser competitivos, devem apresentar bons
índices de produtividade e lucratividade, uma vez que são requisitos indispensáveis na atual
conjuntura do mercado.
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FIGURA 2 – A visão da qualidade como sobrevivência da empresa.
FONTE: Da Silva (2017, p. 55)

No que diz respeito à medição do desempenho dos processos, Maximiano (2011, p. 139)
explica que:

A capacidade de medir o desempenho é um fator crítico para o sucesso na
administração de qualquer parte da empresa. A medição do desempenho fornece os
dados para (1) verificar até que ponto o planejamento está sendo realizado e (2)
definir novos objetivos e padrões de desempenho. [...] O empreendedor deve ser
seletivo, escolhe
escolhendo
ndo ou desenvolvendo, dentro dessas categorias, indicadores
específicos que sejam apropriados para a sua empresa, levando em conta os padrões
de competitividade em seu ramo de negócios.

Pode-se
se dizer que são inúmeras as ferramentas e métodos existentes, uutilizados
tilizados com o intuito
de medir o desempenho dos processos, com foco na qualidade total das atividades. No
entanto, de nada adianta conhecer várias ferramentas se o método não é dominado. Sendo
assim, é essencial que os gestores tenham em mente que o méto
método
do é definido como uma
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sequência lógica de etapas para se atingir um objetivo, obstante, ações devem ser definidas, a
fim de impulsionar o alcance dos resultados almejados.
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3.2

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

De acordo com Barros (2014), podem ser listadas sete ferramentas básicas ligadas ao controle
de qualidade:
a. Diagrama de causa e efeito;
b. Folha de verificação;
c. Histograma;
d. Gráfico de Pareto;
e. Diagrama de dispersão/correlação;
f. Fluxograma;
g. Gráfico de controle
No entanto, será enfatizado neste documento somente o Gráfico de Pareto e o Gráfico de
controle, devido à quantidade de dados informados e à facilidade de demonstrá-los e analisálos.
O Gráfico de Pareto (Gráfico 1), como sugere seu nome, é um gráfico de barras construído a
partir de uma coleta de dados. É utilizado na priorização de problemas ou causas de
determinado tópico. O gráfico foi proposto por Juran no início da década de 90, com base nos
princípios do economista Vilfredo Pareto. Seus estudos revelavam que a distribuição de renda
no país era disforme, visto que apenas 20% da população detinha 80% da riqueza, e que os
outros 80% da população detinham 20% da riqueza.

GRÁFICO 1 – Exemplo de Diagrama de Pareto.
FONTE: Elaborado pelo autor
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Partindo dessa premissa, concluiu-se que em termos de qualidade, é mais significativo
direcionar esforços para a melhoria dos procedimentos que correspondem a apenas 20%, do
que tentar modificar todo o processo, logo de início. Esse método de análise permite dividir
um problema de grandes proporções em problemas menores e fáceis de serem resolvidos, pois
permite priorizar projetos, estabelecer metas concretas e atingíveis. (BARROS, 2014)
Quanto ao Gráfico de Controle (Gráfico 2), foi proposto por Shewhart em 1924 e tem como
princípio a análise da variação à qual um processo está sujeito, e demonstra se essa variação
está dentro do padrão médio esperado ou se apresenta um desvio que necessita ser investigado
pelos gestores.

GRÁFICO 2 – Exemplo de Gráfico de Controle.
FONTE: Elaborado pelo autor

O gráfico de controle consiste em: uma linha média (LM); limite inferior de controle (LIC –
abaixo da LM) e limite superior de controle (LSC – acima da LM). As linhas que se referem
aos limites superior e inferior de controle delimitam uma área que compreende valores de um
processo ainda sob controle. Qualquer ponto que esteja fora dessa região indica que o
processo está fora de controle. Isso significa que é indispensável estudo para verificar as
causas presentes e quais ações corretivas devem ser tomadas.
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3.3

METODOLOGIAS DA QUALIDADE

A utilização de metodologias, que tem o intuito de proporcionar a qualidade dos processos,
está vinculada às necessidades de melhorias. Assim, quando são listados os itens, objetos de
modificação, o próximo passo é priorizar pontos relevantes. Entretanto, para isso, é essencial
considerar uma abordagem ou estratégia mais adequada para as implementações necessárias.
A melhoria contínua da qualidade se baseia em uma seqüência de ações e metodologias,
englobando, inclusive a aplicação de ferramentas da qualidade. Alguns dos métodos
empregados atualmente são: ciclo PDCA e DMAIC, sendo o segundo, aplicado por meio dos
Seis Sigma.
3.3.1 PDCA
Criado por William Edwards Deming, o PDCA é aplicado por várias empresas com o intuito
de gerenciar a rotina de trabalho que é um fator essencial para que a empresa tenha uma
estratégia de longo prazo. Trata-se de um método que tem como premissa as etapas: Planejar,
Fazer, Checar e Agir.
Segundo Da Silva e Da Silva (2017), em cada fase do PDCA são requisitadas ferramentas que
auxiliam na análise e assim, propiciam a solução de um problema. Permite integrar etapas,
relativamente simples. Para aplicá-las não é necessário alta intelectualidade ou grandes
conhecimentos administrativos. É um método recomendado sempre que empresas anseiam
melhorias ou criam novos processos.
O ciclo PDCA é um método e não uma ferramenta, eficiente na promoção da melhoria
contínua nos processos empresariais, para isso, utiliza as seguintes ações, conforme
demonstrado na Figura 3 e explicado por Da Silva e Da Silva (2017):
a. P (Planejar/ Plan) – é a principal fase para o plano de execução, ocorrendo em duas
partes, sendo a primeira, a identificação do problema e a segunda, em sua análise.
Vale ressaltar que nesta fase utilizam-se algumas ferramentas da qualidade, citadas
anteriormente, de acordo com a necessidade da meta estabelecida.
b. D (Fazer/ Do) – tem como objetivo a execução do que foi anteriormente planejado,
treinando os envolvidos no estudo, a fim de garantir que as ações sejam aplicadas,
conforme estabelecido.
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c. C (Verificar/ Check) – consiste em checar se o que foi feito está de acordo com o
plano de ação e se a meta foi atingida ou não.
d. A (Agir/ Act) – é a fase de conclusão que atua sobre o resultado, caso seja positivo,
será padronizado, se negativo, uma ação crítica deve ser realizada.

FIGURA 3 – Ciclo PDCA
FONTE: Da Silva e Da Silva (2017, p. 119)

O ciclo PDCA se resume em identificar o problema, criar estratégias para resolvê-lo e definir
um plano de ação, em que o projeto é colocado em prática com o objetivo de atingir os
resultados desejados. É relevante ressaltar que dentro do ciclo, nos passos iniciais, se utiliza a
estatística para coleta de informações, organizando os dados para análise e melhor
visualização.
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3.3.2 Seis Sigma
Criado em 1987, na empresa Motorola, com o objetivo de superar seus concorrentes, o Seis
Sigma é uma estratégia gerencial que visa aumentar a lucratividade das empresas, através da
melhoria da qualidade dos produtos e processos, além do aumento da satisfação dos clientes e
consumidores (WERKEMA, 2011).
Para Krajewski, Malhotra e Ritzman (2017), a metodologia Seis Sigma é uma abordagem
rigorosa para alinhar e centralizar os processos com suas metas de desempenho e baixa
variabilidade, como pode ser visto na Figura 4. Sua aplicação tem por base a compreensão
precisa das necessidades dos clientes, inclusive, o uso de dados e análises estatísticas
pontuais. Além disso, é necessária atenção contínua à gestão, a fim de definir melhorias e
reinvenções nos processos do negócio.

FIGURA 4 – Metodologia Seis Sigma foca a redução da variação e a centralização do processo.
FONTE: Krajewski, Malhotra e Ritzman (2017, p. 112)

Seis Sigma busca a melhoria de processos e produtos até reduzir os defeitos a 3,4 peças por
milhão, em número absolutos. Em números relativos, é possível que um processo tenha
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aproximadamente 99,9997% de aproveitamento, ou seja, quase não haveria defeito.
(PEARSON, 2011). O desempenho do processo é calculado por fórmulas matemáticas, por
meio da escala dos Seis Sigma. Ou seja, quanto maior o valor do sigma (σ), menor o número
de falhas nos resultados do processo, e maior será a lucratividade, como observado na Tabela
1.

TABELA 1 – Defeitos por milhão e índice de aproveitamento do processo em cada nível sigma.
FONTE: Schlieper (2007 apud PEARSON, 2011)

Vale ressaltar que a metodologia em questão não se aplica somente ao setor manufatureiro,
mas a qualquer setor, seja ele vendas, recursos humanos, atendimento ao cliente ou serviços
financeiros, uma vez que o significado de “defeito” consiste no não atendimento a uma
necessidade do cliente. Para isso, é preciso comprometimento de toda administração e o
envolvimento de toda a empresa.
Para a implantação do Seis Sigma, é fundamental que a empresa constitua uma equipe
capacitada e comprometida, que possua responsabilidades e funções bem definidas, a fim de
alcançar alto desempenho. Sendo assim, Werkema (2011) relaciona uma hierarquia (Quadro
1), em que figuras chaves exercem as seguintes incumbências:
a.

Champions: são os líderes de nível executivo, que tem como função acompanhar e
gerir a equipe diariamente. É o integrante conhecido como Líder do Seis Sigma (Six
Sigma Leader).

b. Master Black Belts: são os indivíduos responsáveis pela consultoria interna, por
possuírem domínio dos conceitos e ferramentas do Seis Sigma. Além disso,
coordenam a seleção de projetos e realizam o treinamento dos envolvidos.
c. Black Belts: são os colaboradores responsáveis por aplicar efetivamente os conceitos e
as ferramentas do Seis Sigma nos projetos. É indispensável que tenham conhecimento
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e dominem ferramentas estatísticas e técnicas para solução de problemas.
Normalmente, são os que identificam nos mais diversos processos, oportunidades em
potencial.
d. Green Belts: são os colaboradores que atuam em diferentes áreas da organização, e são
responsáveis por aplicar o Seis Sigma diariamente. São conhecidos como os líderes de
projetos.

QUADRO 1 – Patrocinadores e especialistas do Seis Sigma.
FONTE: Werkema (2011, p. 17)

3.3.2.1 Método DMAIC
Um dos segredos do sucesso do Seis Sigmas, segundo Werkema (2011), é a utilização do
método DMAIC para o desenvolvimento de projetos de melhoria, visto que é uma ferramenta
estatística clássica que tem como foco a eliminação dos problemas a partir da identificação
precisa da causa-raiz.
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Tal método é composto pelas seguintes etapas: Definir (define), Medir (measure), Analisar
(analyse), Melhorar (improve) e Controlar (controle). E em cada uma pode ser utilizada
diversas ferramentas estatísticas, de acordo com cada situação apresentada.
No que diz respeito a Definir, entende-se que será estabelecido o escopo do projeto,
mapeando o problema e indicando oportunidades de melhoria. Chiroli (2016) descreve que
nesta etapa devem ser identificados os custos do projeto, os ganhos financeiros esperados,
assim como os recursos necessários para se alcançar os objetivos propostos. Outros dados
relevantes e que precisam ser definidos neste ponto são os prazos do projeto e equipe de
trabalho. Após a captação dessas informações primordiais, há sua formalização, seguida de
aprovação, a fim de dar continuidade no processo.
Quanto a Medir, identificam-se os pontos críticos do processo e são desenvolvidas as
medições de desempenho. Nesta etapa, tendo como base o escopo do projeto, deve ser
realizada uma coleta de dados, levando em consideração pontos relevantes da situação atual
da organização. É de suma importância que haja avaliação da confiabilidade dos dados,
através de ferramentas estatísticas da qualidade. Posteriormente, é avaliada a variabilidade do
processo, com o intuito de identificar meios de reduzi-la, assim como a quantidade de defeitos
produzidos. (CHIROLI, 2016)
Já na etapa Analisar, é encontrado as causas dos problemas e identificado onde os esforços
devem ser conduzidos para sua total eliminação. Enquanto que em Melhorar são propostas e
implementadas soluções de melhoria. Mas antes, é necessária uma avaliação minuciosa, com
o objetivo de minimizar os riscos em potenciais.
Por fim, e não menos importante, em Controlar, é verificado se as soluções implementadas
surtiram os efeitos esperados e se positivo, são incorporadas ao padrão do processo. Nesta
etapa, conforme verificado na obra de Chiroli (2016, p. 38), “é preciso definir cronogramas
para avaliar sempre esses resultados, inserindo programas de melhoria contínua na
organização.”
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4

ESTUDO DE CASO

Os métodos PDCA e DMAIC são utilizados para a solução de problemas, por trabalharem
dentro da melhoria contínua. Ambos abordam as fases de planejamento, execução e controle,
além disso, utilizam ferramentas quantitativas e qualitativas.
Tais métodos possuem suas particularidades na aplicação das ferramentas e são
implementadas em diferentes situações. O PDCA, por exemplo, utiliza ferramentas que são
aplicáveis às indústrias com significativas variações de produção, mas com resoluções
qualitativas e pontuais. Como o projeto de melhoria deste trabalho será utilizado com foco em
uma produção sistêmica (atendimentos), possibilita a quantificação e uma aplicação de fases
da análise, até atingir o objetivo proposto.
Então, para melhor aplicação, no presente projeto será utilizado o DMAIC, que recorrerá aos
recursos avançados, como por exemplo, o MINITAB, sendo ele, um software estatístico,
utilizado para elaborar análises, conforme a necessidade do usuário. Sendo oportuna a
informação, no software em questão, foram gerados os gráficos analisados e integrados ao
presente trabalho.
Como o DMAIC se trata de uma análise estatística, com uma fase de planejamento detalhado,
a aplicação de tal metodologia traria melhores resultados para as necessidades da empresa.
Inclusive, tal método, quando aplicado corretamente, assegura a redução dos defeitos a 3,4
peças por milhão, em números absolutos. Assim, foi escolhido por permitir um estudo
aprofundado.
O objetivo deste capítulo é aplicar a metodologia DMAIC, definida anteriormente, ao caso da
empresa Ômega Eletrônicos LTDA. As etapas D (Define), M (Measure) e A (Analyze), serão
apresentadas com o intuito de encontrar as causas principais do problema a ser estudado. No
entanto, ressalta-se que a organização restringiu a divulgação de alguns dados.
As vendas de produtos ou prestação de serviços de uma empresa estão ligadas diretamente ao
seu suporte. Caso o cliente necessite, deve receber apoio rapidamente para solucionar seu
problema. Existem diversos meios para se estabelecer uma comunicação, sendo o principal
deles o contato direto com o fabricante pelo telefone. Através dele é possível que o cliente
exponha sua dificuldade e requeira a solução.
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O pós-venda é um serviço frequentemente subestimado e deixado em segundo plano pelos
administradores, porém, é um dos pilares da estrutura de um negócio. Assim, pode-se dizer
que as empresas bem sucedidas no mercado têm como premissa a eficiência desse
departamento para seus clientes, o que gera aumento significativo em seu market share e
demanda.
Quando uma empresa não consegue atender de forma rápida seus clientes, estão propensas a
perder a credibilidade, assim quando lesam de certa forma o consumidor, ou causam desilusão
após a venda do produto. Sua imagem tende a ser denegrida, uma vez que esses clientes se
tornarão futuros detratores da marca.
4.1 DEFINIÇÃO (DEFINE)
Visando a importância que essa área tem para uma empresa, principalmente para a Ômega
Eletrônicos, uma vez que busca incessantemente excelência em atender seus clientes, vê-se a
necessidade de melhoria contínua para o setor.
Como a empresa presta suporte para vários segmentos de equipamentos e por vários canais,
sendo eles: chat, fórum, reclamação, email e outros, foi objeto de análise os do segmento de
segurança, onde existem, aproximadamente, 30 funcionários responsáveis por 50% da
demanda de suportes prestados.
Para isso, o projeto se divide em fases. A primeira fase será a estudada nesse projeto e os
resultados obtidos serão averiguados futuramente e aplicadas às próximas etapas, o que
também depende da meta alcançada.
Nesta primeira fase, o intuito é alcançar de 3% a 5% de melhoria de desempenho nos
atendimentos, o prazo definido para essa primeira fase seria de 5 meses, uma vez que a meta
estipulada pela empresa é de 10% em até 12 meses. Atualmente, a eficiência está em torno de
70%, conforme as informações dos gráficos a seguir.
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GRÁFICO 3 – Comparativo dos contatos realizados em 2017 e 2018.
FONTE: Elaborado pelo autor

O Gráfico 3, demonstrado acima, mostra todos os contatos realizados pelos meios de
comunicação disponibilizados pela empresa. Qualquer ação que seja realizada para a melhoria
do processo
esso é de grande valia para a Ô
Ômega Eletrônica,
letrônica, devido ao grande volume de contatos
recebidos.
Os contatoss realizados com a empresa variam de ddúvidas
vidas simples a complexas,
complexas como: onde
adquirir o produto, quem o instala ou como realizar instalação
instalação,, como programar o
equipamento, inclusive reclamações de atendimento prestado por alguma assistência ou mau
funcionamento do produto.
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GRÁFICO 4 – Relação de contatos recebidos, atendidos e sua respectiva porcentagem.
FONTE: Elaborado pelo autor

Sendo assim, foi analisado o Gráfico 4, elaborado a partir das informações fornecidas pela
empresa de como seria a relação de conta
contatos
os entrantes versus contatos atendidos, e o tempo
médio de atendimento.
A definição de melhoramento que a empresa estabelece para ela mesma como meta, seria que
80% dos contatos realizados sejam atendidos e so
solucionados. Como se pode observar, os
números sugerem que em cada mês há uma pequena variação que a impede de alcançar a
meta proposta.
Devido ao sigilo das informações, não foram fornecidos dados detalhados do total de contatos
e seus tempos.. A elaboração dos gráficos teve como fundamento as explicações prestadas por
alguns colaboradores da empresa.
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GRÁFICO 5 – Análise de contatos.
FONTE: Elaborado pelo autor

Conforme visto no Gráfico 5, a média do atendimento, no período de 12 meses, foi de 775
clientes, ou seja, em torno de 70%, enquanto que a meta estabelecida para o mesmo período
foi de 80%, representando, aproximadamente, 900 clientes.
Um ganho de 10%
% seria de fundamental importância para o cumprimento do volume
programado e para melhorar a eficiência, acarretando em ganhos para a empresa. Logo, a
partir desses dados, podemos definir como meta para o projeto: aumentar em 10% a
quantidade de clientes
lientes atendidos
atendidos, relacionados à área de dúvidas
vidas técnicas.
técnicas
Ao verificar com afinco, identificou-se que a causa raiz do
o problema está diretamente
relacionada
cionada ao tempo demandado pela equip
equipe para atender, definir e gerar a solução para o
problema.
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GRÁFICO 6 – Tempo médio de espera e de conversação
FONTE: Elaborado pelo autor

Conclui-se então,, ao analisar o Gráfico 6, que o tempo de atendimento está diretamente
relacionado, ou seja, é inversamente proporcional à quantidade de atendimentos realizados:
Baixo tempo de atendimento = Grande quantidade de contatos atendidos
A equipe possui, em torno de 30 pessoas, entre elas: 10 pessoas com grande experiência, 5
estagiários e os demais, possuem conhecimento intermediário. Como explanado
anteriormente, a empresa é contatada através de inúmeros meios de comunicação,
comunicação no entanto,
são basicamente atendidos pela mesma equipe, que é responsável por avaliar as situações e
oferecer a devida solução.
Assim, uma das primeiras sugestões de melhoria, consiste em dividir a equipe em subsetores
dentro do próprio setor de suporte
suporte, a fim de se dedicarem às dúvidas
vidas técnicas,
técnicas que é o
analisado nesses estudos.
4.2

MEDIÇÃO (MEASURE
MEASURE)

Para realização da etapa Measure
Measure, primeiramente observa-se a confiabilidade dos dados. No
caso em estudo, os dados são confiáveis, pois foram obtidos por meio de análises de
informações utilizados pela empresa.
Devido ao grande volume de contatos realizados, foi elaborada a separação dos contatos para
análise detalhada e individualizada do mês de setembro de 2018, dividindo os contatos de
acordo com o alto grau de utilização pela empresa, conforme demonstrado no Gráfico 7.
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GRÁFICO 7 – Gráfico de Pareto de Contatos
Contatos.
FONTE: Elaborado pelo autor

Ao esmiuçar os dados do gráfico
ráfico dos contatos
contatos, chegou-se
se às seguintes informações:
a. CHAT: houve 728 contatos, representando 6,871% dos contatos do mês analisado;
b. Fórum: houve
ouve 316 contatos, representando 2,982%
% dos contatos do mês analisado;
c. Telefone: foi o canal mais expressivo com 8057, representando cerca de 76,045% dos
contatos do mês;
d. Reclamação: foram 932 contatos, equivalente a 8,796% de representação;
e. E-mail: houve
ouve 483 contatos, representando 4,558% doss contatos do mês analisado;
f. Outros: foram
oram 79 contatos, representando cercaa de 0,745% dos contatos do mês
analisado.
Através do Gráfico de Pareto
Pareto, pode-se notar que as atividades
es relacionadas aos
a contatos por
telefone apresentam
sentam mais de 70% dos serviços
serviços. E representa o maior volume,
volume o que sustenta a
ideia inicial de realizar a divisão em subsetor para serviços mais eficientes.
A atividade
tividade de suporte por telefone consiste
onsiste no atendimento do cliente de forma
fo
a auxilia-lo
em relação às dúvidas
vidas técnicas, an
análise
lise de problema na instalação do equipamento,
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programações e construção de cenário, conforme particularidades e restrições dos clientes,
também são analisadas reclamações sobre equipamentos e mau atendimento.
Quanto à atividade de suporte a reclamações, são realizadas pelos vários canais da empresa, e
a equipe de suporte necessita entrar em contato com o cliente solicitante para analisar e
verificar o problema, que muitas vezes gera um atendimento de maior tempo.
Já com relação à atividade de suporte por chat, o contato é realizado através de uma
ferramenta de atendimento online da empresa, onde a atividade é realizada em tempo real, em
conjunto com o atendimento via telefone.
Por sua vez, as atividades de fórum, basicamente, tratam das dúvidas que são postadas nos
fóruns da empresa, assim como as atividades de e-mail compreendem as dúvidas enviadas
para a caixa de correspondência eletrônica, ambas são separadas e respondidas pela equipe. Já
os outros meios de contato, tratam-se das dúvidas que chegam através dos demais meios de
comunicação.
4.3

ANÁLISE (ANALYZE)

O tempo de telefone pode ser desdobrado em diversas atividades que são realizadas em
conjunto com outras obrigações, pois como ele ocupa o maior percentual das atividades será o
ponto principal de análise. Pode-se dizer que ao separar as atividades por equipes específicas
para atendimento, poderá resultar no ganho em eficiência ao qual a empresa busca.
A fim de especificar de forma detalhada, serão analisados os perfis de contatos relacionados
às ligações telefônicas. Quanto à classificação de Perfil de Clientes, entende-se que:
a. Cliente final: é aquele que adquire o produto e entra em contato com dúvidas,
solicitando posto autorizado e/ou reclamando de um produto ou serviço;
b. Colaborador do canal: são os parceiros cadastrados;
c. Técnico autônomo: trata-se de instalador e revendedor, sem vínculo com a empresa ou
parceiro;
d. Técnico autorizado: é o técnico que trabalha em uma Assistência Técnica Autorizada;
e. Técnico do Distribuidor: é o técnico que trabalha em um distribuidor de produtos
Ômega Eletrônicos;
Revenda: é parceiro que comercializa produtos da empresa.
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GRÁFICO 8 – Gráfico de Pareto de classificação.
FONTE: Elaborado pelo autor

No que diz respeito ao gráfico
ráfico das classificações dos clientes (Gráfico 8), constata-se
constata
que o
maior fluxo de contatos realizados por telefone estão relacionados aos colaboradores do canal
e clientes finais, uma vez que representam, aproximadamente, 81% de todos os contatos
realizados. Conclui-se
se dessa forma que esses dois perfis devem ser priorizados
priorizado nos
atendimentos.
Como os Colaboradores
radores do Canal são classificados pela empresa como clientes que tem
conhecimento das funcionalid
funcionalidades dos equipamentos, e Cliente Final que não possuem
entendimento dos equipamentos, conforme sugerido inicialmente, essa classificação é
relevante para a divisão
visão de subsetore
subsetores de atendimento.
O primeiro subsetor do Call Center ficaria a cargo dos atendimentos mais corriqueiros e que
demandam menor parcela dos atendimentos prestados
prestados, como os clientes finais que
representam quase 30% do total de contatos e as demais ligações. Já os atendimentos mais
complexos, ficariam a cargo da segunda frente, com os colaboradores do canal que tem maior
conhecimento dos equipamentos e o suporte seria mais dedicado e detalhado, pois demandaria
mais tempo de auxílio.
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Um ponto de extrema relevância é que as equipes devem receber treinamentos constantes para
suprir as demandas a elas impostas, devido às constantes inovações dos produtos, por parte do
departamento de PeD da empresa.
4.4

RESULTADOS

Conforme o estudo foi realizado, conhecimentos foram adquiridos a respeito dos fatores que
influenciam diretamente os tempos de atendimento, relacionados aos canais de comunicação
de uma empresa. A fim de facilitar a análise dos resultados obtidos, segue um resumo das
etapas Define e Measure.
Inicialmente, estabeleceu-se a meta principal do projeto, que seria atender 80% de todos os
contatos realizados com a empresa, assim determinamos fases para chegar à meta estipulada,
em até 12 meses. Logo em seguida, esses contatos foram estratificados por grupos, onde o
grupo de contato por telefone foi analisado e classificado, indicando a existência de dois
pontos críticos de melhoria: colaboradores do canal e cliente final.
Na etapa Analyze chegou-se à conclusão de que os contatos realizados por esses classificados
exerciam uma influência relevante no tempo de atendimento. Além de possuir uma grande
diferenciação entre eles, uma vez que o colaborador do canal conhece as especificações
técnicas dos equipamentos e o cliente final não tem conhecimento, essas atividades foram
identificadas como causas raízes do não cumprimento das metas estabelecidas pela equipe do
segmento estudado.
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CONCLUSÃO
Em função do cenário globalizado e de intensa competitividade em que as empresas estão
inseridas, identifica-se uma intrínseca exigência para novas abordagens em termos de
qualidade. Somente por meio de uma adequada gestão no processo as organizações serão
capazes de alavancar seus negócios.
O presente estudo demonstrou que o método Seis Sigma pode ser adotado em diversos ramos
de atividade com o intuito de melhorar o desempenho dos processos, seja em fabricação ou
prestação de serviços. Ao aplicar as etapas Define (definir), Measure (medir) e Analyze
(analisar) do método DMAIC, através de um estudo de caso e análise das ferramentas
adequadas, obteve-se o entendimento das principais causas do não cumprimento das metas
propostas pela empresa.
Com a aplicação do DMAIC nos processos de atendimento, tivemos condição de analisar os
pontos elegíveis de melhoria e demonstrar que a principal dificuldade da equipe é conciliar as
tarefas de atender o cliente nos mais diversos canais de comunicação, definir e ainda gerar
solução para o problema.
Uma alternativa para aumentar a excelência no processo seria a divisão do setor de suporte em
subsetores, direcionados à necessidade do cliente em obter informações, classificando-os em
primeiro momento como clientes finais, com atendimentos mais rápidos e esclarecimentos
corriqueiros, e como colaboradores do canal, que possuem conhecimento acentuado nos
equipamentos, sendo necessário um atendimento dedicado e detalhado, o que demanda mais
tempo de auxílio.
Em suma, conclui-se que com o uso do DMAIC, a empresa garante a otimização dos
processos, qualidade dos produtos, redução da taxa de problemas, aumento da satisfação dos
clientes e da motivação dos funcionários, o que gera, como resultado, maior lucratividade,
uma vez que os processos se tornam mais simples e desenvolvidos.
Através das teorias vistas no curso de Engenharia de Produção, foi possível realizar este
trabalho que demandou conhecimentos estatísticos, cálculos, análise de informações e
utilização de ferramentas da qualidade. Ao conciliar conceitos com a situação real das
empresas, permitiu uma escolha meticulosa das ferramentas que melhor se aplicam em
situações distintas.
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Conceitos estes, obtidos através dos trabalhos realizados em conjunto com empresas
voluntárias ao Projeto de Engenharia Aplicada (PEA), que possibilitou estudos de
organizações reais com análise de problemas e aplicações de possíveis soluções, a fim de
otimizar

os

processos,

maximizar

os

ganhos

e

diminuir

os

custos.

31

REFERÊNCIAS
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 9000: sistemas de gestão da
qualidade: fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2005.
ALBERTIN, M. R.; PONTES, H. L. J. Gestão de processos e técnicas de produção enxuta.
Curitiba: InterSaberes, 2016.
BARROS, E. Ferramentas da qualidade. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
CHIROLI, D. M. de G. Avaliação de sistemas de qualidade. Curitiba: InterSaberes, 2016.
DA SILVA, L. C. Gestão e melhoria de processos: conceitos, práticas e ferramentas. Rio
de Janeiro: Brasport, 2015.
DA SILVA, R. A.; DA SILVA, O. R. Qualidade, padronização e certificação. Curitiba:
InterSaberes, 2017.
KRAJEWSKI, L. J.; MALHOTRA, M. K.; RITZMAN, L. P. Administração de produção e
operações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education, 2017.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e
da gestão de novos negócios. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
PEARSON EDUCATION DO BRASIL. Gestão da Qualidade. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2011.
PRODANOV, C. C.; DE FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

BRUNO WÉLINTON SILVÉRIO
FLÁVIO APARECIDO DE CASTRO

MELHORIA DE PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DO LOTE ECONÔMICO DE
PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG
2018

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

BRUNO WÉLINTON SILVÉRIO
FLÁVIO APARECIDO DE CASTRO

MELHORIA DE PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DO LOTE ECONÔMICO DE
PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES

Monografia apresentada à FAI – Centro de Ensino
Superior em Gestão e Tecnologia e Educação, para
obtenção do título de Bacharel em Engenharia de
Produção, sob a orientação do Prof. Msc. Mario
Basic Jr.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG
2018

3

RESUMO

Este trabalho aborda um estudo de caso feito na Empresa Volt Equipamentos Eletrônicos,
situada na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG). Tal estudo de caso versa sobre um
problema de perda de rendimento global devido a não utilização de lotes econômicos de
produção no planejamento de um equipamento. Para a solução desse problema foram
calculados os lotes de produção de um produto específico que é o carro chefe da empresa.
Foram feitas análises sobre o tempo de produção e depois foram comparados com a utilização
do lote mínimo, os resultados foram expressivos, e levou a empresa a aplicar essa
metodologia para os demais produtos de seu portfólio.

FAI. Palavras-chave: Lotes econômicos de produção; tempo de produção.

ABSTRACT

This paper addresses a case study done at Volt Electronic Equipment Company, located in the
city of Santa Rita do Sapucaí (MG). Such case study deals with an overall yield loss problem
due to the non-use of economic production batches in the planning of an equipment. To solve
this problem, the production batches of a specific product, the company's flagship, were
calculated. Analyzes were made on the production time and then compared with the use of the
minimum batch. The results were significant, and led the company to apply this methodology
to other products of its portfolio.

FAI. Keywords: Economic production lots; production time.
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1. INTRODUÇÃO
De forma geral, o problema de dimensionamento de lotes consiste em determinar o que e
quanto produzir, ajustando a capacidade produtiva às variações de demanda (BASTOS e
LAURIA, 2006).
Produtos diferentes podem exigir, e geralmente o fazem, constantes preparações de máquinas
quando se passa de um produto a outro. Tais operações (setup), evidentemente, deixam as
máquinas paradas por algum tempo e assim reduzem a capacidade, sendo que esse efeito pode
ser substancial, dependendo dos tempos de preparação e da quantidade de diferentes produtos,
(NEUMANN e SCALICE, 2015).
Num sistema de manufatura tradicional, em que as máquinas produzem para um determinado
nível de estoque em função da demanda, o modelo de lote econômico tem boa aplicabilidade.
Mesmo assim, é apenas um ponto de partida na definição da quantidade, que deve ser
aperfeiçoada com o decorrer dos ciclos produtivos, fazendo-se os ajustes necessários em
função das particularidades de cada processo. Considerando-se, no entanto, uma abordagem
das modernas tendências de fabricação celular, aquelas definições determinadas para os
produtos isoladamente são questionáveis, uma vez que a manufatura ocorre para uma família
de peças, ou seja, um lote constituído de uma série de produtos distintos (FERREIRA, 1998).
O crescimento da competitividade global tem aumentado o interesse das empresas em
desenvolver novas maneiras de melhorar a produtividade e qualidade de seus produtos,
obtendo ainda, se possível, uma redução de custo nos processos de produção e no próprio
produto, (NEUMANN e SCALICE, 2015).
Tendo em vista essas necessidades, buscamos uma maneira de melhorar o processo
produtivos da empresa Volt Equipamentos Eletrônicos, a fim de reduzir os custos de
preparação do equipamento, como, por exemplo, a troca de ferramentas, os custos de
movimentação de materiais, setups em geral e principalmente o tempo de separação do
material e pré-forma do mesmo, pois hoje, isso é de certa forma umas das maiores limitações
da empresa. O setor de separação e pré-forma conta com quatro pessoas e espaço limitado,
isso influencia para que a empresa terceirize 60% de seus produtos.
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2. A ORGANIZAÇÃO
Neste trabalho, falaremos sobre a empresa: Volt Equipamentos Eletrônicos – Eireli, a fachada
pode ser vista na FIGURA 1, cujo nome fantasia é Volt Tecnologia, empresa localizada no
Vale da Eletrônica, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Sul do Estado de Minas Gerais, no
endereço: Avenida Sapucaí, 111 – Boa Vista - MG, 37540-000. Possui ainda uma filial
localizada em Ilhéus na Bahia, a filial fica em um local estratégico, já que cerca de 35% de
seu faturamento corresponde a clientes localizados no nordeste do país. Uma empresa de
médio porte, que conta com 96 colaboradores.

FIGURA 1- Imagem ilustrativa da Empresa Volt, matriz em Santa Rita do Sapucaí.
FONTE - Volt (2018).

Fundada em março de 2008, a Volt Tecnologia é uma empresa 100% nacional e pioneira no
desenvolvimento de produtos para provedores de internet. No início, a empresa contava
apenas com dois colaboradores, no final do primeiro ano já eram seis. Em outubro de 2011,
fechou uma parceria com um distribuidor de grande porte no nordeste do país, com isso sua
produção dobrou, após a parceria, a empresa ganhou mais visibilidade nacional e passou a ter
um crescimento anual entre 15 e 20%, hoje a empresa conta com 96 colaboradores. Ao longo
dos anos a empresa foi se consolidando neste mercado até se tornar uma empresa sólida e
organizada estruturalmente, o que possibilitou o crescimento e a constante inovação. Hoje a
empresa conta com parcerias em todo o território nacional, o que facilita a distribuição de
seus produtos.
Desde o inicio de suas atividades a empresa sempre se preocupou em trabalhar com mão de
obra qualificada e atuação em equipe, para oferecer produtos de qualidade. Aliado a mão de
obra qualificada, a empresa conta também com constantes treinamentos de sua equipe e
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parceiros, bem como o aprimoramento de toda a empresa. Seguindo essa linha, em janeiro de
2014, passou a contribuir com o estudo de seus colaboradores, arcando com parte do mesmo.
Em Junho de 2017, instalou um setor de comercio exterior, no qual o foco é a compra de
matéria prima e produtos semiacabados, com isso a empresa já conseguiu uma redução média
de 8% no custo de seus produtos, tornando-a ainda mais competitiva.
2.1.Organograma
A FIGURA 2 representa a estrutura organizacional da empresa Volt:

FIGURA 2 - Organograma da Empresa.
FONTE - Volt (2018).

Produção: Responsável pela montagem, solda, corte, revisão, teste, integração e expedição;
PCP: Responsável pelo planejamento e controle da produção, é quem abre as Ordens de
Produção.
Almoxarifado: Responsável pelo recebimento, separação e pré-forma dos materiais.
Administrativo: RH, Financeiro e Fiscal.
Comercial: Vendas e pós-vendas.
Engenharia: Desenvolvimento de novos equipamentos.
Marketing: Exposição do produto ao mercado
Assistência Técnica: Suporte técnico a clientes, manutenção de produtos com garantia.
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2.2. Fluxograma
Este trabalho irá impactar diretamente nos departamentos de PCP, produção e almoxarifado,
pois são eles que estão diretamente envolvidos na manufatura do produto. A Figura 2.3
demonstra o fluxo de informações desde a abertura da Ordem de Produção, compra de matéria
prima, produção e expedição do produto acabado.

FIGURA 3 - Fluxo de informações desde a abertura da ordem de produção até a expedição do produto acabado.
FONTE - Volt (2018).
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O termo lote econômico de produção surgiu em 1913, Ford Harris, como consequência de seu
trabalho na Westinghouse Corporation. Já em 1978, um novo termo surgiu, o ELSP,
Economic Lot Scheduling Problem ou Problema do lote econômico de produção (CASTRO e
PIZZOLATO 2004).
Nos dias atuais dois termos são utilizados, porém se referem ao mesmo assunto, são eles: LEF
(Lote Econômico de Fabricação) e LEP (Lote Econômico de Produção).
Segundo Moreira (2015), a quantidade ótima que irá se produzir dá-se o nome de Lote
Econômico de Fabricação (LEF). Moreira ainda diz que Lote Econômico de Fabricação
(LEF), deve ser relacionado ao Lote Econômico de Compra (LEC).
De acordo com Bastos e Lauria (2006) o lote de produção ou de fabricação é uma
determinada quantidade estipulada pela empresa para ser fabricada, só podendo ser iniciada a
produção de outros lotes após a conclusão do primeiro.
Esta metodologia é aplicável quando uma empresa fabrica internamente itens, peças ou
componentes utilizados no processo produtivo e consiste basicamente num equilíbrio entre o
custo de setup e o custo de estocagem do lote referido (QUEIROZ, 2016). De um modo geral,
o lote econômico de fabricação é calculado facilmente e pode ser ajustado de acordo com a
necessidade da empresa.
Slack, Nigel., Chambers, S.; Johnston, r. (2009) e Castro e Pizzolato, (2004), utilizam a
formula demonstrada pela Equação (1).

√

Custo de preparação unitário;
Demanda do período;
Custo de estoque unitário;
Quantidade produzida.

(

)

(1)
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A fórmula da Equação (2) foi utilizada por Moreira (2015).

√

(

)

(2)

Onde:
Custo de preparação do pedido (Setup);
Demanda no período desejado, é considerada uma demanda anual;
Custo unitário de manutenção de estoque ($/unidade), este custo é baseado na
inflação e no custo do produto durante determinado período;
Taxa de consumo;
(3)

A taxa de consumo é a divisão da demanda anual pelos dias úteis trabalhados no mesmo
período.
Capacidade diária de produção. Quantidade de peças que a empresa tem capacidade
para produzir em um dia.
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4. O PROBLEMA ESTUDADO
A empresa Volt possui 196 produtos em seu portfólio, a grande quantidade de itens torna
complexo seu fluxo de material, para se gerenciar este fluxo é necessária uma estratégia muito
bem definida para que todo processo trabalhe em harmonia, desde produção até compras, essa
estratégia também tem que levar em consideração os custos que vão gerar para a empresa,
pois em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas não podem se dar ao luxo em
gerar custos desnecessários na manufatura do produto. Porém, atualmente a empresa conta
com uma estratégia que gera vários tipos de perdas de produtividade, como por exemplo, o
excesso de setups, é aberto em média 330 OP por mês, o que dá 1,7 OP por produto por mês
ou 2 OP para o mesmo produto a cada 35 dias, ou seja, a empresa esta a todo o momento
separando, preformado e montando um produto diferente, sendo na maioria das vezes aberto
duas OP do mesmo produto no mês, pois não há um estudo definido por parte da empresa
para se abrir lote econômico de produção. Além disso, existe o fato de cerca de 60% dos
produtos da empresa ter sua montagem terceirizada, essa montagem envolve a preforma,
solda e revisão, o restante dos processos são 100% verticalizados, analisando de forma macro,
entende-se que os tempos perdidos com as mudanças constantes de produtos a serem
fabricados em um curto prazo, é um dos fatores que influencia para se terceirizar a maior
parte da produção.
Em entrevista com alguns funcionários da empresa, verificou-se que o excesso de OP acaba
gerando estresse entre os mesmos, alguns questionaram o método de trabalho, e mencionaram
que já chegaram a produzir o mesmo produto em 3 OP’s diferentes em um mesmo mês.
Segundo o Gestor do PCP da empresa, o método de trabalho da empresa é um mix entre
processo empurrado e puxado e o excesso de abertura de OP se deve a enorme quantidade de
produtos distintos.
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5. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
5.1. Objetivo Geral
Definir Lote Econômico de Produção, com menor custo de processo.
5.2. Objetivo específico


Estabelecer um padrão de processo;



Reduzir custo de processo;



Reduzir tempo de processo;



Reduzir a montagem terceirizada;
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6. JUSTIFICATIVA
O crescimento da competitividade global tem aumentado o interesse das empresas em
desenvolver novas maneiras de melhorar a produtividade e qualidade de seus produtos,
obtendo ainda, se possível, uma redução de custo nos processos de produção e no próprio
produto, (NEUMANN e SCALICE, 2015).
Um dos grandes desafios de uma indústria que produz um mix grande de produtos é o
equilíbrio entre o que é produzido e o que é demandado. Cabe ao gestor o objetivo de montar
uma estratégia para minimizar os custos de fabricação ao mesmo tempo em que adéqua esta
fabricação à necessidade real do mercado, para finalmente reduzir os possíveis
constrangimentos com desperdícios ou não atendimento (QUEIROZ, 2016).
Nesse sentido, analisamos uma oportunidade de redução de custo no processo produtivo da
empresa Volt, pois a mesma tinha um desperdício grande de tempo, fazendo diferentes trocas
de setups durante um mesmo dia.
Na literatura uma forma de se trabalhar com um mix grande de produtos de forma mais
eficiente é através do Lote Econômico de Fabricação LEF, este método visa determinar
padrões de fabricação cíclicos e ótimos, calculados separadamente para cada item da
fabricação onde a demanda é a determinante para o cálculo do tamanho do lote a ser
produzido (QUEIROZ, 2016).
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7. COLETA DE DADOS
A pesquisa foi feita através da coleta de dados quantitativos em todas as etapas do processo,
analisando o tempo de processo de cada uma das etapas, e também, os intervalos de tempo
entre a abertura de cada OP.
Definiu-se por analisar um produto específico, a fim de verificar se esta sendo montada a
quantidade ideal e o tempo que esta sendo gasto com este produto. O produto analisado é o
Carro-chefe da empresa, a FONTE NOBREAK 24V 7A, este item tem uma demanda mensal
média de 1800 peças o que representa 15% do faturamento.
Na TABELA 1, temos a quantidade de vezes que houve abertura de OP deste item durante o
período de seis meses.
TABELA 1- Quantidade de abertura OP's no período de seis meses.

OP de 1000 peças
Q° de componentes

195000

Data

Tempo entre as OP's

sexta-feira, 29 de setembro de 2017
quinta-feira, 19 de outubro de 2017
sexta-feira, 3 de novembro de 2017
sexta-feira, 17 de novembro de 2017
domingo, 3 de dezembro de 2017
sábado, 16 de dezembro de 2017
terça-feira, 3 de janeiro de 2017
quarta-feira, 24 de janeiro de 2018
domingo, 11 de fevereiro de 2018
domingo, 25 de março de 2018
Média

17
21
14
21
17
13
19
17
19
16
17,4

Tempo ( S )
42520
44280
39800
39600
46900
43200
41040
40320
44000
46120
Média
42778

Tempo médio de separação por componente

0,219374359

FONTE - Dados fornecidos pela Volt, (2018).

No cenário analisado os lotes eram abertos com a quantidade de 1000 peças, com o tempo
médio de abertura entre elas de 17,4 dias, e tempo médio de separação de 0,219 segundos por
componente, o produto tem 195 componentes o que totaliza 195000 componentes na OP.
São 15 pessoas envolvidas diretamente (montagem e revisão somam 9) neste processo,
divididos da seguinte forma.
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Separação: Uma pessoa, a empresa tinha duas pessoas na separação, porém elas não
separavam a mesma OP, por isso é apenas uma envolvida diretamente;



Preforma: Duas pessoas;



Montagem: Eram quatro pessoas atuando diretamente e duas indiretamente, essas duas
tinham a flexibilidade de atuar na montagem e revisão, para o cenário analisado,
utilizamos as seis;



Solda e corte de terminal: Uma pessoa;



Revisão: Cinco pessoas, contando com as duas que ajudam na montagem;



Teste: Uma pessoa



Integração: Uma pessoa.

Além destes dados, também consideramos os seguintes dados fornecidos pela empresa, para o
mesmo lote.
TABELA 2 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação.
Processo

Tempo em segundos por
unidade (Média)

Separação

42,70

Preforma

115,8

Montagem

97,5

Soldagem

30

Corte terminal

60

Revisão

600/5 = 125

Teste

180

Integração

128

Reteste

90

Total

869 Segundos / 14,48 min.

Tempo total para finalizar o
lote
Tempo de ciclo do produto

4200 minutos
4200/1000 = 4,2 min.

FONTE – Dados fornecidos pela Volt, (2018).
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Tempo em segundos por unidade (Média)
300000

252000

200000
100000
42,7 115,8 97,5

30

60

125

180

128

90

869

252

0

FIGURA 4 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação.
FONTE – Dados fornecidos pela Volt, (2018).

Com os dados fornecidos pela empresa, verificamos que desta forma, o tempo total da soma
das etapas é de 14,48 minutos e o tempo de ciclo do produto é 4,2 minutos. Deixamos
destacadas separação, preforma e montagem, pois ao final deste trabalho eles serão os pontos
que terão maior significância.
O fluxograma da FIGURA 5 exemplifica este processo.

FIGURA 5 - Fluxograma tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação
FONTE - Fonte própria, (2018).

20

7.1. Custo unitário de manutenção
Em algumas situações onde o custo de estocagem não é apurado, como é o caso da empresa
estudada, onde por falta de estrutura e conhecimento técnico esses valores não foram
possíveis de serem obtidos, pode-se estimar como custo de estocagem aquele obtido para
obtenção do produto acrescido da taxa de juros relativo ao período de estocagem.
Essa foi à condição adotada no trabalho referente à empresa Volt, onde os custos de
fabricação do produto estudado representam em média 42% do preço de venda (PV) dos
produtos e a taxa de juros adotada foi de 11,5% ao ano, taxa baseada na do banco central.
Sendo assim, pode-se estimar o custo de estocagem (h) anual da seguinte maneira (HOPP e
SPEARMAN, 2013):
h = % x Taxa de juros x PV, logo temos:
(4)
O custo de estocagem corresponde ao custo unitário de manutenção. Neste caso o custo
unitário de manutenção ficou em R$ 14,97. O produto em questão é vendido por R$ 310,00.

7.2. Custo de preparação (Cprep)
Referente ao custo de preparação, a empresa leva em consideração o tempo gasto para
preparação do material e custo por hora de trabalho, esse tempo considera os seguintes
fatores:


Tempo de movimentação na separação do material;



Tempo de preparação das maquinas de preforma;



Tempo de preparação da linha de produção, que é a somas do tempo de montagem,
revisão, teste e reteste.

Esse tempo é multiplicado pelo custo da hora de trabalho informada no centro de custo da
empresa, que é baseado no custo fixo e variável.
Para o produto em questão, a empresa nos informou que o custo de preparação é de R$
300,00, e que o tempo médio em sua preparação é de 55 minutos, dessa forma foi possível
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chegar ao valor utilizado no centro de custo, esse valor é de extrema importância para se
calcular futuramente a redução de custo de setup nos demais produtos da empresa.
(5)

7.3. Definição do lote econômico de produção
Após a mensuração do tempo gasto por cada item e etapa, partimos então para o cálculo do
lote econômico, a fim de se analisar se a OP de 1000 peças, é a quantidade mais viável para a
empresa, para isso utilizamos os seguintes dados fornecidos pela empresa.
D = 21600 (Demanda anual)
Taxa de Produção x = 125 unidades por dia (Limitada pelo tempo de teste e reteste)
Cprep = R$ 300,00 (Baseado no setup)
Cm = R$ 14,97 por unidade e ano
250 dias no ano.

Taxa de consumo Y =

= 86,4 ~ 87 unidade por dia

LEF = √

)

= 1687,85 ~ 1688 peças.

Ao fim do cálculo, chegamos à quantidade econômica de 1688 peças. Em reunião com o
gestor do setor de PCP, o mesmo não achou como viável essa quantidade, pelo fato de ser um
número quebrado, não é política da empresa montar quantidades com essa similaridade, o
mesmo propôs como 1700 uma quantidade mais simples de se trabalhar em todos os
processos, dessa forma ficou definido que iria montar uma OP com esta quantidade e, ao fim
do processo seriam feitos os comparativos dos resultados, para se validar ou não essa
aplicação.
7.4. Dados após a Implementação.
Uma vez definido o Lote Econômico de fabricação, partimos para implementação da
metodologia. Foram montadas duas OP em sequência, ambas de 1700 peças, a primeira teve
início no dia 23 de abril de 2018 e se encerrou no dia 24 de maio de 2018, a segunda se
iniciou em 25 de maio e se encerrou em 21 de junho de 2018.
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TABELA 3 - OP's abertas após a implementação do LEF.

Após ajusto de lote - Lotes de 1700 peças
Q° de componentes

331500

Data

Tempo entre as OP's
segunda-feira, 23 de abril de 2018
quinta-feira, 24 de maio de 2018
quinta-feira, 21 de junho de 2018

Tempo

31
28
29,5 Média

Média
Tempo médio de separação por componente

49940
51400
50670
0,152850679

FONTE - Dados fornecidos pela Volt, (2018).

Durante o acompanhamento do processo dessas OP’s, coletamos os seguintes dados
informados na TABELA 4.
TABELA 4 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação após implementação do LEF.
Processo

Tempo em segundos por unidade
(Média)

Separação

29,79

Preforma

108,6

Montagem

92,3

Soldagem

29

Corte terminal

60

Revisão

600/5 = 125

Teste

178

Integração

125

Reteste

90

Total

837,69 Segundos / 13,96min.

Tempo total para
finalizar o lote
Tempo de ciclo do
produto

6715 minutos
6715/1700 = 3,95 min.

FONTE - Dados coletados pela equipe, (2018).
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Tempo em segundos por unidade (Média)
500000

402900

400000
300000
200000
100000

29,79 108,6 92,3

29

60

125

178

125

90 837,69

237

0

FIGURA 6 - Tempo da soma dos processos sem o Lote Econômico de Fabricação após implementação do LEF.
FONTE - Dados coletados pela equipe, (2018).

A redução de tempo nos processos se dá principalmente à redução de tempo de setup e
continuidade do processo. No processo de separação era necessário pegar todo material em
estoque para começar a separar, se perde muito tempo com esta movimentação, na preforma
se perde tempo preparando as máquinas de preforma, na montagem se perde tempo
preparando a linha, e assim é para os demais processos.
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
8.1. Análise dos Dados obtidos
Após realizarmos um estudo minucioso sobre o processo de fabricação da FONTE
NOBREAK 24V 7A, obtivemos os resultados demonstrados na TABELA 5.
TABELA 5 - Análise paramétrica dos resultados

Tempo em
segundos por
Processo
unidade (Média)
Anterior ao cálculo
Separação
42,7
Preforma
115,8
Montagem
97,5
Soldagem
30
Corte terminal
60
Revisão
600/5 = 125
Teste
180
Integração
128
Reteste
90
869 Segundos /
Total
14,48 min.
Tempo total para 4200 minutos
finalizar o lote
(1000 peças)
Tempo de ciclo
4200/1000 = 4,2
do produto
min.
Custo previsto
com setup em 1
ano.

6480,00
(Anterior
cálculo)

ao

Tempo em segundos
por unidade (Média)
Posterior ao cálculo

Tempo reduzido
Redução
em segundos
de em %
por unidade

29,79
108,6
92,3
29
60
600/5 = 125
178
125
88
837,69 Segundos /
13,96min.
6715 minutos
(1700 peças)

12,91
7,2
5,2
1
0
0
2
3
2

15000
(placa completa)

5,95

6715/1700 = 3,95 min.

90

5,95

30,23
6,22
5,33
3,33
1,11
2,34
2,22

33,31

3,72

3.811,76
(Posterior ao cálculo)

41,11

FONTE - Fonte Própria, (2018)

O custo previsto com setup foi calculado levando em consideração a demanda anual (21600
peças), a quantidade de peças por OP (1000 e 1700 peças respectivamente) e o custo de
preparação, dessa forma chegamos a equação 6.

)
)

R$ 6480,00
R$ 3811,76

(6)
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Através desta análise verificamos ganhos expressivos de produtividade em três principais
processos, sejam eles:


Separação: Redução de 30,23% no tempo;



Preforma: Redução de 6,22% no tempo;



Montagem: Redução de 5,33% no tempo.

Além destas reduções, tivemos também redução significativa no tempo total para finalizar o
lote, se levarmos em consideração os tempos gastos em cada processo e fizermos uma relação
entre o lote de 1000 e 1700 peças, essa redução seria de 5,95%.
Já no custo de setup, a previsão é de redução de 41,11%, o que corresponde a R$ 2668,24,
uma vez que o custo anterior era de R$ 6480,00 e o custo atual esta previsto para R$ 3811,76.
Para o caso estudado, não foi possível prever se haverá aumento no custo unitário de
manutenção de estoque, pois levamos em consideração o conteúdo apresentado no item 7.1,
onde diz “o custo de estocagem não é apurado, como é o caso da empresa estudada, onde por
falta de estrutura e conhecimento técnico esses valores não foram possíveis de serem
obtidos”.
8.2. Recomendações e conclusão
Todos os dados aqui citados foram coletados e analisados juntamente com o setor responsável
da empresa, sendo estes trabalhados sobre as mais conceituadas teorias de lote econômico de
produção, obtendo assim resultados bastante positivos que podem ser empregados para
diversas outras empresas.
A metodologia do Lote Econômico de Produção se mostrou uma ferramenta muito eficaz na
busca do objetivo principal deste trabalho, estabeleceu um padrão para se abrir OP, pois antes
às quantidades eram abertas sem um estudo sobre a quantidade mais adequada, reduziu os
custos com setup, o valor foi significativo e pode ser aplicados aos demais 195 produtos da
empresa.

26

Os tempos de processos foram reduzidos o que consequentemente se reduz o custo, e com
essa redução, será possível para a empresa verticalizar ainda mais seu processo, reduzindo as
montagens terceirizadas.
Por fim, recomendamos ao gerente da empresa, através dos dados obtidos, um estudo a ser
realizado nos demais produtos da empresa a fim de tornar o processo ainda mais produtivo.
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RESUMO
A prática das auditorias de processo vem se mostrando importante ferramenta de
garantia da qualidade do sistema de gestão de uma organização, visto que ela é um indicador
de aderência dos processos aos procedimentos estabelecidos. Este trabalho tem por objetivo
fazer o estudo e análise dos resultados obtidos através da aplicação das auditorias de processo
em uma indústria de produtos de segurança eletrônica, telecom e redes em Santa Rita do
Sapucaí – MG., visto que a empresa estudada faz a aplicação de algumas ferramentas do Lean
Manufacturing System (Sistema de Manufatura Enxuta). Foram utilizados dados obtidos nos
três primeiros meses da prática de auditorias em cada de setor. Uma análise destes dados,
juntamente com a explicação de cada um item dos check-list’s de auditoria utilizados foi feita,
bem como o cálculo das eficiências em cada setor. Ao longo da implantação desse sistema de
auditorias foram encontradas diversas dificuldades, sendo considerada a maior dela a
resistência à mudança pelos setores auditados. Por fim a evolução destas eficiências e as ações
tomadas na empresa são descritas, demonstrando-se os benefícios que as Auditorias de Processo
trazem à organização.

Palavras-chave: Auditoria de Processo, Indicadores, Melhoria Contínua.
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1 – INTRODUÇÃO
A prática das Auditorias de Processo vem se mostrando importante ferramenta para
garantia da qualidade do sistema de gestão de uma organização, visto que ela é um indicador
de aderência dos processos aos procedimentos estabelecidos. Tal ferramenta é um meio de
prevenção às não conformidades de auditorias externas, como auditorias de recertificação da
ISO (Organização Internacional de Normatização) e INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Uma “não conformidade” está relacionada a processos
que geraram resultados insatisfatórios, ou seja, produtos não conformes, que não atendem
determinado requisito de uma norma à qual a empresa segue. Vale ressaltar que as não
conformidades são sintomas e não causas, elas mostram que algo não está de acordo com o que
deveria e devem ser tratadas com importância.
A empresa estudada segue a filosofia kaizen, que é um processo de melhoria contínua,
uma filosofia de vida para a organização na qual nenhum dia deveria se passar sem que alguma
forma de melhoria tenha sido feita (CARDOSO, 2017). Portanto, a prática constante da
Auditorias de Processo vem em concordância com tal filosofia, visto que, em cada auditoria
realizada que é encontrada uma ou mais não conformidades, são geradas ações no intuito de
melhorar o processo auditado.

1.1 – METODOLOGIA

A Metodologia é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que orientam
a geração de conhecimentos válidos, indicando um caminho a ser seguido. Isto consiste
na aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observadas para construção do
conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos vários âmbitos
da sociedade (MARCONI e LAKATOS, 2002; PRODANOV e FREITAS, 2013).

Como este trabalho estuda a aplicação de uma ferramenta já implantada na empresa,
será utilizado o procedimento técnico de Estudo de Caso, de natureza aplicada e método
científico indutivo. A Figura 1 retrata melhor a Metodologia utilizada.
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Tipo de pesquisa

Descritiva

Primárias
Estudo de caso

Fontes

Secundárias

Abordagem

FIGURA 1 – Metodologia
FONTE: Autor (2018)

Quantitativa
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2 – A ORGANIZAÇÃO

A Intelbras S/A Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira é 100% brasileira,
uma empresa que atua nas áreas de Segurança, Telecom e Redes. Atualmente, o grupo Intelbras
possui quatro unidades fabris: Matriz, Filial São José SC, além das Filiais em Minas Gerais
(Figura 2) e no Amazonas.

FIGURA 2 - Fachada Intelbras - Filial Minas
FONTE: Intelbras (2018)

A Intelbras possui um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privados da
América Latina, além de uma das maiores redes de assistência técnica do mercado brasileiro.
Possui também importantes certificações, como a ISO 14001 (Figura 3) na matriz, que assegura
a realização do controle operacional sobre seus aspectos e impactos ambientais, e a ISO 9001
(Figura 4).

FIGURA 3 - ISO 14001
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 4 - ISO 9001
FONTE: Intelbras (2018)
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3 – EMBASAMENTO TEÓRICO
3.1 – SISTEMA LEAN MANUFACTURING

O Lean Manufacturing ou originalmente conhecido como TPS (Sistema Toyota de
Produção) tem como criador o Taiich Ohno, chefe de produção da Toyota no período posterior
à Segunda Guerra Mundial. Começando nas operações de usinagem, Ohno liderou o
desenvolvimento do TPS ao longo das décadas de 1950 e 1960, e sua disseminação à cadeia de
fornecedores nas décadas de 1960 e 1970. Este sistema foi desenvolvido para fornecer a melhor
qualidade, no menor custo o menor lead time por meio da eliminação de desperdícios.
Organizações de praticamente todos os setores têm usado o lean como meio
fundamental para transformar realidades gerenciais, potencializar resultados e melhor
aproveitar o potencial humano, tudo isso feito através das aplicações de suas ferramentas. Na
Figura 5 pode ser visto os pilares e as ferramentas mais utilizadas no TPS.

FIGURA 5 - Casa do Sistema Toyota de Produção
FONTE: Lean Institute Brasil (2016)

3.1.1 - Trabalho Padronizado

Segundo KOSALKA (2009) o Trabalho Padronizado (TP) é uma das ferramentas da
filosofia Lean que faz grande diferença entre a Toyota e as demais. Na Toyota o TP é tratado
com extrema seriedade e é através dele que se sustenta a desejada estabilidade no sistema
produtivo. Essa estabilidade tem um grande impacto na segurança no trabalho, na qualidade da
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execução das tarefas que reflete na qualidade do produto e na produtividade. Como
consequência disso a sua influência nas atividades executadas pelos colaboradores torna-se um
fator diferenciado de competitividade e de motivação, pois o trabalhador que sabe claramente
o que, onde, quando, porque e como as tarefas devem ser executadas, torna–se um colaborador
esclarecido e ainda tem no TP uma referência para melhorias contínuas.
Na Intelbras os colaboradores fazem o uso da Instrução de Trabalho, procedimento que
é um dos documentos que compõe a ferramenta de Trabalho Padronizado. Sua função é servir
de base para o operador dizendo como o produto deve ser montado e testado.

3.1.2 - Matriz de Qualidade Assegurada

A Matriz QA é uma ferramenta da qualidade utilizada para prevenir e corrigir problemas
que podem ocorrer durante a produção das peças. Trata-se de uma ferramenta de análise
sistemática para resolução de problemas. Na Intelbras, esta planilha é preenchida pelo subsetor
de reparo técnico que está localizado dentro da Montagem Final, com as informações de falhas
dos componentes das placas.

3.1.3 – Ferramenta 5S

O 5S é uma das ferramentas do pensamento Lean que ajuda a criar a cultura da
disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades para melhorias. A proposta do 5s é
reduzir o desperdício de recursos e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional. Seu
significado é: Seiri (Senso de Utilização), Seiton (Senso de Organização), Seiso (Senso de
Limpeza), Seiketsu (Senso de Padronização) e Shitsuke (Senso de disciplina). Segundo
SANTOS et al. (2006), o 5Ss é visto como um importante programa participativo e propulsor
da qualidade. O programa oferece o conhecimento necessário a todos os participantes, para o
desempenho e manutenção adequados de suas funções.
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3.1.4 - Matriz de Polivalência
A Matriz de Polivalência é também conhecida como “Matriz de Versatilidade” e
consiste em uma planilha que faz a representação das qualificações do colaborador da empresa
quanto às atividades referentes ao processo em que ele atua. Na Intelbras, tal planilha deve ser
atualizada pela liderança de cada área.

3.1.5 – Descarga Eletrostática - ESD
O ESD (Electrostatic Discharge), no português “descarga eletrostática” é a descarga
repentina de eletricidade estática para o solo. Componentes sensíveis podem ser danificados se
estiverem no caminho da corrente quando a descarga ocorrer. Devem ser tomados cuidados
especiais durante o manuseio de qualquer dispositivo que possa ser danificado pela eletricidade
estática. Na Intelbras, faz-se o uso de uso de pulseiras, calcanheiras e tapetes aterrados nas
linhas de teste e montagem.

3.2 – AUDITORIAS DE PROCESSO

Atendendo à tendência de manter sempre um sistema de produção com qualidade, a
auditoria de processo se apresenta como um instrumento particular, com mecanismos e
objetivos específicos, representando uma ferramenta efetiva para a prevenção e correção de
falhas em processos produtivos (REBELATO et al., 2006; WYNNE e MANNERS, 2001). As
auditorias de processo são uma forma de garantia de que as ferramentas e melhorias
implementadas estão se mantendo, ou seja, elas garantem que o trabalho não se perdeu no meio
do processo de acordo com o tempo.

3.3 – CARTA CEP

Segundo Ribeiro (2012), o Controle Estatístico do Processo (CEP) é um sistema de
inspeção por amostragem, operando ao longo do processo, com o objetivo de verificar a
presença de causas especiais, ou seja, causas que não são naturais ao processo e que podem
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prejudicar a qualidade do produto manufaturado. Uma vez identificadas as causas especiais,
pode-se atuar sobre elas, melhorando continuamente os processos de produção e, por
conseguinte, a qualidade do produto final. O CEP fornece uma radiografia do processo, e é uma
ferramenta fundamental para a identificação de variações que possam gerar problemas de
qualidade nos produtos, possibilitando o controle da variabilidade ao longo do tempo através
da coleta de dados continuada, análise e prevenção de possíveis causas que estejam tornando o
sistema instável.

3.4 – NORMA ISO 9001:2015

A sigla ISO refere-se a “International Organization for Standardization”, traduzido no
Brasil como Organização Internacional de Normatização. Os itens das normas ISO descritos a
seguir são os principais itens considerados para este trabalho:
O item “7.5 - Informação documentada” da norma ISO 9001:2015 em questão:
7.5.1 Generalidades
O sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir:
a) Informação documentada requerida por esta Norma;
b) Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a
eficácia do sistema de gestão da qualidade.
NOTA: A extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade pode
diferir de uma organização para outra, devido:
 do porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços;
 a complexidade de processos e suas interações;
 a competência de pessoas.
O item “8.5 - Produção e provisão de serviço” da norma ISO 9001:2015 em questão:
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
A organização deve implementar produção e provisão de serviço sob condições controladas.
Condições controladas devem incluir, como aplicável:
a) a disponibilidade de Informação documentada que defina:
1) as características dos produtos e serem produzidos, dos serviços a serem
providos ou das atividades a serem desempenhadas;
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b) os resultados a serem alcançados e bem como a disponibilidade e uso de recursos de
monitoramento e medição, a implementação de atividades de monitoramento e medição
em estágios apropriados para verificar que critérios para controle de processos ou saídas
e critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos;
c) o uso da infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos;
d) a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida;
e) a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados
dos processos para produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar a
saída resultante por monitoramento ou medição subsequentes;
f) a implementação de ações para prevenir erro humano;
g) a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega.
O item “9.2 – Auditoria interna” da norma ISO 9001:2015 em questão:
9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover
informação sobre se o sistema de gestão da qualidade:
a) está conforme com:
1) os requisitos da própria organização para o seu sistema do gestão da qualidade;
2) os requisitos desta Norma.
b) está implementado e mantido eficazmente

4 – O PROBLEMA ESTUDADO

A organização estudada encontrava dificuldades em ter informações sobre a real
adesão dos seus processos aos procedimentos estabelecidos por ela mesma, haja vista que, os
procedimentos eram definidos, porém, nem sempre eram seguidos pelos setores aos quais se
aplicavam. Tal comportamento levava a não conformidades em auditorias externas de
certificação da ISO, a falta de garantia da qualidade de seu sistema de gestão e a falta de garantia
da qualidade de seus produtos.
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5 – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Este trabalho tem por objetivo analisar os resultados obtidos com a implantação da
prática da auditoria de processo em uma empresa de produtos de segurança eletrônica, telecom
e redes. Dentre os objetivos específicos deste trabalho encontram-se:
1. Identificar os problemas existentes em relação ao não cumprimento de procedimentos
da empresa;
2. Fazer a comparação do antes e depois da prática de auditoria;
3. Detalhar as ações e medidas necessárias para melhorar as conformidades.

6 – JUSTIFICATIVA

A constante busca pelo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão da qualidade necessita
que a cadeia produtiva esteja interligada através de um ciclo de melhoria contínua. A auditoria
de processo se apresenta, desta maneira, como um instrumento particular, com mecanismos e
objetivos específicos, representando, portanto, uma ferramenta efetiva para a prevenção e
correção de falhas em processos produtivos e sua melhoria contínua (REBELATO et al., 2006;
WYNNE e MANNERS, 2001). A prática de auditorias de processo se dá também como forma
de buscar estar dentro dos resultados esperados em auditorias externas como as da ISO, e é por
esta razão que a empresa estudada busca melhorar seus índices de eficiência em auditorias de
processo internas.

7 – COLETA DE DADOS

Os gráficos das eficiências das auditorias de processo nos primeiros meses de
implementação em cada setor foram coletados. O período retrata o início da prática, no ano de
2017, exceto para o setor da Injetora/Tampografia, onde o início das auditorias se realizou
somente em 2018.
De acordo com procedimentos estabelecidos na empresa, considera-se as eficiências de
auditorias da seguinte maneira (Tabela 1):
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TABELA 1 - Relação entre cor e eficiência

Cor

Eficiência
Até 74%
Entre 75% - 94%
Acima de 95%

FONTE: autor (2018)

A eficiência das auditorias de processo é calculada utilizando a Equação 1, sendo
realizada mensalmente.
Eficiência mensal = 1 – (Não conformidades / Itens auditados) x 100 % (1)

Onde:
Eficiência mensal: valor dado em porcentagem que mostra a eficiência do setor.
Não conformidades: soma total dos itens do check list que não são atendidos.
Itens auditados: soma total dos itens auditados, sejam eles conformes ou não.

Por exemplo, no final do mês de um setor são auditados 20 itens e são encontradas 2
não conformidades, logo: 1 – (2/20) x 100% = 90%. Ou seja, o setor terá 90% de eficiência
neste mês. Sendo assim, as eficiências encontradas nos setores da empresa estão demonstradas
a seguir:

Montagem final: neste setor a auditoria foi dividida em três segmentos, conforme será visto
abaixo nas Gráficos 1, 2 e 3:
Montagem Final - Alarmes
Maio

74%

Abril

65%

Março

65%
0%

20%

40%
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80% 100%

GRÁFICO 1 - Coleta de dados 2017 – Alarmes
FONTE: autor (2018)
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O segmento de Alarmes é responsável por produzir produtos como: cercas elétricas,
centrais monitoradas, centrais não monitoradas, entre outros. Foi o segmento com as eficiências
de auditorias mais baixas, conforme pode ser visto no gráfico: 65% em março, 65% em abril e
74% em maio, como demonstrado no Gráfico 1.
Montagem Final - Sensores
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80%

Abril
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GRÁFICO 2 - Coleta de dados 2017 – Sensores
FONTE: autor (2018)

Já no segmento de sensores são produzidos todos os tipos de sensores fabricados pela
empresa. Sua eficiência foi de 63% em março, 84% em abril e 80% em maio, demonstrados no
Gráfico 2.
Montagem Final - Condominial
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GRÁFICO 3 - Coleta de dados 2017 – Condominial
FONTE: autor (2018)
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O segmento de condomínio produz centrais condominiais e porteiros condominiais.
Teve eficiências de 62% em março, 76% em abril e 81% em maio.

Almoxarifado e Expedição: as eficiências são medidas separadamente, conforme visto nos
Gráficos 4 e 5:
Almoxarifado
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Outubro

96%
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73%
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GRÁFICO 4 - Coleta de dados 2017 – Almoxarifado
FONTE: autor (2018)

A eficiência das auditorias de processo do almoxarifado em setembro foi de 73%,
seguido de 96% outubro e 89% em novembro.

Expedição
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GRÁFICO 5 - Coleta de dados 2017 – Expedição
FONTE: autor (2018)
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Na expedição se iniciou no mesmo período, alcançando 75% em setembro, seguido de
93% outubro e 95% em novembro.

Injetora e Tampografia: as eficiências são medidas como uma só (Gráfico 6):

Injetora
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GRÁFICO 6 - Coleta de dados 2017 - Injetora/Tampografia
FONTE: autor (2018)

O setor de injetora teve início de suas práticas de auditoria de processo em fevereiro de
2018, e diferentemente dos outros setores, teve eficiências altas já no início, com 97% no
primeiro mês, 98% em março e somente em abril teve a nota abaixo do esperado com 92%.

7.1 – DIFICULDADES ENCONTRADAS NA COLETA

Durante este tempo de adaptação de três meses o qual foi considerado como coleta de
dados, pode-se observar algumas dificuldades iniciais de aculturamento dos setores à nova
abordagem em relação aos cumprimentos dos procedimentos, o que foi percebido como uma
resistência à mudança a adequação dos processos.
A mudança organizacional tornou-se uma das principais atividades para empresas e
instituições em todo o mundo. Tanto a literatura acadêmica quanto a gerencial tendem a apontar
a resistência à mudança – isto é, qualquer conduta que objetiva manter o status quo em face da
pressão para modificá-lo – como uma das principais barreiras à mudança bem-sucedida
(HERNANDES E CALDAS 2001). Acredita-se que esta foi a maior dificuldade encontrada,
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pois anterior à pratica não havia alguém presente nos setores cobrando de forma direta o
cumprimento dos procedimentos.
Outras dificuldades que também podem ser citadas, são:
1.

Falta do equipamento necessário para o cumprimento do procedimento de calibração
das parafusadeiras: torquímetro. Sendo assim, havia a não conformidade constante
neste item.

2.

Falta de registros de treinamentos dos colaboradores em todos procedimentos de
montagem e teste dos produtos, o que colocava em questão a real preparação que tais
pessoas tinham para exercerem suas atividades.

3.

Falta de dispositivos ESD para os operadores, descumprindo, assim, importante
procedimento da empresa que visa também garantir a qualidade dos produtos à longo
prazo.

4.

Não havia a rotina controlada de manutenção de jigas de teste e dispositivos ESD das
linhas.

5.

Alta quantidade de Instruções de Trabalho sem atualização, e, por consequência,
havia alto índice de descumprimento desse procedimento.

Com o tempo, a resistência à mudanças foi diminuindo e a aceitação dessa nova
abordagem foi considerado fator crucial para a regularização das não conformidades citadas
nos cinco itens acima.

8 – ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS
8.1 – AUDITORIAS NA INTELBRAS

A implantação das auditorias na Intelbras foi feita por setor, na seguinte ordem:
Montagem Final, Almoxarifado/Expedição e Injetora/Tampografia. Cada setor se encontra
dentro de um processo, estes foram destacados em azul no Mapa de Processos demonstrado na
Figura 6. O mapa de processos da Intelbras representa de forma visual onde estão as entradas e
saídas e como é feito o fluxo entre um e outro. Mostra também quais são os processos
considerados como apoio e os processos responsáveis pela gestão da empresa.
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FIGURA 6 - Mapa de Processos
FONTE: Intelbras (2018)

Na Tabela 2 pode ser vista a relação entre os processos e setores, ou seja, em qual
processo do Mapa, cada setor em que foi feita a implantação das auditorias, se encontra:
TABELA 2 - Relação entre processo e setor

Processo

Setor
Montagem Final, Almoxarifado e
PRODUÇÃO
Injetora/Tampografia.
VENDAS
Expedição
FONTE: autor (2018)

8.2 – SETORES AUDITADOS

Neste tópico será explicado cada setor que faz parte do processo de auditoria, a fim de
que os itens do check- list possam ser entendidos.
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Montagem final: este setor é composto por bancadas em células (Figura 7), onde cada linha
faz a integração das placas de eletrônicas (Figura 8) com os injetados (Figura 9). Os operadores
recebem a placa, o injetado e as demais matérias-primas e realizam o que é chamado de
integração.

FIGURA 7 - Setor de Montagem Final
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 9 – Placas eletrônicas
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 8 – Injetados
FONTE: Intelbras (2018)

Injetora/Tampografia: o setor de injetora é composto por máquinas de injeção plástica (Figura
10) e tampografia (Figura 11). As injetoras tem função de produzir peças injetadas e as
máquinas de tampografia são utilizadas pelos operadores para tampografar tais peças.
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FIGURA 10 - Máquina Injetora
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 11 - Máquina de Tampografia
FONTE: Intelbras (2018)

Almoxarifado/Expedição: o setor de almoxarifado (Figura 12) é responsável por armazenar
todas as matérias primas necessárias que serão utilizadas pelo setor de Montagem Final. Neste
setor se encontram os abastecedores que são responsáveis por abastecer as linhas de montagem.
Já a expedição (Figura 13) armazena todos os produtos acabados da empresa e é responsável
por expedi-los para os clientes.
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FIGURA 12 - Setor de Almoxarifado
FONTE: Intelbras (2018)

FIGURA 13 - Setor de Expedição
FONTE: Intelbras (2018)
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8.3 – CHECK-LIST

Assim como toda organização certificada pela ISO, a empresa estudada possui e segue
diversos procedimentos, e a auditoria de processo, juntamente com a auditoria interna, visa
garantir que estes procedimentos sejam seguidos. Nos ANEXO A, ANEXO B e ANEXO C
podem ser vistos o check-lists utilizados para auditoria de processos de cada setor, os quais
serão explicados a seguir. Cada check-list pode ser alterado de acordo com as necessidades de
auditoria de cada setor, bem como devido à mudança dos processos.
Pode ser visto no ANEXO A o modelo de check list utilizado para auditorias no setor
de Montagem Final. Os itens que o compõe estão explicados um a um em seguida:
Item 1 – Neste item é verificado se o lote que está sendo produzido na linha é piloto, ou seja, o
primeiro lote de um novo produto, se sim, é verificado se o relatório FCA (Fato, Causa e Ação)
está preenchido.
Item 2 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, sendo que as datas devem estar
atualizadas.
Item 3 – As cartas CEP do setor devem estar preenchidas corretamente, com gráfico plotado e
justificativa no diário de bordo, caso ultrapasse o limite superior de controle.
Item 4 – Neste item é verificado se a planilha de MQA (Matriz de Qualidade Assegurada) foi
preenchida corretamente pelo técnico de reparo.
Item 5 – Deve-se verificar se a auditoria de 5S feita entre os departamentos foi pelas células
dos setores auditados.
Item 6 – Observa-se se que o quadro de produção horária é preenchido corretamente pelos
montadores.
Item 7 – Neste item é verificado se o cartão de check-list de abastecimento, utilizado para fazer
a conferência da primeira peça do lote, foi preenchido corretamente pelo montador.
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Item 8 – É verificado se o estoque em processo entre um posto e outro de trabalho está sendo
respeitado pela quantidade definida.
Item 9 – Observa-se se o limite de cinco placas empilhadas está sendo respeitado.
Item 10 – Todos os materiais não conformes nas bancadas devem estar segregados e
devidamente identificados.
Item 11 – Observar se o colaborador é novo (menos de trinta dias na empresa|), se sim, ele deve
usar o colete amarelo de treinamento.
Item 12 – Verificar se o colaborador auditado possui os registros de treinamentos necessários
para sua função.
Item 13 – Neste item é observado se a matriz de polivalência do setor está de acordo com as
informações dos registros de treinamentos.
Item 14 – O quadro de produção da liderança deve estar preenchido com o último dia de
produção útil até as 12h do dia seguinte.
Item 15 – O gráfico de eficiência deve estar plotado no quadro com o último dia de produção
útil até as 09h do dia seguinte.
Item 16 – Este item observa se os operadores estão usando dispositivo ESD (descarga
eletrostática) no posto de trabalho e se estes estão devidamente conectados.
Item 17 – É verificado se os operadores fizeram e preencheram corretamente o check-list de
teste do dispositivo ESD (descarga eletrostática).
Item 18 – Deve-se olhar se o operador de máquina shrink preencheu corretamente o check- list
de operação da máquina.
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Item 19 – Neste item o operador deve saber onde está localizada a instrução de trabalho do
produto que está sendo testado/montado no momento da auditoria.
Item 20 – É observado se o montador está seguindo a instrução de trabalho.
Item 21 – Os equipamentos que necessitam de calibração, devem estar com identificação de
calibração.
Item 22 – Os equipamentos que estiverem com identificação de calibração, devem estar com a
data em dia.

Pode ser visto no ANEXO B o modelo de check-list utilizado para auditorias no setor
de Almoxarifado/Expedição, os itens que o compõe são explicados um a um em seguida:
Item 1 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, as datas devem estar atualizadas.
Item 2 – Deve-se verificar se a auditoria de 5s feita entre os departamentos foi pelas células dos
setores auditados.
Item 3 – Verifica-se se o cartão de check-list de abastecimento está sendo preenchido pelos
abastecedores no momento da separação do material.
Item 4 – É verificado se existem itens de devolução da linha, como placas e injetados,
acumulados para guardar pelo controlador de estoque.
Item 5 – Os pallets vazios não podem estar nos corredores sem identificação.
Item 6 – Nota-se se existem materiais, seja matéria prima ou produto acabado, parados nos
corredores sem identificação.
Item 7 – As etiquetas de AE devem estar devidamente coladas em cada material.
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Item 8 – Neste item é verificado se a gaiola/container de lixo (plástico ou papel) está
transbordando.
Item 9 – É observado se existem caixas amassadas no estoque de matéria-prima, se sim, deve
ter a aprovação da qualidade.
Item 10 – Os pallets devem estar alinhados dentro de suas marcações de localizações no chão.
Item 11 – As caixas de injetados e embalagem não podem estar expostas.

Pode ser visto no ANEXO C o modelo de check list utilizado para auditorias no setor
de Injetora/ Tampografia, os itens que o compõe serão explicados em seguida:
Item 1 – Neste item é verificado se o caderno de produção do turno está sendo preenchido
corretamente.
Item 2 – Deve-se identificar os cartões amarelo e laranja, ou seja, as não conformidades que
são de responsabilidade da liderança de cada departamento, as datas devem estar atualizadas.
Item 3 – As cartas CEP do setor devem estar preenchidas corretamente, com gráfico plotado e
justificativa no diário de bordo, caso ultrapasse o limite superior de controle.
Item 4 – No check-list de ponto crítico o operador da máquina marca, a cada duas horas, a
verificação da peça injetada com a peça padrão.
Item 5 – Deve-se verificar se a auditoria de 5S feita entre os departamentos foi pelas células
dos setores auditados.
Item 6 – Por medida de segurança, as caixas do setor podem ter empilhamento no máximo de
6 unidades.
Item 7 – É verificado se a quantidade do cartão de produção kanban é a mesma quantidade que
consta na Instrução de Trabalho.
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Item 8 – Observa-se se os materiais não conforme estão em caixa vermelha e com identificação.
Item 9 – Observa-se se o colaborador é novo (menos de 30 dias na empresa|), se sim, ele deve
usar o colete amarelo de treinamento.
Item 10 – Verifica- se se o colaborador auditado possui os registros de treinamentos necessários
para sua função.
Item 11 – Neste item é observado se a matriz de polivalência do setor está de acordo com as
informações dos registros de treinamentos.
Item 12 – É verificado se o gráfico de eficiência foi atualizado pela liderança.
Item 13 – É verificado se o gráfico de eficiência sobre o objetivo e disponível foi atualizado
pela liderança.

Item 14 - É verificado se o gráfico de setup foi atualizado pela liderança.
Item 15 – Os colaboradores do setor devem estar usando Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).
Item 16 – Cada produto possui sua peça padrão como referência e esta deve estar disponível na
máquina e com identificação.
Item 17 – É observado se a ficha de refugo está sendo preenchida pelo operador.
Item 18 – Verifica-se se a Instrução de Trabalho é uma cópia não controlada e se está dentro do
prazo.

Item 19 - Neste item o operador deve saber onde está localizada a instrução de trabalho do
produto que está sendo testado/montado no momento da auditoria.
Item 20 – É observado se o operador está seguindo a instrução de trabalho.
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Item 21 - Os equipamentos que necessitam de calibração devem estar com identificação de
calibração.
Item 22 – Os equipamentos que estiverem com identificação de calibração, devem estar com a
data em dia.

8.4 - ENTENDENDO O CHEK-LIST DE AUDITORIA

Todos os itens do check-list são analisados da mesma forma e possuem o mesmo
peso no resultado final, sendo considerado “1” o item ok onde o requisito é atendido, “0” não
ok, tendo, assim, uma não conformidade e “NA” como não se aplica, para o item que não se
aplica no dia da auditoria.
Os itens tem ainda uma classificação de “admissível” e “inadmissível”, sendo
considerados itens admissíveis aqueles que possuem menor relevância no processo e não tem
ligação direta com algum procedimento da empresa, ou seja, seriam não conformidades de
menor impacto. Já os itens inadmissíveis são os itens que tem relação direta com os
procedimentos da empresa, logo, são considerados não conformidades de maior impacto no
processo auditado e requer a abertura de cartão amarelo ou laranja que serão explicados logo
em seguida.
Uma não conformidade está sempre relacionada ao não cumprimento de algo que
foi especificado. Pode ocorrer nos produtos, processos, meio ambiente, saúde e segurança dos
colaboradores ou em auditorias internas. A Intelbras tem as suas não conformidades tratadas
em cartões controlados, sendo: cartão amarelo, o qual trata não conformidades menores e cartão
laranja, o qual trata não conformidades maiores. No ANEXO D e E pode ser visto o modelo de
cartão amarelo utilizado e no ANEXO F e G o modelo de cartão laranja utilizado pela empresa.
Cada cartão é registrado em uma planilha de controle com seu próprio código. A auditoria de
processos realizada pelo SIM é um dos critérios para abertura de não conformidades na empresa
e funcionam da seguinte maneira conforme Tabela 3.
O período inicial da implantação das auditorias, três primeiros meses, é o único
período onde não são abertas não conformidades – cartões amarelos ou laranjas – para os setores
auditados. Tal medida é tomada visto que o tempo é adaptação é entendido como um tempo de
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aprendizagem dos setores, onde eles devem se preparar para poderem lidar com as tratativas
das não conformidades após estes meses.
TABELA 3 – Critérios para abertura de não conformidades

Critérios
Itens Inadmissíveis: itens inadmissíveis indicados como 0 (não ok), deve-se fazer a
abertura de cartão amarelo.
Itens Admissíveis: itens admissíveis indicados como 0 (não ok) na primeira
ocorrência, tratamento através do plano de ação.
Itens Admissíveis: segunda ocorrência de itens admissíveis indicados com 0 (não ok)
no mesmo mês, abertura de cartão amarelo.
FONTE: Intelbras (2018)

8.5 – PRÁTICA DE AUDITORIA

As rotinas de auditorias de processo da Intelbras são embasadas em um
procedimento da empresa, o qual define que devem ser realizadas até quatro auditorias em cada
segmento do setor de Montagem Final, até duas auditorias em cada turno do setor de
Injetora/Tampografia, até quatro auditorias no setor de Almoxarifado e até quatro auditorias no
setor de Expedição. Os relatórios de auditorias de processo são enviados por e-mail para a
lideranças de cada área até o dia útil seguinte da auditoria realizada, e, neste e-mail, são
enviados também as evidências (fotos) das não conformidades encontradas durante a auditoria,
caso tenha.

8.5.1 – Evolução das eficiências

Ao longo do tempo da prática de auditorias, dentre não conformidades encontradas
repetidas vezes, o processo foi se ajustando conforme seus procedimentos, e, a evolução das
eficiências podem ser vistas a seguir dos Gráficos 7 até 11 referente aos anos de 2017 e 2018,
e Gráfico 12, referente somente ao ano de 2018.
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GRÁFICO 7 - Evolução das eficiências em Alarmes 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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GRÁFICO 8 - Evolução das eficiências em Sensores 2017/2018
FONTE: autor (2018)

80%

100%

27
Montagem Final - Condominial
Setembro

95%
97%
92%
94%
95%
90%
97%
96%
97%

Julho
Maio

Março
Janeiro
Dezembro

95%
95%
92%
97%
93%
95%

Outubro
Agosto
Junho

76%
81%
76%

Abril
62%
2017
0%

20%

40%

60%

80%

100%

GRÁFICO 9 - Evolução da eficiências em Condominial 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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GRÁFICO 10 - Evolução da eficiências no Almoxarifado 2017/2018
FONTE: autor (2018)
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Expedição
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GRÁFICO 11 - Evolução da eficiências na Expedição 2017/2018
FONTE: autor (2018)

Injetora/Tampografia
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GRÁFICO 12 - Evolução da eficiência na Injetora/Tampografia 2018
FONTE: autor (2018)

80%

100%

29

8.5.2 – Evolução das eficiências e as ações realizadas

Como foi demonstrado no tópico anterior, a evolução das eficiências de auditoria é
notável. A Tabela 4 abaixo representa mais uma vez esta evolução, e nela foram colocadas a
pior eficiência dos três primeiros meses (tempo de adaptação) de auditorias e a melhor
eficiência dos últimos três meses apresentados neste trabalho:

TABELA 4 - Comparação da pior e melhor eficiência

Setor
Pior eficiência Melhor eficiência
Montagem Final
62%
98%
Almoxarifado
73%
97%
Expedição
75%
98%
Injetora/Tampografia
92%
100%

Diferença
36%
24%
23%
8%

FONTE: autor (2018)

Da tabela acima, foi extraído o Gráfico 13 a fim de melhor visualização dos resultados
e da efetiva comparação entre o antes e depois da prática das auditorias, sendo que a linha em
vermelho representa a coluna de “pior eficiência” e a linha verde representa coluna de “melhor
eficiência”.

Comparação entre antes e depois
100%

98%

98%

97%

100%
92%

80%

73%

75%

Almoxarifado

Expedição

62%
60%

40%
20%
0%
Montagem Final

Injetora/Tampografia

GRÁFICO 13 - Comparação entre antes e depois da prática de auditorias
FONTE: autor (2018)

Foram realizadas múltiplas ações para que este resultado tenha sido alcançado, são
elas dividas em cinco categorias e serão explicadas em seguida:
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1.

Treinamentos e cumprimento de procedimentos: as não conformidades referentes
a falta dos registros de treinamento dos operadores foi considerada sistêmica dentro
dos setores produtivos. Para resolver este problema, foi feito um trabalho em conjunto
entre o setor de Engenharia Industrial e Recursos Humanos (RH), o qual fazia
periodicamente o levantamento das necessidades de treinamentos geradas pela
sistema e também o relatório de treinamentos já aplicados. Desta maneira, a
Engenharia Industrial fazia o acompanhamento dos registros que deveriam ainda ser
realizados. Tal ação veio de encontro com a conscientização dos colaboradores da
importância do cumprimento de procedimentos e atualização dos procedimentos,
visto que para treinar um operador em uma Instrução de Trabalho, ela deve estar
atualizada de acordo com o processo atual de montagem/teste.

2.

Aquisições: logo no inícios das rotinas de auditoria, foi identificada a necessidade de
compra de um torquímetro que é um equipamento utilizado para fazer a calibração
das parafusadeiras, as quais são ferramentas de trabalho importantes presente em
todas as linhas de montagem e devem estar calibradas. Foi identificada também a
necessidade de compra de dispositivos ESD (tapetes, mantas, calcanheiras e
pulseiras). Estes dois itens auxiliam na garantia da qualidade a longo prazo dos
produtos e no cumprimento dos procedimentos da empresa.

3.

Gestão visual: a Intelbras preza muito pela gestão visual de seus processos, isso
consiste em ter gráficos e tabelas expostas em cada setor com os andamentos e
resultados alcançados. Os setores já possuíam estes gráficos e tabelas porém não
tinham a rotina de mantê-los preenchidos. Com as auditorias e cobranças constantes
foi possível criar esta rotina entre os líderes e colaboradores de cada setor para que a
gestão visual estivesse sempre atualizada.

4.

Armazenamento e identificação: esta categoria diz respeitos as identificações dos
setores, como: identificação de caixas de matérias primas nas bancadas, identificação
de matérias primas e produtos acabados nos corredores, identificação e segregação
de materiais não conformes, entre outras. Para resolver tais não conformidades
referentes às identificações, além das cobranças constantes das auditorias de
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processo, o que levou à conscientização dos colaboradores, foram implantadas
também rotinas de auditorias 5s entre os setores, a fim de que eles mesmos pudessem
acompanhar e melhorar a organização de seu ambiente de trabalho.

5.

Fluxo e controle de produção: dentro de cada setor existem alguns itens os quais os
colaboradores devem preencher a fim de coletar informações, como no caso da carta
CEP, ou mesmo prevenir a recusa de um lote de peças pelo setor qualidade, como é
o caso do check list de abastecimento, check-list da peça padrão da injetora, dentre
outros. Tais itens são importantes para auxiliar no controle da produção, prevenção
de falhas e garantia da qualidade. Foi feito um trabalho juntamente com a Engenharia
Industrial da empresa em relação aos treinamentos para o correto preenchimento
desses controles, tais treinamentos foram aplicados de forma diferenciada, utilizandose de ajuda visual e com a participação mais efetiva dos operadores, a fim de que
estes pudessem absorver melhor o treinamento passado.

As ações realizadas durante todo o trabalho de evolução foram o que determinou o
caminho que as eficiências iriam seguir, ou seja, tais ações foram o que fez acontecer a
evolução. Para isso, foi de extrema importância o engajamento da equipe envolvida nos
processos auditados para que o resultado final fosse alcançado.

8.6 – AUDITORIAS DE PROCESSO COMO FORMA DE MELHORIA CONTÍNUA

As auditorias de processos funcionam como prática de melhoria contínua dentro da
organização, já que, identificam os pontos onde é necessário melhorar dentro dos processos e
procedimento existentes. Segundo Dias (2015, p. 7), as sugestões relativas a possíveis
melhorias no processo deverão considerar, além da eliminação das causas relativas às falhas ou
aos desvios apontados na operação, ações que proporcionem ganhos ao negócio praticado pela
empresa, agregando qualidade e eficiência à sua execução. Ou seja, as ações resultantes depois
de uma auditoria agregam qualidade ao processo que é executado, e, como a prática é constante
dentro da empresa, logo, as melhorias também serão.
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todos os dados apresentados, conclui-se que a pratica da auditoria de processo é
ferramenta importante para o desenvolvimento de uma organização, visto que ela serve como
importante indicador de aderência dos processos aos procedimentos.
Ao longo da implantação desse sistema de auditorias foram encontradas diversas
dificuldades, sendo considerada a maior dela a resistência à mudança pelos setores auditados,
o que pode ser chamado também de processo de aculturamento destes setores, período no qual
são necessárias diversas ações visando adequação ao procedimento e melhoramento dos
processos existentes.
Por fim, conclui-se que a prática da auditoria não garante 100% de eficiência dos
processos, como pode ser observado no item 8.5.1 deste trabalho. Apesar da notável evolução
das eficiências, existem ainda algumas que ficam fora do esperado. Tal situação é considerada
normal dentro da organização, visto que a maioria dos processos é direta ou indiretamente
dependente de pessoas, e pessoas podem ser falhas. No entanto, as flutuações das eficiências
serem consideradas normais não deve ser motivo de acomodação, a empresa deve buscar
sempre a melhoria continua de seus processos e produtos, buscando atingir o seu objetivo dentro
deste indicador.
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ANEXO A – CHECK LIST DO SETOR DE MONTAGEM FINAL
ITEM

No
1
2
3

Fluxos e controle
de produção

4

Gestão Visual

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL

6

O quadro de produção está sendo preenchido?
O cartão de check list de abastecimento está sendo
preenchido? IT-AQU-001-MINAS Anexo A
Estoque em processo está sendo seguido? FIFO
Empilhamento máximo de 5 placas está sendo respeitado?
Materiais conformes e não conformes estão devidamente
identificados? PR-PRO-004-MINAS
Capacitação operacional. (Colete amarelo/laranja)
PR-GPS-001-PRO
Colaborador tem treinamento?
Está na matriz de polivalência?
O quadro de produção está atualizado pela liderança?
Gráfico de eficiência está atualizado e disponível no toten?
Colaboradores estão usando dispositivos ESD? PR-PRO-002MINAS
Fez teste da calcanheira? PR-PRO-002-MINAS Anexo A
Preenchimento da máquina de Shrink está sendo realizado
corretamente?
Colaborador sabe onde está localizada a instrução de
trabalho?
O processo está conforme instrução de trabalho? Anotar
código.
Equipamentos de medição estão identificados? Parafusadeiras
devem estar com o lacre.
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL

8
9
10

12
13
14
15

17
18
19
20
Calibração de
equipamentos

INADMISSÍVEL

ADMISSÍVEL

16

Cumprimento de
procedimento

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

11
Treinamento

Lote Piloto? Fca atualizado?
Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.
Auditoria de Carta CEP - PR-PRO-001-AQ Anexo E
Planilha MQA está sendo preenchida? Produção diária está
sendo preenchida? Diário de bordo preenchido diante de
uma extrapolada?

STATUS

5

7
Armazenamento
e identificação

PONTO DE AUDITORIA

21
22

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO B – CHECK LIST DO SETOR DE ALMOXARIFADO/EXPEDIÇÃO

ITEM

Fluxos e controles

No

ADMISSÍVEL

2

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

ADMISSÍVEL

7
8
9
10
11

Calibração de
equipamentos

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC

Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.

4
5
6

Treinamento

STATUS

1

3

Armazenamento
e identificação

PONTO DE AUDITORIA

12
13
14
15
16

O cartão de check list de abastecimento está sendo
preenchido? IT-AQU-001-MINAS Anexo A
Tem itens de devolução acumulado para guardar?
Tem pallet (plástico ou madeira) vazio nos corredores?
Tem material parado no corredorl?
Etiquetas de aviso de entrada AE, desorganizada ou não
colada
Gaiola do lixo cheia no Almoxarifado/Expedição
Caixas recebidas Amassadas/Danificadas no estoque? Se sim,
deve ter aprovação da qualidade.
Organização/alinhamento dos pallets acumulados para
utilização interna
As caixas com injetados ou caixas de embalagem estão
expostas?
Colaborador tem treinamento?
Check list das empilhadeiras estão sendo preenchidos?
Baterias das empilhadeiras estão carregando?
Equipamentos de medição estão identificados?
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO C – CHECK LIST DO SETOR DE INJETORA/TAMPOGRAFIA

ITEM

No
1
2

Fluxos e controle
de produção

3
4

Armazenamento
e identificação

Gestão Visual

Cumprimento de
procedimento

CRITÉRIO PARA
ABERTURA DE NC
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

Auditoria 7's CQA foi realizada? PR-PRO-009-MINAS Anexo D

6
7

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

14
15

Empilhamento de peças injetadas (máximo de 6 caixas)
As peças no kanban estão de acordo com a IT?
Materiais conformes e não conformes estão devidamente
identificados?
Capacitação operacional (colete amarelo/laranja). PR-GPS-001PRO
Colaborador tem treinamento?
Está na matriz de polivalência?
Gráfico de eficiência está atualizado?
Gráfico de eficiência sobre objetivo e sobre o disponível está
atualizado?
Gráfico de setup está atualizado?
Colaboradores estão usando EPI?

16

Peça padrão está disponível na máquina? Está identificada?

INADMISSÍVEL

8

10
11
12
13

17
18
19
20

Calibração de
equipamentos

O caderno de produção está sendo preenchido?
Prazos dos cartões laranja/amarelo/azul estão atualizados?
Anotar cartões auditados.
Carta CEP está correta? Gráfico plotado corretamente?
Extrapolações e diário de bordo.
Check list do Ponto Crítico está sendo preechido
corretamente?

STATUS

5

9
Treinamento

PONTO DE AUDITORIA

21
22

A ficha de refugo está localizada na máquina e sendo
preenchida corretamente? PR-PRO-007-INJ - Anexo C
É cópia não controlada? Está no prazo?
Colaborador sabe onde está localizada a instrução de
trabalho?
O processo está conforme instrução de trabalho? Anotar
código.
Máquinas estão com identificação de calibração?
Calibração está em dia?

ADMISSÍVEL

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
ADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL

INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
INADMISSÍVEL
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ANEXO D – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MENOR – FRENTE
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ANEXO E – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MENOR – VERSO
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ANEXO F – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MAIOR - FRENTE
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ANEXO G – CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE MAIOR – VERSO
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Resumo: Focando na determinação das condições
ótimas de operação que tendem à realização de
processos produtivos com mínima variabilidade, este
trabalho tem por objetivo otimizar a resposta que
representa uma característica de qualidade do processo
de torneamento do aço de corte fácil 12L14 em relação
as variáveis de entrada: velocidade de corte (Vc), avanço
(fn) e profundidade (ap). A resposta analisada foi a
rugosidade média (Ra) do corpo de prova que tem a
finalidade de ser minimizada. Nesse contexto, o ponto
ótimo do problema é determinado por meio da
otimização do Erro Quadrático Médio (EQM) que visa
com que a medida de centralidade obtida do conjunto de
dados de Ra seja a mais próxima possível do seu valor
alvo enquanto que a variabilidade seja a menor possível
e, desse modo, proporcionando com que o problema se
torne insensível à ação de ruídos. Como resultado,
obtiveram-se os valores de Vc = 286,185 m/min; fn =
0,087 mm/rev e ap = 0,562 mm que foram considerados
ideais para os parâmetros de entrada do processo quando
o objetivo for a minimização da rugosidade que é
considerada uma característica de qualidade do
processo.
Palavras-chave: Otimização,
Quadrático Médio (EQM).

Torneamento,

Keywords: Optimization, Turning, Mean Square Error
(MSE).

1 Introdução
Os programas de melhoria contínua que focam
em condições ótimas de operação é o meio pelo
qual as empresas buscam garantir a qualidade
de seus produtos e processos. A qualidade dos
produtos obtidos a partir de processos de
fabricação como a usinagem, está diretamente
relacionada à maneira como as múltiplas
características do produto atendem às
especificações impostas pelos clientes.
Considerando que o processo de usinagem é
uma relação entre as variáveis de entrada do
processo (x) com as variáveis de saída (y) que
representam as características de qualidade, tal
que y = f (x), se conclui que uma melhora na
qualidade possa ser atingida com a definição
do melhor conjunto dos parâmetros de entrada
(x).

Erro

Abstract: Focusing on the determination of optimum
operating conditions that tend to perform production
processes with minimal variability, this work aims to
optimize the response that represents a quality
characteristic of the turning process of the easy cut steel
12L14 in relation to the input variables: Cutting speed
(Vc), feed rate (fn) and depth (ap). The analyzed
response was the average roughness (Ra) of the test
specimen that is intended to be minimized. In this
context, the optimum point of the problem is determined
by the optimization of the Mean Square Error (EQM)
that aims to measure the centrality obtained from the Ra
data set as close as possible to its target while the
variance is as small as possible and thus providing the
problem that it becomes insensitive to noise action. As a
result, the values of Vc = 286.185 m / min were
obtained; Fn = 0.087 mm / rev and ap = 0.562 mm which
were considered ideal for the process input parameters
when the objective is the minimization of roughness
which is considered a process quality characteristic.

Neste contexto, foi considerado o processo de
torneamento do aço de corte fácil 12L14 que
possui três parâmetros de entrada: Velocidade
de corte (Vc), avanço (fn) e profundidade (ap)
e uma variável de saída: rugosidade média
aritmética (Ra) que representa o valor
aritmético de todos os desvios do perfil de
rugosidade em relação à linha média dentro do
comprimento de medição (lm) conforme
exemplificado pela Figura 1.

7

eixo principal de rotação da máquina e a
ferramenta se desloca simultaneamente
segundo uma trajetória coplanar com o
referido eixo.
Existem, no torneamento, dois fatores cuja
influência (independente de material de peça e
ferramenta) determina o resultado final do
processo: os parâmetros de corte e a geometria
da aresta de corte.

Figura 1 - Representação da obtenção de Ra
Fonte: Gaudêncio (2015)

Entre os parâmetros de corte, a velocidade de
corte (Vc) é a taxa na qual a superfície não
cortada da peça passa pela aresta de corte da
ferramenta, expressa normalmente em m/min.
O avanço (fn) é a distância percorrida pela
ferramenta por revolução da peça, e a
profundidade de corte (ap) é a espessura ou
profundidade de penetração da ferramenta
medida perpendicularmente ao plano de
trabalho, que é definido pelas direções de
avanço e (Vc) da ferramenta.

A rugosidade é considerada uma característica
de qualidade do processo de torneamento, pois
quanto menor for a rugosidade gerada no corpo
de prova, melhor será o seu acabamento.
Diante deste fato, este trabalho tem o objetivo
de otimizar a rugosidade média Ra a fim de que
o seu valor seja o menor possível e, assim,
satisfazendo as características impostas pelo
processo e, consequentemente, definindo os
valores ótimos das variáveis de controle.
Para a realização da otimização, foi utilizado o
Erro Quadrático Médio (EQM), do inglês,
Mean Squared Error (MSE), que segundo
Köksoy (2006) é um critério efetivo para
combinar a média e as respostas de desvio
padrão na otimização de respostas duais. Com
a realização da otimização, o trabalho é
finalizado por meio da obtenção do valor
mínimo da rugosidade média Ra que satisfaz
todas as condições impostas pelo processo.
Como consequência, também são definidos os
valores das variáveis de controle – Vc, fn e ap
– que são ideais para o processo atingir o alvo
definido para Ra. Juntamente com o Projeto de
Experimento (do inglês, Design of
Experiments (DOE) que é uma técnica
utilizada para definir quais dados, em que
quantidade e condições devem ser coletadas
durante um determinado experimento,
buscando satisfazer dois grandes objetivos: a
precisão estatística da resposta e o menor custo
(SANTOS, et al, 2016 apud ARANDA, 2008).

Figura 2 - Parâmetros de corte e superfícies em
torneamento cilíndrico externo.
Fonte: Amorim (2002)

2.1 - Planejamento de experimentos
Segundo
Montgomery
(2008),
a
experimentação possui um papel importante na
área da engenharia como, por exemplo, no
desenvolvimento de novos produtos, no
processo de fabricação ou mesmo em sua
melhoria com o objetivo, na maioria dos casos,
de desenvolver um processo robusto que é
minimamente afetado por fontes externas de
variabilidade. O Projeto e Análise de
Experimentos, é definido como o processo de
planejamento dos experimentos para que dados
apropriados sejam coletados e depois

2 O Processo de Torneamento
De acordo com Amorim (2002), torneamento é
um processo mecânico de usinagem destinado
a obtenção de superfícies de revolução com
auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do
8

analisados por métodos estatísticos, resultando
em conclusões válidas e objetivas.

3 Metodologia de Pesquisa
A pesquisa pode ser classificada sob diversos
pontos de vista como quanto a sua natureza,
abordagem, objetivos e procedimentos. Assim,
sob o ponto de vista da sua natureza, este
trabalho pode ser classificado como uma
pesquisa aplicada uma vez que objetiva gerar
conhecimentos para fins práticos, dirigidos à
solução de problemas específicos. Sob o ponto
de vista da abordagem, este trabalho é
especificado como quantitativo por visar à
mensuração de variáveis com ênfase no
raciocínio dedutivo. Quanto à ótica dos
objetivos, este trabalho classifica-se como uma
pesquisa de classe axiomática uma vez que
utiliza os resultados de um experimento obtido
na literatura e dentre a classe axiomática,
caracteriza-se como normativa, pois possui o
propósito de melhorar os resultados
experimentais por meio de uma solução ótima
explorando o uso de métodos matemáticos,
estatísticos e computacionais.

Dessa forma, qualquer problema experimental
deve ser sustentado por dois elementos: o
projeto dos experimentos e a análise estatística
dos dados. Para auxiliar no desenvolvimento
dos experimentos, a Metodologia de Superfície
de Resposta é uma das técnicas utilizadas.
2.1.1 - Metodologia de superfície de
resposta
Segundo Montgomery (2008), a metodologia
de superfície de resposta (MSR) é uma coleção
de técnicas matemáticas e estatísticas que são
úteis para modelagem e análise em aplicações
onde uma resposta de interesse é influenciada
por várias variáveis e o objetivo é otimizar essa
resposta. Na maioria dos problemas de MSR, a
forma da relação entre a resposta e as variáveis
independentes é desconhecida. Assim, o
primeiro passo no MSR é encontrar uma
aproximação adequada para a relação
verdadeira entre y e as variáveis
independentes. Geralmente, emprega-se um
polinômio de segunda ordem de acordo com o
modelo da Equação (1).

Por fim, quantos aos procedimentos ou método
de pesquisa a se utilizar, foi adotado a
modelagem e simulação dentre as demais
modalidades de pesquisas existentes. A
escolha desse método explica-se pelo fato do
uso de dados experimentais encontrados na
literatura e provenientes do experimento de
torneamento do aço de corte fácil ABNT/SAE
12L14.

𝑦 = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +
∑

𝑖<𝑗 ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑗

+ 𝜀 (1)

Para qualquer um dos modelos polinomiais
utilizados, os parâmetros (β) podem ser
estimados utilizando o método dos mínimos
quadrados ordinários, do inglês, Ordinary
Least Squares (OLS) que visa encontrar o
melhor ajuste do modelo aos dados
observados. O método dos mínimos quadrados
baseia-se na escolha dos valores de β na
Equação (1) com o intuito de que a soma dos
quadrados dos erros seja minimizada
(MONTGOMERY, 2008).

Logo, a pesquisa realizada neste trabalho é
classificada
como
uma
modelagem
quantitativa axiomática normativa.
4 Objeto de estudo: Torneamento do aço de
corte fácil 12L14
Para a realização deste trabalho, utilizaram-se
os dados experimentais disponibilizados em
Gaudêncio (2015) que foi baseado em um
planejamento de experimentos. As variáveis de
controle adotadas para esse procedimento
foram velocidade de corte (Vc), avanço (fn) e
profundidade de usinagem (ap). Essas
variáveis influenciam fortemente o processo de
torneamento, principalmente no acabamento
superficial da peça e no desgaste da
ferramenta. Após a definição das variáveis de

Apesar de eficaz, a maioria dos trabalhos em
MSR têm utilizado a metodologia para a
modelagem e a otimização de uma única
característica (CAMPOS, et al, 2012 apud
KOKSOY, 2008), solução esta que raramente
é suficiente para atender a várias respostas
simultaneamente.
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controle, definiu-se a faixa de valores adotados
para cada um dos níveis dessas variáveis
conforme mencionados na Tabela 1.
Variáveis de
controle
Velocidade de corte
(m/min)
Avanço da
ferramenta (mm/rev)
Profundidade de
corte (mm)

-1

Níveis
0

+1

220

280

340

0,08

0,10

0,12

0,70

0,95

A esbeltez da peça (E) é uma propriedade que
associa o diâmetro (D) do corpo de prova e seu
comprimento (L) de acordo com a relação E =
L/D. A admissão desta variável de ruído
constitui na hipótese de que corpos de prova
mais esbeltos sofram maiores influência da
vibração no decorrer do processo de usinagem
e manifestam valores maiores de rugosidade
superficial.
A posição de medição (P) é uma variável que
tenta analisar indiretamente o efeito da
vibração em relação a rugosidade superficial
da peça ao longo do processo de torneamento.
Com essa hipótese, aguarda-se que a vibração
próxima ao ponto de fixação do corpo de prova
na máquina seja baixa e a rugosidade
superficial também e, desse modo, quanto
maior a distância do ponto de fixação do corpo
de prova, maior a vibração e a rugosidade
superficial.

1,20

Tabela 1- Parâmetros das variáveis de controle
Fonte: Gaudêncio (2015)

Segundo Gaudêncio (2015), no Brasil, os
conceitos de rugosidade superficial são
definidos pela norma ABNT NBR 6405/1988
e o sistema adotado pelas normas brasileiras
compreendem o sistema de medição da linha
média.

4.2 - Materiais, máquinas, ferramentas e
instrumentos de medição

Para a composição deste experimento foi
utilizado à rugosidade média aritmética (Ra),
que é o valor médio aritmético de todos os
desvios do perfil de rugosidade em relação à
linha média dentro do comprimento de
medição.

Os corpos de prova utilizados neste
experimento possuem dimensões que variam
de 30 a 50 mm de diâmetro por 295 mm de
comprimento. Os corpos de prova são feitos de
aço de corte fácil de acordo com a
especificação ABNT 12L14 seguindo a
composição química descrita na Tabela 2:

4.1 - Variáveis de ruído ou não controláveis
Este trabalho considera três variáveis de ruído
no processo torneamento as quais são: esbeltez
da peça (E), o desgaste da ferramenta (VB) e a
posição da medição (P) que são responsáveis
por gerar variação em múltiplas condições de
ensaio.
%C
0,090

%Si
0,030

%Mn
1,240

%P
0,046

%S
0,273

%Cr
0,150

%Ni
0,080

%Cu
0,260

%Al
0,001

%Mo
0,020

%Pb
0,280

%N
0,0079

Tabela 2 - Composição química do aço ABNT 12L14
Fonte: Gaudêncio (2015)

comprimento máximo torneável de 300 mm
entre pontas.

Os experimentos foram efetuados em um torno
de CNC da marca NARDINI, modelo LOGIC
175, comando numérico CNC MCS Série 500,
potência de 7,5 CV, rotação máxima de eixo
árvore 4000 rpm, torre porta-ferramenta com 8
posições, diâmetro máximo de 100 mm e

A ferramenta de corte empregada nesse
processo foi o metal duro classe ISO P35
revestido com três coberturas (Ti(C,N),
Al2O3, TiN), (GC 4035 Sandvik) na geometria
10

ISSO SNMG 09 03 04 – PM e com suporte
designação ISO DSBNL 1616H 09.

pelas variáveis de ruído. A Tabela 3
exemplifica o arranjo cruzado proposto para o
torneamento do aço de corte fácil ABNT/SAE
12L14 para obter os valores da variável de
resposta Ra. Posteriormente, é possível
visualizar na tabela 4 os valores das 17
condições
experimentais
as
quais
consideraram 12 condições de ruído propostas
pelo arranjo cruzado.

4.3 - Arranjo experimental
O experimento em questão aborda um arranjo
cruzado composto por um arranjo interno
representado pelas variáveis de controle e,
também, por um arranjo externo representado

Arranjo Externo

Arranjo Interno (CCD)

Yj

k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Esbeltez

G

G

G

G

G

G

F

F

F

F

F

F

Desgaste

N

N

N

U

U

U

N

N

N

U

U

U

Posição

CP

CE

CA

CP

CE

CA

CP

CE

CA

CP

CE

CA

Yij1

Yij2

Yij3

Yij4

Yij5

Yij6

Yij7

Yij8

Yij9

Yij10

Yij11

Yij12

i

Vc

Fn

Ap

1

220

0,08

0,7

2

340

0,08

0,7

3

220

0,12

0,7

4

340

0,12

0,7

5

220

0,08

1,2

6

340

0,08

1,2

7

220

0,12

1,2

8

340

0,12

1,2

9

180

0,10

0,95

10

380

0,10

0,95

11

280

0,07

0,95

12

280

0,13

0,95

13

280

0,10

0,53

14

280

0,10

1,37

15

280

0,10

0,95

16

280

0,10

0,95

17

280

0,10

0,95

Tabela 3 - Planejamento do experimento utilizando arranjo cruzado
Fonte: Gaudêncio (2015)
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k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i

Ra1

Ra2

Ra3

Ra4

Ra5

Ra6

Ra7

Ra8

Ra9

Ra10

Ra11

Ra12

1

0,747

0,816

0,831

1,528

1,776

2,320

3,829

0,984

1,046

0,869

0,748

0,781

2

0,733

0,752

0,801

1,364

2,059

2,249

3,970

0,974

1,021

3,136

1,869

0,847

3

1,093

1,155

1,168

1,844

2,296

2,153

3,505

1,413

1,483

1,796

1,736

1,744

4

1,163

1,146

1,260

1,865

2,557

2,431

1,574

1,498

1,485

3,280

1,832

1,981

5

1,139

1,320

1,258

1,304

1,593

2,111

9,694

1,471

1,693

2,235

1,380

1,449

6

1,169

0,950

0,856

1,472

1,359

1,803

4,177

1,438

1,600

7,148

3,151

1,263

7

1,553

1,583

1,589

1,686

1,677

1,729

1,949

1,538

1,576

3,100

1,952

1,873

8

1,557

1,693

1,623

1,542

1,637

1,649

3,450

1,574

1,617

5,533

3,132

1,813

9

1,300

1,109

1,129

1,399

1,707

1,531

4,797

1,309

1,368

3,627

1,842

1,649

10

1,009

0,850

1,044

1,962

1,866

1,735

5,441

1,526

1,413

4,353

2,387

1,363

11

1,471

1,271

1,323

2,158

2,005

1,868

4,129

2,083

1,263

2,828

1,904

0,661

12

1,363

1,387

1,460

2,329

1,998

1,918

3,409

1,554

1,524

1,783

1,709

1,733

13

1,160

1,218

1,273

2,226

2,345

2,486

1,265

1,065

1,102

2,602

1,667

1,758

14

1,470

1,363

1,403

2,088

2,464

2,493

5,220

1,322

1,262

3,368

2,658

2,508

15

1,255

1,313

1,420

2,418

2,176

2,197

6,688

1,214

1,201

3,101

2,783

2,061

16

1,143

1,304

1,323

2,191

2,234

2,286

6,275

1,145

1,136

2,789

3,013

1,960

17

0,917

1,075

1,148

2,533

2,366

2,371

6,064

1,152

1,165

3,196

2,993

2,106

Tabela 4 - Valores obtidos no experimento para Ra em cada condição de ruído
Fonte: Gaudêncio (2015)

o valor alvo, denominado de bias, de
tal forma que a função EQM seja minimizada
conforme representado a seguir:

Por fim, para a determinação dos valores de
rugosidade de cada corpo de prova após o
torneamento dos mesmos, foi utilizado um
rugosímetro MITUTOYO Surftest SJ-201P.
Os valores medidos para a variável de resposta
Ra foram obtidos durante o percurso da
unidade de avanço e posteriormente
registrados em planilha eletrônica.

𝐸𝑄𝑀 = (𝑀é𝑑𝑖𝑎 − 𝑇)2 + (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜²) (2)
A otimização das condições de produção
sempre foi um dos objetivos básicos da
indústria manufatureira, sendo um fator
determinante da evolução das máquinas e das
ferramentas de corte. Desse modo, implica em
ter um bom conjunto de soluções
comprometidas com os objetivos desejados.

5 Otimização da variável de qualidade do
processo
Como dito anteriormente, para a otimização foi
utilizado o Erro Quadrático Médio (EQM) que
integra uma tolerância entre a resposta média e
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Com base nos experimentos obtidos, o método
dos mínimos quadrados ordinários é aplicado
nas respostas experimentais de média e
variância de Ra com o intuito de se obter os
coeficientes de cada modelo. Essa etapa foi
realizada com o auxílio do software Minitab®.
Os coeficientes obtidos para o modelo
completo estão listados na Tabela 5.

Tabela 6 - EQM e Bias para o Modelo Completo

Com o modelo completo calculado repete-se o
processo para a o modelo reduzido que
consiste basicamente nas retiradas dos termos
não significativos do modelo. Neste trabalho,
retirou-se a interação da Velocidade de corte
com a Profundidade de corte (Vc*ap). Os
mesmos passos realizados na otimização do
modelo completo, foram realizados para o
modelo reduzido. A Tabela 7 informa os
coeficientes obtidos para os modelos de
centralidade e dispersão para o modelo
reduzido.

Coeficientes
Média

Desvio

b0

2,272

1,452

Vc

0,077

0,060

fn

0,018

-0,280

Coeficientes

ap

0,212

0,258

Média

Desvio

Vc*Vc

-0,107

-0,022

b0

2,272

1,452

fn*fn

-0,157

-0,207

Vc

0,077

0,060

ap*ap

-0,106

-0,165

fn

0,018

-0,280

Vc*fn

0,026

0,149

ap

0,212

0,258

Vc*ap

0,006

0,018

Vc*Vc

-0,107

-0,022

fn*ap

-0,123

-0,236

fn*fn

-0,157

-0,207

T = alvo*

1,444

ap*ap

-0,106

-0,165

Vc*fn

0,026

0,149

Vc*ap

--

--

fn*ap

-0,123

-0,236

T = alvo*

1,443

Tabela 5 - Modelo de Otimização Completo

Após a obtenção dos coeficientes dos modelos
de centralidade e dispersão de Ra, a otimização
individual (T) da medida de centralidade é
realizada. A otimização individual é realizada
por meio do algoritmo do Gradiente Reduzido
Generalizado (GRG) o qual está disponível no
aplicativo Solver do Microsoft Excel®. O
resultado dessa otimização também é
apresentado na Tabela 5. Em sequência, a
otimização da formulação do EQM também é
realizada por meio do algoritmo GRG.
Juntamente com o EQM calcula-se o bias que
é o valor da tolerância entre a resposta média e
o valor alvo (T) da rugosidade Ra.

Em sequência, é realizada a otimização
individual da medida de centralidade de Ra por
meio do algoritmo GRG para que após, a
otimização da equação do EQM seja
concluída. A Tabelo 8 apresenta os valores
obtidos na otimização para o EQM e para o
bias do modelo reduzido.

EQM 0,260

EQM 0,327

Bias

Tabela 7 - Otimização para o Modelo Reduzido

0,048

Bias
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0,347

Corte, de modo que, elas atingissem seus
valores ótimos para que a saída (rugosidade)
seja mínima.

Tabela 8 - EQM e Bias do Modelo Reduzido

Desse modo, conclui-se que os valores obtidos
na otimização para o EQM e para o Bias do
Modelo Reduzido foram maiores em relação
aos obtidos para o Modelo Completo e o
modelo que apresentar o valor de EQM mais
próximo de zero é aquele que tem a melhor
otimização, ou seja, o menor erro de previsão.

O método EQM dá a possibilidade de estudar
dois modelos de comparação e visualizar qual
modelo é mais viável para que a variável de
saída possa ser minimizada. O modelo
completo estuda todas as interações das
variáveis de entrada e o modelo reduzido, por
sua vez, retira-se uma ou mais interação do
projeto a fim de reduzir os ruídos do processo
e otimizá-lo.

Assumindo que a otimização do modelo
completo proporciona uma menor variação do
erro quadrático médio, o mínimo valor obtido
para Ra é igual a 1,493.

Após os estudos conclui-se que os valores
encontrados no modelo reduzido não foram os
melhores valores possíveis quando comparado
aos valores do modelo completo. O valor do
EQM obtido para o modelo reduzido é maior
do que o obtido para o modelo completo e,
assim, proporcionando um maior erro de
previsão da variável de saída Ra. Mas apesar
disso, seu uso não é descartado, uma vez que
em estudos futuros, podem contribuir com
outras pesquisas.

Como consequência, a Tabela 9 apresenta os
valores ótimos das variáveis de controle do
processo de torneamento que devem ser
consideradas para se obter o mínimo valor
encontrado para a variável de qualidade do
processo – rugosidade média Ra.
Resposta decodificada
Resultados da Otimização - Solver
Vc

fn

ap

286,185

0,087

0,562
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6 Conclusão
A composição dessa pesquisa enfatizou a
busca por melhorias, algo muito desejado por
organizações, que procuram sempre criarem
seus produtos com maior qualidade.Os
processos industriais exibem uma elevada
variabilidade devido à presença de ruídos e,
assim, originando observações altamente
variáveis.
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RESUMO
Em cenários onde a concorrência abrange escalas mundiais e posturas são mais agressivas, as
empresas são forçadas a fornecerem para os clientes, além de preços competitivos,
produtos/serviços com maiores níveis de qualidade, lead time menores, visual atrativo entre
outros.
Os indicadores chaves de desempenho (KPI’s) se revelam grandes aliados aos gestores de
empresas porque auxiliam essas empresas a se manterem competitivas e ativas no mercado.
Esse trabalho teve como objetivo, a utilização da metodologia DMAIC, para a definição e
implantação de Indicadores Chaves de Desempenho em uma empresa de Telecomunicações.
Para isso utilizou-se o Goal Question Metric (GQM) na identificação das métricas que
compõem os KPI’s, a Matriz GUT para priorizá-los eo 5W2H para documentar o plano de
medição estabelecido.
Após a definição das métricas, as mesmas foram encaminhadas aos gestores das áreas, para que
os mesmos começassem a demonstrar os indicadores nas Reuniões de Análise Crítica da
empresa, que foi implementada pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Após a implementação,
foram utilizadas o Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) e Brainstorming para resolução dos
problemas apontados pelos KPI’s.

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho, Gestão de Empresas, Estratégia
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ABSTRACT
In scenarios where competition encompasses global scales and postures are more aggressive,
companies are forced to provide customers with competitive prices, products / services with
higher levels of quality, shorter lead times, attractive visuals among others.
Key performance indicators (KPIs) are great allies to company managers because they help
these companies remain competitive and active in the market.
This work aims, using the DMAIC methodology, to define and implement Key Performance
Indicators in a telecommunication company. For this purpose the Goal Question Metric (GQM)
was used to identify the metrics that make up the KPIs and the 5W2H to document the established measurement plan.
After the definition of the metrics, they were sent to the managers of the areas, so that they
began to demonstrate the indicators in the Meetings of Critical Analysis of the company, which
was implemented by the Quality Management System. After the implementation, the Cause and
Effect Diagram (Ishikawa) and Brainstorming were used to solve the problems pointed out by
the KPIs.

Key words: Performance Indicators, Business Management, Strategy
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
5W2H

-

What, When, Where, Why, Who, How, How Much

DMAIC

-

Define, Measure, Analyse, Improve and Control

GQM

-

Goal Question Metric

GUT

-

Gravidade, Urgência e Tendência

KPI

-

Key Performance Indicator

PDCA

-

Plan Do Check and Action

PMES

-

Pequenas e Médias Empresas

SEBRAE

-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SGA

-

Sistema de Gestão Ambiental

SGI

-

Sistema de Gestão Integrado

SGQ

-

Sistema de Gestão da Qualidade

SMD

-

Sistema de Medição de Desempenho

SRF

-

Secretaria da Receita Federal

SWOT

-

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

VIM

-

Vocabulário Internacional de Metrologia
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1 INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com a rentabilidade e sustentabilidade das organizações
constitui um vetor primordial da sociedade atual. O mundo muda a uma velocidade vertiginosa
e a globalização apresenta-se como um processo de seleção natural, onde só os mais fortes e
com maior capacidade de adaptação sobrevivem. Atualmente a globalização da economia e a
crescente competição de mercado marcam a era da informação, em que o aperfeiçoamento e
inovação dos processos e serviços se conectam com a boa gestão e com a correta tomada de
decisão para garantir sobrevivência das empresas (CANHADAS, 2010). As microempresas são
mais vulneráveis a quebra, de acordo com o estudo realizado em outubro de 2016 pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com os dados disponibilizados
pela Secretaria da Receita Federal (SRF), cerca de 50% das microempresas fundadas entre os
anos de 2008 e 2012 fecharam suas portas nos dois primeiros anos de funcionamento, conforme
ilustrado na Figura 1.

50%

Mortalidade de empresas

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Micro Empresas

3%

2%

2%

Pequenas
Empresas

Médias Empresas

Grandes
Empresas

FIGURA 1 - Mortalidade média das empresas de até dois anos por porte
FONTE: Elaboração própria

Segundo SEBRAE (2016), os principais motivos da grande diferença entre a taxa de
mortalidade das microempresas são relacionados com o fato das mesmas possuírem um poder
de capital menor que as empresas maiores (pequenas, médias e grandes), além de outros fatores,
como planejamento precário ou inexistente.
Também o crescimento desordenado de uma empresa é capaz de ocasionar a falência, de acordo
com Moreira (2010), é comum pequenas empresas que tiveram um rápido crescimento entrar
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em uma crise na seqüência, isto ocorre pois o crescimento acelerado exige uma gestão mais
madura em um curto período de tempo.
Nesse ambiente de concorrência acirrada, as empresas acabam sendo forçadas a buscarem
novas ideias, ferramentas e métodos, com objetivo de aperfeiçoarem o Processo de Gestão e
aumentar o desempenho. A par da crise econômica, o mundo foi despertando para as questões
ambientais e de segurança integradas na criação de valor. As organizações têm de produzir hoje
de forma mais eficiente, garantindo o amanhã. As organizações deixaram de ser unidades
isoladas e passaram a ser avaliadas como peças integrantes de um sistema que engloba todas as
partes interessadas.
Sistemas tradicionais de medição de desempenho ainda utilizam valores, ideias e suposições da
era da Produção em Massa, o que faz com que os indicadores sejam centrados em indicadores
financeiro/contábil e de eficiência operacional, concebidos por uma visão departamental. O
ambiente externo acaba quase não exercendo influência nesses indicadores.
Atualmente, não é expectável que exista um “conjunto de indicadores de desempenho chave
transversais”. Carece, antes, de identificar as questões que cada organização deve colocar para
identificar os indicadores chave de desempenho aplicáveis à sua realidade, que podem ser ou
não transversais, com o objetivo de avaliar a eficiência do sistema de gestão e apoiar a decisão.
O que não é medido, não pode ser gerenciado. Sabendo disso, o presente estudo mostra na
prática a definição e implantação de indicadores chaves de desempenho (KPI’s) para guiar a
gestão e assim garantir a competitividade e sobrevivência de uma empresa de
telecomunicações.
A crescente necessidade de uma maior eficiência nos processos produtivos de uma
empresa,devida principalmente ao aumento da concorrência, torna evidente a importância de
se ter um sistema de controle que possa fornecer informações essenciais para o entendimento e
aperfeiçoamento das atividades realizadas pelas empresas. É importante definir o que será
medido; porém essa tarefa não é nada fácil. Determinar quais as medidas que devem ser
realizadas depende da complexidade do processo que se deseja estudar e da sua importância em
relação às metas estabelecidas pela empresa. Muitas são as variáveis que podem ser medidas e
avaliadas, por isso saber distinguir quais são as essenciais depende muito do bom senso e
experiência dos gerentes.
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A medição de desempenho tornou-se um tema popular para as indústrias e academia, atingindo
um estágio de ser identificado como um subconjunto da literatura de gestão. Na visão de Neely
et al. (2003), “a medição de desempenho pode ser definida como um processo de quantificação
da eficiência e eficácia das ações”, isto por meio de um sistema de medição de desempenho
(SMD) equilibrado e dinâmico sustentado pelo processo decisório. Em outras palavras, é uma
integração do planejamento de gestão e o sistema de controle adotado.
A engenharia de produção permite a visualização global de um sistema de produção: materiais,
equipamentos, informações, energia e pessoas. Esta amplitude agregada às vastas áreas de
pesquisa/atuação: logística, qualidade, estratégia, sustentabilidade, gestão da produção e etc.,
contribuem para uma visão mais adequada do negócio. Dentro de uma organização, indicadores
de desempenho alocados em cada campo permitem uma visão global e ao mesmo tempo focada
da empresa.
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1.1 METODOLOGIA UTILIZADA
O objetivo principal do trabalho é a definição e implantação de indicadores chaves de
desempenho para uma empresa do ramo de telecomunicações. Com isso, utilizou-se a
metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control), mostrada na figura 2,
para estruturar as etapas do estudo, que teve como objetivo secundário, analisar os resultados
dos indicadores e estabelecer um plano para melhorar os processos da empresa.

FIGURA 2 - Visão geral da metodologia DMAIC
FONTE: Elaboração própria

Após o processo de implantação dos KPI’s, ações de melhoria foram propostas e estruturadas
dentro do DMAIC. Para identificar os pontos de melhoria na segunda rodada do estudo as duas
primeiras etapas, definir (D) e medir (M), foram efetuadas com base na análise das informações
que os KPI’s retornaram na primeira rodada do DMAIC. A etapa analisar (A) contou com o
brainstorming, SWOT e o diagrama de Ishikawa para identificar as causas que geraram
resultados indesejáveis nos indicadores e planos de ação para soluções foram propostos com a
utilização da matriz GUT e 5W2H.
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2 A ORGANIZAÇÃO
Localizada no Sul de Minas Gerais, é um empresa que atua no ramo de telecomunicações,
fornecendo projetos para soluções em telecomunicações aos seus clientes. A figura 3 ilustra
ilustra os ambientes interno e externo da empresa.

FIGURA 3 - Matriz SWOT
FONTE: Elaboração própria
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
Este capítulo contém a pesquisa efetuada na literatura acerca das empresas que mais
cresceram no Brasil em relação ao faturamento. Principalmente foram estudados os indicadores
de desempenho, os quais serviram de base para o estudo realizado, além de algumas ferramentas
e técnicas utilizadas.
A Deloitte, em conjunto com a revista Exame, levantaram as 100 Pequenas e Médias Empresas
(PME’s) do Brasil que tiveram o maior destaque em relação ao aumento do faturamento. De
acordo com a pesquisa, a idade média das empresas ficou na casa dos 20 anos, e a grande
maioria (72%) provinha de controle familiar.

Crescimento de PME's em 2016
3%
6% 4%
6%
40%

7%
8%
8%
9%

9%

Tecnologia da Informação

Construção e Serviços relacionados

Demais manufaturas

Máquinas e equipamentos

Serviços prestados às empresas

Alimentos e bebidas

Comércio

Demais serviços

Indústria química

Serviços de telecomunicações

FIGURA 4 - Informações sobre as PME’s que mais cresceram em 2016
FONTE: Adaptado de DELOITTE (2017)

O setor de telecomunicações não se destacou perante os demais, representando apenas 3% do
resultado, conforme Figura 4. Neste cenário fica explícito a necessidade de implementação de
ferramentas para definir, implantar e controlar indicadores de desempenho (DELOITTE, 2017).
Durante os últimos anos têm surgido um conjunto de referenciais que visam a uniformização
de boas práticas aplicadas nas organizações. Segundo Sampaio et al. (2008), tipicamente, as
organizações começam por implementar a norma ISO 9001 com um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ), claramente por razões históricas, seguida do referencial ambiental, a norma
ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental (SGA), e por fim surge a OHSAS 18001, relacionada
com a saúde e segurança no trabalho, Sistema de Gestão da Segurança. O objetivo é que as
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organizações integrem sistemas e não optem pelo caminho da “adição” de sistemas. Os autores
afirmam que a estrutura dos referenciais potencializa a integração dos mesmos, acrescentando
que a implementação de sistemas de gestão integrados, especialmente se suportada em bons
modelos e metodologias de integração, irá certamente crescer significativamente no futuro, no
sentido de promover cada vez mais existências de um único sistema de gestão, que abrange as
diferentes áreas funcionais relevantes das organizações.
Segundo Saraiva e Sampaio (2010) uma solução mais eficaz passa pela adoção de referenciais
que sejam importantes, necessários e capazes de trazer valor acrescentado para as organizações
que os implementam. Adicionalmente, quando se opta por cobrir vários dos subsistemas e
referenciais que se encontram disponíveis, existe uma clara vantagem em o fazer de forma
integrada, evitando a todo o custo, a criação de ilhas mais ou menos isoladas, correspondentes
a cada um dos respectivos subsistemas, pois este tipo de arquipélago acaba por se encontrar
muito afastado de qualquer tipo de solução ótima global para a organização, numa perspectiva
holística da mesma.
As motivações para a implementação de sistemas de gestão podem ter duas naturezas: internas
e/ou externas. Segundo Sampaio et al. (2006), as organizações que optam pela implementação
e certificação de sistemas de gestão da qualidade suportadas em Uso de Indicadores Chave de
Desempenho para avaliar Sistemas de Gestão da Qualidade suportadas em motivações internas
obtêm melhores resultados quando comparadas com as que avançam para o mesmo processo
suportadas em motivações externas. As motivações internas estão relacionadas com melhorias
organizacionais genuínas, enquanto as motivações externas estão relacionadas, principalmente,
com aspectos promocionais e de marketing, pressões de clientes, aumento de quotas de
mercado, a existência de organizações concorrentes já certificadas, entre outras.
A maioria das organizações opta pela implementação de um sistema de gestão com o objetivo
de melhorar o desempenho organizacional (BERNARDO et al. 2008). A literatura científica
sobre esta temática apresenta, teoricamente, a possibilidade de integração de qualquer sistema
de gestão, certificado ou não. Segundo Karapetrovic e Willborn (1998) a integração de sistemas
é definida como um único sistema de gestão, com a perda de identidade dos subsistemas. Mais
recentemente Karapetrovic (2003) definiu o conceito de sistema integrado como um conjunto
de processos inter relacionados que estão suportados em recursos humanos, materiais e
financeiros comuns, com a finalidade de alcançar objetivos organizacionais comuns. A
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integração dos vários subsistemas num único sistema de gestão tem como objetivo melhorar o
desempenho e a satisfação de todas as partes interessadas.
Foram analisados fatores internos e externos que influenciam a integração de sistemas de gestão
tendo concluído que os fatores internos estão relacionados com os recursos humanos e estrutura
organizacional enquanto os fatores externos são relativos à orientação técnica e à estrutura da
certificação. O autor propôs os seguintes três níveis de integração para as organizações:
•

nível 1 – sinergias estratégicas.

•

nível 2 – sinergias organizacionais.

•

nível 3 – documentação.

Segundo Asif. et al. (2008) a integração dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e
segurança e saúde no trabalho tem como objetivos:
•

Redução de custos;

•

Aumento da eficiência na utilização dos recursos;

•

Aumento da motivação dos colaboradores;

•

Negócio ambientalmente sustentado.

Segundo Pettigrew e Whipp (1991) a integração de sistemas realiza-se pela alteração de três
fatores, sendo eles:
•

Conteúdo - o “quê” do sistema;

•

Contexto - o envolvimento organizacional;

•

Cultural - o “Onde” com o objetivo de determinar o “Quem” do sistema.

Para Karapetrovic (2003), o SGI é a interligação de um conjunto único de processos com
recursos humanos, de informação, materiais, infraestruturas e financeiros comuns, com o
objetivo de atingir metas relacionadas com a satisfação das partes interessadas. O SGI passa
por integrar os requisitos dos outros sistemas no sistema de gestão da qualidade, sendo este a
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coluna vertebral do SGI. Zutshi e Sohal (2005), por sua vez, defendem que para se alcançar os
benefícios potenciais de cada sistema os mesmos têm se ser integrados num sistema único.
O contexto do SGI deve ser analisado em termos internos, dizendo respeito aos recursos da
própria organização, capacidades, cultura e política e externos, relacionados com economia,
fatores do negócio, políticas externas e fatores sociais. A avaliação da integração pode ser
efetuada em diversos itens. A avaliação depende dos recursos e conhecimento. A cultura
organizacional foi apresentada como o fator crítico no âmbito do contexto do SGI para
Jorgensen et al. 2005; McDonald et al. 2003 e Rahimi (1995). Os valores base do SGI consistem
na satisfação do cliente, comprometimento a nível da liderança, participação total dos
colaboradores, formação e treino, decisão baseada em fatos, melhoria contínua, saúde e
segurança do trabalho para os colaboradores e responsabilidade social.
Por fim, o processo de implementação é o fluxo de atividades para atingir os objetivos
estabelecidos. Ao longo dos tempos, vários estudos foram desenvolvidos acerca das
metodologias para a integração de sistemas de gestão. Os estudos desenvolvidos apresentam,
por vezes, diferentes orientações, níveis e abordagens.
Sampaio e Saraiva (2010) desenvolveram três casos de estudo baseados em entrevistas semiestruturados em organizações com sistemas de gestão integrando qualidade, ambiente e
segurança. As organizações que constituíram os casos de estudo foram qualificadas quanto ao
seu nível de integração através de informações cruzadas entre as entidades certificadoras e dos
auditores que auditaram as organizações. O questionário era composto por onze questões e tinha
por objetivo identificar as características associadas a um elevado nível de integração e um
reduzido nível de integração. As principais conclusões dos autores apontam no sentido da
identificação de padrões associados as organizações com um nível elevado de integração e um
nível reduzido de integração, nos aspectos associados às motivações para a integração dos
sistemas de gestão, obstáculos à integração de sistemas de gestão, facilitadores de integração
dos referenciais atuais e níveis de integração. As conclusões da análise dos casos de estudo,
apontam para a identificação de quatro níveis de integração sendo eles:
•

Nível I: Documentação

•

Nível II: Ferramentas de gestão

•

Nível III: Políticas e objetivos
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•

Nível IV: Estrutura organizacional comum

O artigo apresentou ainda um conjunto de oportunidade e ameaças que compila dados da
bibliografia mundial e as conclusões dos próprios casos de estudo, sendo elas:
•

Oportunidades – Partilha da experiência mundial já existente com todas as partes
interessadas promovendo uma maior celeridade na implementação e conseqüente
certificação em novos referenciais;

•

Ameaça - A integração de sistemas ter de passar pela verdadeira integração dos
subsistemas tanto nas áreas específicas, quer funcionais, não sendo um mero acrescento
de subsistemas aos sistemas já implementados;

•

Ameaça – Atualmente detecta-se uma saturação no mercado da certificação que é visível
em torno de determinadas normas e em alguns países. Esta saturação está relacionada
com o valor atribuído ao certificado, situação que tem de ser invertida através da
implementação de mecanismos de concorrência desregrada.

Esta preocupação tem de ser levada em linha de conta pelas entidades certificadoras, bem como
por todas as partes interessadas. A solução apresentada, para esta ameaça, passa pela adoção de
referenciais que sejam verdadeiramente importantes fatores de diferenciação no mercado. No
âmbito da aplicação de vários sistemas existem inúmeras vantagens que estes sejam
devidamente integrados, evitando a criação de ilhas, contraproducentes e dispendiosas para a
organização. Por fim, o artigo ainda apresentou três recomendações para as organizações que
visam evoluir para a integração de sistemas de gestão, sendo elas:
•

Adotar uma orientação baseada em sistemas e processos plurifacetados;

•

Combater a existência de silos internos de intervenção na organização;

•

Adotar verdadeiras visões únicas e integradas, com desdobramentos parciais em função
de cada um dos sistemas implementados.

Atualmente a sustentabilidade apresenta-se como um dos fatores mais importantes para a
integração de sistemas. Outros aspectos são os aspectos ambientais relevantes e as respostas às
emergências de cada organização. Todos estes itens têm de ser analisados no âmbito de um

20

sistema único, cujas exigências promovem respostas verdadeiramente integradas para uma dada
organização.
Ao longo dos tempos, diversos estudos foram desenvolvidos e publicados acerca dos SGI,
nomeadamente no que diz respeito às dificuldades associadas a implementação de Sistemas de
Gestão Integrados.
A lista seguinte identifica as dificuldades agrupadas em cinco macros aspectos, bem como
a revisão bibliográfica associada aos mesmos.
1. Diversidade de componentes dos sistemas de gestão:
•

Diferentes âmbitos dos sistemas individuais - Wilkinsone e Dale (2001);

•

Diferentes estruturas do sistema individual - Karapetrovic (2002);

•

Metodologias de auditoria inadequadas - Karapetrovic (2002);

•

SGI não formalizado - Labodova (2004);

•

Inexistência de denominadores comuns - Karapetrovic (2002);

•

Dificuldades de interpretação dos conceitos de integração - Wilkinson e Dale
(2001).

2. Resistência dos colaboradores:
•

Rejeição de um novo sistema por parte dos colaboradores - Matias e Coelho
(2002) e Zutshi e Sohal (2005);

•

Resistência por parte dos colaboradores com receio de perderem as funções dos
sistemas individuais - Karapetrovic (2002).

3. Recursos:
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•

Experiência insuficiente - Zeng et al.(2007) e Zutshi e Sohal (2005);

•

Recursos insuficientes - Zutshi e Sohal (2005).

4. Dificuldades após implementação:
•

Redução da flexibilidade após a integração - Crowe (1992);

•

Aumento da burocracia devido à integração Zutshi e Sohal (2005).

5. Aspectos culturais:
•

Requer cultura de transformação - Jorgensen et al. (2005) e Wilkinson e Dale
(1999).

As organizações têm a necessidade de detectar a oportunidade de melhoria e de inovação
com o objetivo de fortalecer e consolidar o sucesso sustentado. Para tal, deve-se propor
metodologias de auto avaliação para determinar o nível de maturidade da organização. A auto
avaliação é efetuada em dois níveis: a gestão de topo, na óptica da visão global e estratégica, e
à direção e gestores, na óptica da visão operacional.
A auto avaliação efetuada à gestão de topo avalia os elementos chave nos cinco níveis
possíveis de maturidade. Esta avaliação é efetuada através da comparação de situações reais da
organização versus cenários associados aos níveis de maturidade. A visão da gestão de topo é
global e estratégica dos sistemas de gestão, com o objetivo do sucesso sustentado de uma
organização. Este objetivo está relacionado com a gestão estratégica e políticas, bem como o
estabelecimento de recursos, processos, seguimento e medição, inovação, melhoria e
aprendizagem. A sobrevivência das organizações depende da sua capacidade de entender e
superar as expectativas de todas as partes interessadas, tais como clientes, acionistas, recursos
da organização, fornecedores, subcontratados e a sociedade onde está inserida.
O objetivo é orientar as organizações para a necessidade de serem sustentáveis,
adaptando-se as alterações e mudanças do ambiente de negócio onde estão inseridas.
Desafiando as organizações a aprender, melhorar e inovar, apresentando estes novos conceitos:

•

Principiante
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•

Proativa

•

Flexível

•

Inovadora

•

Sustentada

Os conceitos de objetivo e indicador, embora distintos, encontram-se interligados em
qualquer sistema de gestão. De acordo com o VIM (2007) “Indicador” é o valor de uma
grandeza fornecida por um instrumento de medição ou sistema de medição. Para Branco (2008)
os indicadores servem para monitorizar o desempenho, tratando-se de uma característica ou um
parâmetro, enquanto os objetivos são as metas, níveis que se estabelecem com desafios. Os
indicadores não têm obrigatoriamente objetivos, porém é expectável que tenham. Esta
afirmação é muito questionável pois um sistema de indicadores deve reunir somente
indicadores rentáveis para que o custo associado aos dados recolhidos seja justificável em
função da utilização dos resultados obtidos. Em termos práticos, numa organização dificilmente
existirá um indicador sem objetivo.
Para Cruz (2009) os indicadores têm de estar ao serviço dos objetivos, medindo o seu
desempenho para se poder controlar a organização. Os indicadores são a ferramenta que
concretiza os objetivos previamente estabelecidos. Os objetivos estratégicos representam os
desafios que a gestão de topo estabelece. Os indicadores a eles associados permitem, por sua
vez, avaliar a situação da organização. Há que ter em linha de conta que os indicadores têm de
ser de fácil medição e quantificação e estar verdadeiramente relacionados com a estratégia
estabelecida.
De acordo com Cruz (2009), os indicadores retratam os resultados da organização atual
e, confrontados com a visão da organização, permitem identificar lacunas, promovendo o
estabelecimento de medidas e iniciativas que conduzam à concretização da visão na
organização no futuro. Assim sendo é almejado que cada organização estabeleça um mapa de
acompanhamento dos objetivos estratégicos. O formato do mapa depende de organização para
organização. O que é verdadeiramente importante é a monitoramento, promovendo a
identificação de lacunas que potenciem ações de melhoria, indo ao encontro da Visão
previamente estabelecida. Os indicadores de desempenho de um dado processo são parâmetros
que nos permitem avaliar até que ponto o propósito do processo está a ser atingido.
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Segundo o autor, a medição e análise dos indicadores de desempenho de um processo
permitem reportar o que se mede, atribuir responsabilidades, monitorizar e avaliar o
desempenho, relacionar as pessoas, processos e o sistema e desencadear ações de melhoria. Os
resultados da avaliação de desempenho não são um evento isolado, mas sim a imagem que
reflete a própria organização com todas as partes integrantes que, interrelacionados entre si,
constituem o sistema de gestão.
Ao longo dos tempos diversas definições e constatações sobre indicadores de
desempenho foram sendo publicadas por diversos autores:
•

MacArthur (1996) - Forma de quantificar a execução das atividades realizadas
com o objetivo de comparar os seus resultados com as metas especificadas.

•

Neely et al. (1996) - Quantificar a eficiência e/ou a eficácia de uma tomada de
decisão feita por uma dada organização, permitindo avaliar a evolução dos
resultados efetivos decorrentes de suas atividades enquanto unidade de negócio.

•

Kaplan e Norton (1992) - Nenhum indicador de desempenho isolado será capaz
de prover uma clara representação do desempenho de uma dada organização
nem poderá focar todas as áreas relevantes ao mesmo tempo.

•

Rodrigues et al. (2003) - São ferramentas centrais que permitem um
acompanhamento das principais variáveis de interesse da organização,
possibilitando um planeamento de ações que visam a melhoria de desempenho.

•

Zilber e Fischmann (2002) - Permitem avaliar as decisões tomadas, permitindo
a correção e melhoria de um processo de gestão. A análise do desempenho
permite a tomada de decisões mais seguras sobre as estratégias da organização,
uma vez que possuem informações específicas acerca da gestão do negócio.

•

Crowe (1992)Slack et al. (1997) - Não existe possibilidade de reduzir a
complexidade do desempenho de um negócio a um único indicador. Há
necessidade real de aplicar diversos indicadores para atingir os mais variados
aspectos nos quais a estratégia de negócio se realiza, sendo estes indicadores
relacionados e interagindo entre si.
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•

Souza et al. (1994) - Consistem em expressões quantitativas que representam
uma informação concebida a partir da medição de uma avaliação de uma
estrutura de produção, dos processos que a compõem e dos produtos resultantes,
que constituem instrumentos de apoio à tomada de decisão.

Na conjuntura atual as organizações deparam-se com a necessidade constante de se
adaptarem às novas necessidades do mercado. O aumento da competitividade se apresenta
como um fator crítico para a sobrevivência. As organizações procuram inovar utilizando novas
metodologias de trabalho e aplicando ferramentas de melhoria com o objetivo de alcançar níveis
de excelência capazes de produzir um aumento da qualidade dos produtos e/ou serviços que
fornecem aos seus clientes. As organizações identificam o estado atual de desempenho, bem
como o estado onde querem chegar, através de uma avaliação de desempenho que lhe permita
identificar as atividades capazes de criar valor acrescentado, comparando-se com a
concorrência e/ou com os melhores, promovendo entradas para a revisão das estratégias atuais
e um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, permitindo assim o sucesso
sustentado da organização. Atualmente, não basta ter sucesso, é necessário saber o que motivou
o sucesso, bem como criar medidas para ter sucesso no amanhã. Para este fim, cada organização
deve implementar um sistema de monitoramento do seu desempenho, permitindo assim
monitorizar o presente, bem como promover medidas de melhoria a existir no futuro.
Os indicadores de desempenho têm evoluído ao longo dos tempos com objetivo de
permitir aos gestores tomar decisões baseadas em fatos. No passado, os indicadores eram
exclusivamente de origem financeira. Atualmente, as tomadas de decisão envolvem um maior
número de variáveis, nomeadamente: satisfação de clientes, qualidade dos produtos,
participação no mercado, retenção de clientes, fidelização dos clientes, inovação e habilidades
estratégicas, entre outros.
O objetivo primordial do estabelecimento de indicadores é promover as decisões
baseadas em fatos. Muitas questões se levantam acerca de quais os “indicadores ideais” para
uma dada organização.Com o objetivo de potenciar a melhoria continua, os indicadores
apresentam-se como um meio de excelência ao dispor da gestão para a monitoramento dessa
mesma melhoria.
Em termos teóricos, um indicador é uma característica medida ou conjunto de
características de um fenômeno, de acordo com uma dada fórmula específica, que avalia a sua
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evolução. Os indicadores devem ser sempre subjacentes a objetivos com os quais então
relacionados. Um conjunto de indicadores associados, consistentes e complementares, dando
origem a um dashboard. O dashboard tem como objetivo fornecer informações globais e
sintéticas, permitindo o desenvolvimento e implementação de uma estratégia, através da
monitorização da evolução dos objetivos definidos.
Um indicador pode ser de três tipos diferentes: econômico, técnico ou organizacional.
Um sistema de indicadores permite à organização:
•

Medir o estado da organização;

•

Avaliar o desempenho;

•

Comparar os desempenhos;

•

Identificar os pontos fortes e fracos;

•

Controlar os progressos e modificações ao longo do tempo.

Por sua vez a análise dos indicadores permite à organização:
•

Definir objetivos;

•

Planear estratégicas e ações;

•

Partilhar resultados a fim de informar e motivar as pessoas.

A utilização dos indicadores pode ser periódica ou pontual, dependendo da sua natureza.
Porém, diversos fatores podem influenciar os resultados e podem ser agrupados em dois tipos:
internos (fatores cujo o controle depende da organização) e externos (fatores que estão fora do
controle da organização).
Os fatores cruciais de uma organização têm de ser medidos e avaliado o seu
desempenho. Estes fatores devem conduzir à identificação dos indicadores chave de
desempenho, denominados KPI’s (Key Performance Indicators). Os indicadores chave de
desempenho selecionados devem ser mensuráveis, permitindo à organização traçar e definir
objetivos mensuráveis, capazes de prever tendências e identificar ações corretivas e
preventivas, bem como promover a melhoria contínua. A escolha dos indicadores chaves de
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desempenho deve ser feita pela gestão de topo, com base nas necessidades para a tomada de
decisões estratégicas e táticas. Os indicadores chave de desempenho devem ser desdobrados
em cascata, desde os indicadores estratégicos aos indicadores operacionais, contribuindo num
todo, para os objetivos estratégicos da organização. Os indicadores de desempenho devem ter
em linha de conta a natureza e dimensão da organização, bem como os seus produtos, processos
e atividades. Devem ser igualmente coerentes com os objetivos da organização que, por sua
vez, devem ser consistentes com a sua estratégia e políticas. Na escolha dos KPI’s, a
organização deve assegurar que estes forneçam informações que são mensuráveis, precisas e
confiáveis e utilizáveis para implementar ações corretivas quando o desempenho não está em
conformidade com os objetivos ou para melhorar a eficiência e eficácia de processos. Essas
informações devem ter em conta:
•

As necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas.

•

A importância de cada produto para a organização, tanto no momento presente
como no futuro.

•

A eficácia e a eficiência dos processos.

•

A utilização eficaz e eficiente dos recursos.

•

A rentabilidade e o desempenho financeiro.

•

Requisitos estatutários e regulamentares, quando aplicável.

Os indicadores servem para dar informação acerca dos parâmetros associados a uma atividade
e processos implementados. As suas características são:
•

Associados às atividades importantes ou críticas.

•

Relação o mais direto possível com a meta, com o objetivo de ser confiável e
representativo do critério a medir.

•

Os resultados dos indicadores são quantificáveis e os seus valores se expressam
normalmente através de um dado número e de um valor classificado.

•

O benefício obtido da utilização de indicadores é superior ao investimento na
recolha e tratamento dos dados para a sua análise.
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•

Proporciona confiança a quem os utiliza sobre a validação das medidas
sucessivas.

•

Fácil de estabelecer, manter e utilizar.

•

Ser compatível com os outros indicadores dos sistemas implementados,
permitindo a sua comparação e análise.

Deve-se percorrer várias etapas para estabelecer e desenvolver os indicadores, tais como:
•

Seleção do indicador.

•

Denominação do indicador.

•

Forma de cálculo.

•

Forma de representação.

•

Definição de responsabilidades.

•

Definição de limites.

As seis etapas acima descritas devem ser registradas em um Dashboard com toda a
informação relevante. Desta forma é facilitada a leitura e interpretação dos resultados dos
indicadores através de uma metodologia robusta e suportada. A apresentação dos resultados dos
indicadores é da maior importância e deve somente conter a informação imprescindível.
A fase associada ao cálculo dos indicadores é composta também pelo Teste e Validação.
Antes da utilização dos resultados de uma forma rotineira os mesmos devem ser testados,
recorrendo a uma amostra representativa, durante um determinado período. Com esta
metodologia é possível validar todas as fases associadas ao desenho dos indicadores,
nomeadamente, os métodos de recolha e de processamento de dados, métodos de cálculo e de
apresentação gráfica, bem como a forma de análise e da utilização dos indicadores previamente
estabelecidos. Um indicador adequado, por si só, não é um bom indicador. Após a sua correta
especificação é necessário envolver todos os que vão trabalhar com ele, sendo necessário
ministrar formação, promover a comunicação e informação dos indicadores, bem como
potenciar a motivação dos envolvidos.
28

Segundo Searcy et al.(2008), o primeiro passo para o estabelecimento de qualquer indicador
de desenvolvimento sustentável é identificar as prioridades nas ações. Para estes autores, apesar
de ao longo da literatura ter sido afirmado a importância da identificação das prioridades, o seu
estudo tem sido negligenciado. A seleção das prioridades é de suma importância para os autores
por dois motivos, sendo eles:
•

As prioridades selecionadas formarão a base para todo o processo de
desenvolvimento do indicador. Se as prioridades selecionadas são inadequadas não
será possível o correto desenvolvimento do indicador.

•

O processo de seleção de prioridade oferece uma primeira oportunidade para
começar a integração dos indicadores. Estabelecer vínculos com os sistemas
existentes é necessário para que os indicadores façam parte do processo de decisão.

Em termos gerais, os gestores quando fazem a seleção dos indicadores de desempenho, não têm
em linha de conta a dependência de critérios sobre os indicadores de desempenho disponíveis
e a interdependência entre eles. No limite, consideram essas dependências de forma implícita
sem a possibilidade de uma abordagem rigorosa, podendo esta situação comprometer a
qualidade da seleção.

3.1 O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
O engenheiro de produção é responsável por todas as atividades desenvolvidas que englobam
todas as áreas da Engenharia de Produção, formulando e solucionando problemas ligados às
atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e sistemas de produção de bens
ou serviços, considerando os aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão
ética e humana (BATALHA, 2008). A engenharia de produção é composta por 10 subáreas,
conforme mostrado na Figura 5.
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FIGURA 5 - Subáreas da Engenharia de Produção
FONTE: ABEPRO 2001

A engenharia de produção é muito abrangente, isto permite que mediante a união dos seus
campos de pesquisa tenha-se como resultado um panorama de uma organização, um grupo de
empresas, um setor. O processo de globalização e a crescente competitividade do
mercado,tornaram os elementos de estudo da engenharia de produção uma necessidade para a
melhoria do processo produtivo das organizações, campo de estudo principal da área
(ABEPRO, 2001).

3.1.1 Engenharia de Operações e Processos da Produção
A gestão da produção é administrar o processo de transformação dos recursos com valor
agregado. Assim, esta área é ampla porque envolve vários tipos de recursos (materiais,
pessoas, tecnologia, informação). Além disso, é também conhecida como PCP
(Planejamento e Controle da Produção) onde é estudado o processo de produção
propriamente dito (ABEPRO, 2001).

3.1.2 Logística
O campo de estudo da logística envolve as principais questões relacionadas a transportes,
movimentação, estoque e armazenagem. Com o objetivo de reduzir custos, garantir a
disponibilidade dos produtos e o nível de serviço do cliente. As subáreas abordadas são:
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cadeia de suprimentos; gestão de estoques; projeto e análise de sistemas logísticos;
logística empresarial; transporte e distribuição física e a logística reversa (ABEPRO, 2001).

3.1.3 Pesquisa Operacional
Tem como objetivo otimizar os processos produtivos por meio de modelagens matemáticas.
Com isso, esta área tem como função principal maximizar as receitas e/ou minimizar os seus
desperdícios da empresa. Logo, esta área modelar matematicamente os problemas
organizacionais, servindo de ferramenta para as outras áreas da Engenharia de Produção
(ABEPRO, 2001).

3.1.4 Engenharia da Qualidade
Todo o planejamento envolvido no controle de sistemas de gestão da qualidade está ligado à
gestão por processos e a utilização de ferramentas da qualidade. Também fazem parte a
normalização e auditorias para a certificação da qualidade, organização metrológica da
qualidade e a confiabilidade de processos e produtos (ABEPRO, 2001).

3.1.5 Engenharia do Produto
No que concerne, ao conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento e execução
de atividades estratégicas e operacionais voltadas para o desenvolvimento de novos produtos,
assim como a sua retirada do mercado, disserta-se sobre a engenharia do produto (ABEPRO,
2001).

3.1.6 Engenharia Organizacional
O englobamento de temas como planejamento estratégico, operacional, estratégias de produção,
gestão de projetos e avaliação de desempenho fazem parte do contexto da

engenharia

organizacional (ABEPRO, 2001).

3.1.7 Engenharia Econômica
As decisões tomadas por um engenheiro de produção sempre implicam em mudanças no fluxo
de caixa, por meio de novos investimentos ou reavaliação dos custos, por exemplo.
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A engenharia econômica avalia resultados econômicos para auxiliar na tomada de decisão, por
meio de técnicas matemáticas de gestão de custos, investimentos, riscos e econômica
(ABEPRO, 2001).

3.1.8 Engenharia do Trabalho
O aperfeiçoamento dos sistemas de trabalho, por meio da avaliação das tarefas e do ambiente
faz parte da engenharia do trabalho. Há uma estreita análise das necessidades, habilidades e
capacidades pessoais para melhorar a qualidade e produtividade, preservando a saúde e
integridade física. A amplitude temática abrange a organização do trabalho, ergonomia, higiene
e segurança do trabalho e a gestão de riscos de acidentes de trabalho (ABEPRO, 2001).

3.1.9 Engenharia da Sustentabilidade
A utilização eficiente dos recursos internos ou externos ao sistema produtivo, com foco na
responsabilidade social e na sustentabilidade são pontos tratados pela engenharia da
sustentabilidade. A implantação de um sistema de gestão ambiental; certificações; gestão de
recursos naturais e energéticos; gestão de efluentes e resíduos; produção mais limpa e
ecoeficiência são subtemas retratados (ABEPRO, 2001).

3.1.10 Educação em Engenharia de Produção
A gestão dos sistemas educacionais em engenharia de produção englobando a equipe docente,
o projeto pedagógico, e as metodologias e meios de ensino/aprendizagem fazem parte da
abordagem da educação em engenharia de produção (ABEPRO, 2001).
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3.2 INDICADORES DE DESEMPENHO
Os indicadores de desempenho representam a quantificação dos processos e podem ser
definidos como números que descrevem a realidade de uma organização. Todas as operações
produtivas necessitam de alguma forma de medida de desempenho para que seja possível
identificar as prioridades de melhoria dentro das organizações. Após ser medido o desempenho
os gestores devem questionar se o resultado aponta um cenário bom, ruim ou indiferente
(SLACK et al., 2006). De acordo com Fischmann e Zilber (1999) os indicadores auxiliam os
gestores a identificar a performance de seu negócio, e assim dão suporte para tomada de decisão
e reestruturação dos investimentos para alcance dos objetivos.
Segundo Slack et al. (2006) há cinco objetivos gerais de desempenho: qualidade; velocidade;
flexibilidade; confiabilidade e custo. A tabela 1 mostra métricas típicas para atingir cada um
dos objetivos citados:
Objetivo de
desempenho
Qualidade

Velocidade
Confiabilidade
Flexibilidade
Custo

Possíveis métricas
Nível de reprovação de documentação pelo
cliente;
Número de defeitos por vistoria em campo;
Número de defeitos por projeto realizado.
Tempo de resposta aos clientes;
Frequência de entregas.
Porcentagem de pedidos entregues com atraso;
Aderência a programação.
Tempo para mudar programações.
Produtividade da mão de obra externa;
Produtividade da mão de obra interna.

TABELA 1 - Métricas para medir o objetivo de desempenho
FONTE: Elaboração própria

3.2.1 Goal Question Metric (GQM)
O Goal Question Metric (GQM) visa identificar através de perguntas direcionadas as métricas
para uma organização atingir seus objetivos (BEZERRA, 2008). Ele pode ser dividido em três
níveis: conceitual, operacional e quantitativo. No nível conceitual, tem-se a definição de uma
meta a ser alcançada. O nível operacional engloba as perguntas para atingir as metas. Por fim,
no nível quantitativo temos a definição das métricas que respondem as perguntas (BASILI;
CALDEIRA; ROMBACH, 1994). Basili, Caldiera e Rombach (1994) esboçam o GQM como
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uma estrutura hierárquica, a base da estrutura traz as métricas que são as respostas para as
perguntas que formam o nível intermediário. Uma métrica pode estar ligada com uma ou mais
perguntas que por sua vez, levam ao atingimento das metas que se encontram no topo da
estrutura. A Figura 6 apresenta um esboço do GQM:

FIGURA 6 - Estrutura do GQM
FONTE: Elaboração própira

Com a aplicação do GQM, conseguiram chegar nas métricas que avaliam o grau de satisfação
dos clientes em relação a documentação de campo e concluíram que o método foi essencial para
identificar os pontos de atenção e melhoria da documentação em questão.

3.2.2 5W2H
O 5W2H visa certificar que as informações básicas e essenciais estejam claramente
definidas e que as ações propostas descritas de forma simplificada (MEIRA, 2003). De acordo
com Silva et al. (2013) a ferramenta foi desenvolvida no Japão para ser aplicada em conjunto
com o PDCA (Plan, Do, Check and Action) e projetos da indústria automobilística. Em linhas
gerais, o 5W2H trata de um método para disseminar informações sobre as atividades, no qual
o nome provém de sete perguntas derivadas do inglês, conforme descrito na Tabela 2.
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TABELA 2 - Significados do 5W2H
FONTE: Elaboração própria

Comumente utiliza-se o 5W2H em conjunto com outras ferramentas de gerenciamento. Após
ser estabelecido o que deve ser feito, o 5W2H entra para estruturar, organizar e garantir que as
atividades fiquem claras e sejam executadas com êxito (ESCOLAEDTI, 2016).

3.2.3 Diagrama de Ishikawa
O diagrama de causa e efeito também conhecido como diagrama de Ishikawa e diagrama
espinha de peixe, auxilia na identificação das causas que levam ao surgimento de um
determinado efeito, ou problema identificado (PEINADO e GRAEML, 2007). De acordo com
Seleme e Stadler (2012), em 1953 Kaoru Ishikawa criou o diagrama de causa e efeito para
consolidar os estudos realizados em uma fábrica e identificar as causas que deram início a
ocorrência de um problema. Por possibilitar a geração de melhorias e conhecimento do
processo, os gestores utilizam amplamente o diagrama espinha de peixe (SELEME e
STADLER, 2012). A Figura 7 traz uma representação básica do diagrama citado.

FIGURA 7 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Elaboração própria
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Conforme descrito por Seleme e Stadler (2012), as causas do diagrama de Ishikawa podem ser
representadas através dos chamados 6 M’s, a definição de cada um dos “M’s” e suas respectivas
referências estão descritas na Tabela 3.
Definição
Materiais
Máquinas
Métodos
Meio
ambiente

Referência
Análise das características de materiais quanto à sua uniformidade e padrão.
Operacionalização do equipamento e ao seu funcionamento adequado.
Considera a forma como serão desenvolvidas as ações.
Avalia qual situação pode ser a causa de uma determinada situação de
execução e/ou de infraestrutura fixa.

Mão de obra

Caracteriza o padrão de mão de obra utilizada, se ela é devidamente
treinada,
se tem as habilidades necessárias e está qualificada para o desempenho da
tarefa.
Traduzida pela forma como os valores são representados e pelos
instrumentos
de medição utilizados.

Medidas

TABELA 3 - Os 6 M’s para representação das causas do diagrama de causa e efeito
FONTE: Elaboração própria

3.2.4 Brainstorming
De acordo com Godoy (2001) a utilização do brainstorming possibilita a identificação
das possíveis causas de um problema através da geração de novas ideias obtidas por uma
discussão em grupo. O nome brainstorming é originado da língua inglesa, em que brain significa
cérebro e storm tempestade.
Para se realizar o Brainstorming, siga as etapas a seguir:
•

Uma conversa por vez
Apesar do nome remeter a chuva, a ideia não é tumultuar, e sim ter um ambiente que
favoreça a exposição ordenada de ideias;

•

Quantidade importa
Procure criar o máximo de ideias possíveis;

•

Construa sobre a ideia dos outros
Outras visões são capazes de ampliar uma ideia;
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•

Encoraje as ideias doidas
São de momentos criativos como esses que surge a inovação

•

Seja visual
Não fique só na fala. Utilize lápis de cor, massa de modelar, rabisque, pinte, seja visual;

•

Mantenha o foco
Façam o brainstorming em um local que não tenha oportunidades de distrações. E o
mais importante: fique no assunto proposto, com os olhos fixos no alvo, além disso,

•

Não faça críticas nem julgamentos
Não crie um ambiente inibidor, pelo contrário, estimule a fala, e dê valor ao que é
exposto.

3.3.5 Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
De acordo com Marshall et al. (2012) a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
(GUT) orienta a tomada de decisão e estabelece o padrão na priorização e classificação de
problemas ou riscos potenciais. A construção da matriz tem como base três categorias:
gravidade, urgência e tendência. As situações devem ser avaliadas com base em cada categoria
da matriz com a atribuição de valores numéricos, sendo que quanto maior for a criticidade da
categoria maior deve ser o seu valor associado. Após essa etapa os números devem ser
multiplicados e o produto definirá o nível de criticidade e consequentemente a priorização.
Atabela 4 traz um esboço para classificação e priorização de problemas dentro da matriz GUT.
Proble
ma

Gravida Urgênci Tendênc Criticida
de
a
ia
de

Resulta
do

Gravida
de

A
B
C
D

5
5
4
2

2
3
3
1

1
4
1
1

10
60
12
2

3º
1º
2º
4º

5
4
3
2

E

1

2

1

2

5º

1

Descrição
Extremamen
te grave
Muito grave
Grave
Pouco grave
Sem
gravidade

TABELA 4 - Matriz GUT
FONTE: Elaboração própria
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A prioridade de resolução dos problemas teve sua ordem definida pelo resultado da criticidade
gerado pela matriz GUT. Os problemas mais críticos tiveram um valor numérico maior e
portanto prioridade perante os com valores menores.

3.3.6 Matriz SWOT
A análise SWOT é aplicada no nível estratégico da empresa, tendo como base: Forças
(Strengths),

Fraqueza

(Weaknesses),

Oportunidades

(Opportunities)

e

Ameaças

(Threats).Basicamente essa análise possibilita a elaboração de estratégias para uma posterior
tomada de decisão diante das Oportunidades e Ameaças, levando em consideração as Forças e
Fraquezas da empresa.Sendo assim a SWOT é de suma importância para projeções de
estratégicas e prevenção de incertezas que venham a atingir a empresa.

3.3.7 O Método DMAIC
O DMAIC cujo o nome resultada da junção das primeiras letras de cada uma das
palavras em inglês: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, foi criado inicialmente na
Motorola, com o foco em um estudo para o desenvolvimento de projetos que visavam melhorar
a satisfação dos clientes, aumentar receita e reduzir custos (PAZEIRO, 2011). De acordo com
Harry e Schroeder (2000) o método DMAIC está relacionado com as técnicas e ferramentas de
gestão da qualidade, sendo que as fases podem ser divididas conforme descrito na Tabela 5 a
seguir.
Fase

Descrição

Define (Definir)

Definir o projeto e/ou problemas.

Measure (Medir)

Coletar os dados para descobrir a situação do
processo.

Analyse (Analisar)

Analisar os dados coletados.

Improve (Melhorar)

Avaliar e implementar as melhorias.

Control (Controlar)

Aplicar ferramentas para garantir que as
ações implementadas sejam padronizadas.

TABELA 5 - Fases e descrições do DMAIC
FONTE: Elaboração própria

Para o trabalho em questão foram utilizadas todas as ferramentas acima mencionadas.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
No estudo de caso foi feito o detalhamento das operações da empresa nas ações
desenvolvidas no trabalho em campo, onde foi identificado que estavam ocorrendo problemas
que afetavam diretamente as atividades internas.
A empresa possui cinco clientes entre os maiores fabricantes de equipamentos para tráfego de
dados e voz do mundo e também as quatro maiores operadoras de telefonia móvel em operação
no Brasil hoje.
Com a conquista de grandes clientes, a empresa precisou aumentar o número de contratações e
hoje tem um quadro de funcionários 2,5 vezes maior que no último ano.
Conforme a empresa aumentava seu volume de clientes, crescia também a exigência em relação
ao serviço prestado, principalmente em relação ao tempo e qualidade dos projetos realizados.
Para auxiliar no atendimento às exigências dos clientes, uma ferramenta de gerência de projetos
online foi implantada pela empresa, para auxiliar nas diversas etapas da elaboração dos projetos
como Realizar, Realizando, Revisão, Com pendência e Finalizado.
A empresa possui dentro da operação dois setores: a realização de vistorias em campo e o
desenvolvimento de projetos interno. Cada setor possui um coordenador responsável por
gerenciar as tarefas das equipes. Quando um novo contrato é assinado, o setor de vistorias
deveria ficar responsável por efetuar as parametrizações necessárias para as vistorias, como
novos escopos, porém isso ainda não ocorreu, o que está acarretando problemas na realização
dos projetos de telecomunicações.
Em campo as atividades de vistoria seguiam somente um escopo, porém para criar os projetos
de soluções em telecomunicações passaram a existir cinco escopos diferentes: LOS, TSSR
MW, TSSR RF, PPI SCI MW e PPI RF.
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FLUXOGRAMA 1 - Atividades da vistoria genérica em campo
FONTE: Elaboração própria

Podemos identificar no fluxograma 1, que ilustra as atividades dos técnicos em campo, que não
há diferenciação do processo de vistoria com relação aos diferentes escopos que as atividades
em campo passaram a abranger.
Essa falta de direcionamento por escopo causa uma série de problemas nas atividades internas
na empresa - que são os projetos com soluções em telecomunicações.
Por informações insuficientes ou incorretas, uma grande quantidade de projetos eram recusados
pelos clientes ou nem mesmo eram entregues.
Para que essa realidade fosse alterada, foi implantado um Check List Geral para coleta de dados
provenientes do campo, para os projetistas preencherem antes de iniciar as atividades internas.
A figura 8 exemplifica o Check List.
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FIGURA 8 - Check List Geral
FONTE: Elaboração própria

Através desse Check List Geral,foram levantadas as ocorrências de problemas provenientes de
campo, como mostra a figura 9. Os dados foram coletados no período de maio à agosto de 2018.

FIGURA 9 - Porcentagem de defeitos por item
FONTE: Elaboração própria

Após coletados, os dados foram organizados utilizando o Diagrama de Pareto, conforme figura
10 a seguir.
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FIGURA 10 - Gráfico de Pareto
FONTE: Elaboração própria

Com os dados coletados, foi verificada a urgência de ações corretivas, visto que a quantidade e
a variedade dos problemas eram diversos, impactando negativamente no desenvolvimento das
atividades da empresa.
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Este tópico corresponde às últimas duas etapas do DMAIC e tem como intuito
implantar as melhorias na empresa e criar um plano de medição para padronizar a coleta de
dados. Na etapa “Melhorar” do DMAIC, os KPI’s foram apresentadas aos gestores da empresa,
e após avaliação concluíram que eles auxiliarão na gestão e que portanto devem ser
implementados e as medições iniciadas. A implantação dos Check Lists em campo foram
agendadas para o início de novembro.
De acordo com a matriz SWOT, Figura 3, os dados referentes à Fraquezas foram ordenados de
acordo com sua criticidade utilizando a Matriz GUT. A Tabela 6 a seguir nos mostra a
ordenação dos dados:

Problemas
Terceirização de mão de
obra
Poucos treinamentos
Alta rotatividade de
funcionários
Falta inovação
Eficiência operacional
baixa

Gravidade

Urgência

Tendência

Criticidade

Resultado

5
4

5
3

3
4

75
48

1º
2º

4
3

3
3

3
3

36
27

3º
4º

4

2

2

16

5º

TABELA 6 - Matriz GUT utilizando dados da SWOT
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 11 nos mostra o primeiro item classificado por Criticidade.
O objetivo do presente trabalho é implantar Indicadores de Desempenho em uma empresa de
Telecomunicações.
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FIGURA 11 - Diagrama de Ishikawa Terceirização da mão de obra externa
FONTE: Elaboração própria

Para a etapa “Controlar” do DMAIC, foi documentada a dinâmica de medição dos dados para
garantir que todas as informações fiquem claras e que os processos sejam seguidos conforme o
esperado. Com isso, o plano de medição dos KPI’s teve como estrutura o 5W2H e foi elaborado
para cada uma das métricas dos itens dos 6M’s que foram julgados mais importantes. A Tabela
7 nos mostra o plano de ação Terceirização de mão de obra.

Perguntas
Básicas
What?
O que será
feito?
When?
Quando será
feito?
Where?
Onde será
feito?
Why?
Por que será
feito?
Who?
Quem fará?
How?
Como será
feito?

Contratação de mão de Métodos para execução
obra
das atividades
Entrevista e treinamento. Implantação de Check
Lists específicos por
atividade.
Em toda contratação de
Em todas as vistorias
mão de obra para
realizadas em campo a
atividades em campo.
partir de nov/2018.
Engenharia.
Nas atividades em campo.

Para garantir qualidade
nas vistorias realizadas
em campo.
Gerentes.

Para garantir padrão nas
vistorias realizadas.

Entrevista à distância no
ato da contratação e teste
de conhecimentos
específicos.

Implantar Check List
separados por LOS,
TSSR MW e TSSR RF.

Qualidade.

44

How much?

Anotar início, fim e
pessoas envolivdas nas
atividades para converter
tempo em custo.

Anotar início, fim e
pessoas envolivdas nas
atividades para converter
tempo em custo.

TABELA 7 - Plano de ação utilizando 5W2H Terceirização de mão de obra
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 12 nos mostra o segundo item classificado por Criticidade.

FIGURA 12 - Diagrama de Ishikawa Poucos treinamentos
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 13 nos mostra o terceiro item classificado por Criticidade.
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FIGURA 13 - Diagrama de Ishikawa Alta rotatividade de funcionários
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 14 nos mostra o quarto item classificado por Criticidade.

FIGURA 14 - Diagrama de Ishikawa Falta inovação
FONTE: Elaboração própria

Para cada linha da GUT, foi realizado um Diagrama de Ishikawa para identicar as causas que
geraram as fraquezas. A Figura 15 nos mostra o quinto item classificado por Criticidade.
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FIGURA 15 - Diagrama de Ishikawa Eficiência operacional baixa
FONTE: Elaboração própria

Devido o prazo de entrega desse trabalho ser simultâneo a execução das atividades na empresa,
somente o plano de ação para erradicar a primeira fraqueza, Terceirização de mão de obra, será
concluído e está descrito na Tabela 7. Os demais planos serão executados, na prática, após a
execução do plano anterior.
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6 JUSTIFICATIVA
Efetuar a gestão por KPI’s é um diferencial competitivo para as empresas e um fator
crucial para a sobrevivência e crescimento em um cenário onde a concorrência está cada vez
maior e os clientes mais exigentes, pois permite que as estratégias sejam implementadas e
constantemente verificadas. Este trabalho teve o objetivo de definir e implantar indicadores
chaves de desempenho para auxiliar a gestão de uma empresa de telecomunicações. O método
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) foi essencial para estruturar e
organizar as etapas do estudo, pois permitiu que as atividades fossem bem definidas e tivessem
um propósito. O GQM teve um papel fundamental na identificação das métricas necessárias
para atingir os objetivos da empresa, pois deixou claro quais dados deveriam ser coletados para
atingimento das metas. O 5W2H facilitou a visualização das atividades para o plano de medição
dos indicadores, e contribuiu para a última etapa do DMAIC, sendo a documentação para
controle. Após a definição dos KPI’s, e a primeira medição feita pelos colaboradores da
empresa, o trabalho teve continuidade em seu objetivo secundário, que consistiu na análise dos
KPI’s e sugestão de possíveis melhorias para empresa. O brainstorming em conjunto com o
diagrama de causa e efeito ajudaram a identificar as causas das fraquezas identificadas na
Matriz SWOT. Para resolver o problema foi proposto a classificação das fraquezas identificadas
na SWOT utilizando a matriz GUT, que aparentou ser de fácil usabilidade e uma boa alternativa
para ordenar a priorização das atividades. De maneira geral, a implementação dos KPI’s teve
uma boa aceitação por parte dos colaboradores internos da empresa e uma alta resistência pela
mão de obra terceirada em campo, entretanto julgaram o trabalho viável e reconheceram sua
importância. Com os KPI’s ficou claro o não atingimento das expectativas dos gestores em
relação ao desempenho das atividades em campo, e após a análise das causas, foram apontadas
oportunidades de melhoria para padronização das atividades.
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7 COLETA DE DADOS
No Fluxograma 2, a seguir, diferente do fluxograma 1, foi inserida uma etapa para seleção do
Check List apropriado para a atividade a ser executada.

FLUXOGRAMA 2 - Atividade utilizando Check List específico para a atividade
FONTE: Elaboração própria

O setor Qualidade, juntamente com todos os Team Leaders, desenvolveu três Check Lists de
forma a englobar todas os escopos das atividades de campo. Uma visão geral desses Check
Lists estão nas figuras a seguir:
Na figura 16 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List LOS.

FIGURA 16 - Visão Geral Check List LOS
FONTE: Elaboração própria

Na figura 17 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List TSSR MW
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FIGURA 17 - Visão Geral Check List TSSR MW
FONTE: Elaboração própria

Na figura 18 a seguir, é apresentada uma visão geral do Check List TSSR RF.

FIGURA 18 - Visão Geral Check List TSSR RF
FONTE: Elaboração própria

Informações mais detalhadas de cada Check List não foram possível devido ao segredo
industrial.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O uso de indicadores na empresa, do qual a ação mais urgente é a priorização das
atividades em campo, representa uma oportunidade que permite uma exploração muito maior
– até mesmo pelo pequeno período de tempo da existência dessa iniciativa. A empresa se
encontra em um momento de expansão e redefinição do seu papel perante a comunidade,
precisa lançar mão de meios tecnológicos de auxílio à gestão que possibilite o desenvolvimento
empresarial.
O presente estudo não pôde, dada a complexidade e amplitude das ações, especificar os
processos e/ou serviços a serem controlados por meio de indicadores, pela proposição de níveis
desejáveis de aderência aos objetivos. O processo da avaliação da gestão por meio de
indicadores e a publicação dos resultados, que ainda serão obtidos, é um processo que demanda
mudança cultural que chegue em todos os níveis da empresa.
Após a implantação dos Check Lists, os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que a
incidência de defeitos em todas as atividades foram reduzidas na ordem de 70%, conforme
figuras 19, 20 e 21 . Assim que o processo tornar-se estável, outro giro do DMAIC será
realizado.
Futuramente, será possível propor estudo que considere individualmente a utilização dos
indicadores agora propostos, visto que, conforme já salientado, esse estudo atualmente é
segredo empresarial.
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FIGURA 199 – Redução na incidência de defeitos LOS
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 20 – Redução na incidência de defeitos TSSR MW
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 21 – Redução na incidência de defeitos TSSR RF
FONTE: Elaboração própria
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1 INTRODUÇÃO
As crescentes e aceleradas modificações nos setores econômicos, políticos e sociais tem levado
as empresas a adotarem estratégias para elevar a qualidade de seus produtos e processos e,
consequentemente, terem um diferencial em relação a seus concorrentes no mercado. A
vantagem competitiva de uma empresa também está relacionada com a introdução de produtos
novos e inovadores no mercado, ou seja, com a eficiência e eficácia de seu Processo de
Desenvolvimento de Produtos (PDP).
O objetivo principal desse trabalho é apresentar a busca pelo aperfeiçoamento em processos,
independente de qual seja o segmento de atuação da empresa, devido ao fato de que as
características necessárias para o desenvolvimento do processo são dependentes das
características do produto. É necessário que haja uma análise das falhas potencias, através da
aplicação da análise de efeito e falha potencial de projeto, até a identificação das características
que necessitam de controle especial no processo de manufatura, através da análise de
características críticas.
Para garantir um eficiente resultado ao longo de todo o PDP, as ferramentas devem ser aplicadas
de maneira sequencial e interdependente. A análise crítica, trata-se de um estudo (uma
avaliação) geral de um determinado setor, projeto, produto, serviço, processo ou informação
com relação a requisitos pré-estabelecidos, tendo como objetivo a identificação de problemas,
visando a solução dos mesmos resultando em processos claros e padronizados onde não se perde
o histórico de cada produto ou processo.
O presente trabalho foi realizado em uma empresa localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG,
que transforma sua matéria prima em produtos eletrônicos para a área de Automação comercial.
A empresa preza por inovação e desenvolvimento de alto nível, assim, pode-se dizer que as
atividades relacionadas com a qualidade se ampliaram e são consideradas essenciais para o
sucesso estratégico.
Nos próximos capítulos serão apresentados detalhadamente a organização, o embasamento
teórico, o problema estudado, os objetivos gerais e específicos, a justificativa dessa pesquisa, e
por fim, será feita uma coleta de dados e uma análise dos resultados obtidos.
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2 EMPRESA
O foco deste estudo é a empresa Nitere Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., que está
localizada no Km 124,1, Bloco A, BR-459 no Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí,
conhecida como o Vale da Eletrônica no sul de Minas Gerais. A Nitere possui instalações
modernas e adequadas para a fabricação e manuseio de produtos de alta tecnologia.

FIGURA 1 – Faixada da empresa
FONTE: Nitere (2018)

A figura 1 mostra a fachada da empresa Nitere, que se encontra em posição privilegiada em
relação aos maiores centros produtores do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Campinas. A cidade de Santa Rita do Sapucaí é conhecida como “O Vale da Eletrônica”
brasileiro, o que permite as empresas contarem com mão de obra competitiva, especialização
eletrônica, laboratório de certificação, baixo custo operacional, eficiência logística e benefícios
ficais.
No início, a empresa fabricava monitores e telas com tecnologia resistiva 5 fios, posteriormente
foi ampliando seu know-how e passou a produzir soluções com outras tecnologias (SAW,
Capacitiva e Infravermelho) e hoje a Nitere já fabrica equipamentos com tecnologia Touch e
Óptica (tecnologia de ponta no mercado).
Para a Nitere, cada cliente é único e tem necessidades únicas que serão atendidas,
individualmente, por uma equipe de profissionais altamente qualificados. O sucesso da empresa
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se deve ao fato de sempre se preocupar com as necessidades dos clientes e, tratá-los
especificamente, para ser capaz de fornecer as mais recentes tecnologias para o mercado.

2.1 ORGANOGRAMA DA EMPRESA
A figura 2 mostra o organograma atual da empresa. Abaixo dos acionistas, a empresa possui
um gerente geral que coordena todas as operações da fábrica, tendo suporte dos gerentes das
áreas especificas.

FIGURA 2 – Organograma da empresa
FONTE: Nitere (2018)

Na figura 2 também conseguimos ver como é dividida as funções na organização. Os acionistas
que compõem o organograma, não participam efetivamente do dia a dia da empresa, portanto,
não cabe a eles decisões que sejam a curto prazo ou de impacto menor. As decisões que
envolvem essa área, referem-se as de alto impacto, principalmente, financeiramente, visto que
o acionista visa seus esforços para o lucro da empresa.
Logo abaixo, temos a gerencia geral, que é representada por uma única pessoa que é envolvida
nas decisões de baixo e alto impacto e também nas questões do dia a dia. Abaixo da gerencia
geral, a empresa possui 3 diretores divididos conforme abaixo:
a) Diretor 1 (Afonso): Soluções, Produção, Qualidade;
b) Diretor 2 (Peter): Comercial;
c) Diretor 3 (Flavia): Suprimentos, Administrativo, Financeiro.
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Dentro de cada departamento, há uma equipe que acompanha as atividades do dia a dia, e
reporta a seu diretor.
A direção é responsável em analisar e tomar a decisão em relação ao que produzir, como
produzir e quando produzir. Também decide as condições de pagamento que são fornecidas a
um cliente, é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, decide as
compras que devem ser feitas, é responsável pela qualidade, dentre outras atividades etc. A
gestão da empresa busca prover recursos para harmonizar o desempenho de todas as áreas
igualitariamente de forma que o desempenho do negócio gere os resultados planejados
satisfazendo clientes e colaboradores.

2.2 MACRO FLUXOGRAMA ORGANIZACIONAL
A figura 3 apresenta o macro fluxograma dos setores, o mesmo propicia uma visão geral dos
processos.

FIGURA 3 - Macro fluxograma organizacional
FONTE: Nitere (2018)

A figura 3 demonstra de maneira macro, o que deve ocorrer em cada competência:
a) Soluções: desenvolve produtos e serviços a serem ofertados ao mercado;
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b) Comercial: relaciona-se com o mercado de forma a gerar receitas;
c) Suprimento: disponibiliza e gerencia estoques otimizando seu valor;
d) Produção: manufatura e presta serviços com eficiência e no prazo determinado;
e) Qualidade: garante que produtos e serviços atendam a sua especificação;
f)

Administração: prove os recursos humanos e a estrutura operacional necessária;

g) Financeiro: disponibiliza o capital necessário e verifica o resultado do negócio.

2.3 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DETALHADAMENTE
A interação entre os processos é de suma importância para a empresa, é através dela que as
áreas enxergam a necessidade uma da outra para se ajudar. A Nitere possui um documento
explicando essa interação, conforme ANEXO A.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
Segundo Rozenfeld et al., (2006), o desenvolvimento de um novo produto ocorre por meio de
um processo de negócio que se inicia a partir da identificação de uma necessidade de mercado
e, posteriormente, é transformada em um novo produto.
Para Clark e Fujimoto (1991), desenvolvimento de produtos é o processo em que uma
organização transforma dados sobre oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em
bens e informações para a fabricação de um produto comercial.
O desenvolvimento de produtos é um processo que necessita de informações e habilidades de
diversas áreas da empresa, ou seja, necessita de uma equipe multidisciplinar com uma eficiente
interação entre as áreas para a aplicação de práticas e diversos métodos de desenvolvimento, a
fim de projetar melhores produtos (MUNDIM, et al., 2002).
Conforme as normas da ISO 9001:2008, no item 7.2.2, a organização deve assegurar que tem
capacidade de atender aos requisitos dos produtos e serviços a serem oferecidos aos clientes,
antes de assumir compromissos, ou seja, antes de apresentar uma proposta, efetuar um contrato
ou aceitar uma encomenda. Para tal, a organização deve rever, na medida relevante, a
capacidade de cumprir com todos os requisitos.
A revisão deve incluir os requisitos expressos pelo cliente, incluindo os definidos para as
atividades de entrega e posteriores à entrega, os requisitos não declarados pelo cliente, mas
necessários para a utilização especificada ou pretendida, podem ser: requisitos definidos pela
própria organização, requisitos legais que sejam aplicáveis aos produtos e serviços a fornecer,
e os requisitos contratuais ou de encomenda que tenham sido alterados.
Também precisam ser revisados os requisitos associados a prazos de entrega, garantias,
condições de pagamento, assistência pós-venda, documentação solicitada, como por exemplo,
boletins de análise, fichas técnicas e de dados de segurança de produtos, declarações de
desempenho, manual de instruções, condições da prestação do serviço, e outras possíveis
obrigações contratuais acordadas.
A qualidade está diretamente ligada ao desenvolvimento de novos produtos, visto que é de suma
importância o cliente receber os produtos com qualidade e de acordo com as especificações.
Para Carvalho e Paladini (2012), a gestão da qualidade total consiste no conjunto de atividades
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coordenadas para dirigir e controlar uma organização com sucesso, englobando o planejamento,
o controle, a garantia e a melhoria da qualidade.
Para Mello (2011) sete ferramentas foram consagradas como tradicionais no controle de
qualidade, são elas: diagrama de causa e efeito, folha de verificação; histograma; gráfico de
Pareto; diagrama de correlação; fluxograma e gráfico de controle.
A norma ISO 9001:2008 está estruturada em introdução, escopo, referencias normativas,
termos e definições e sistema de gestão da qualidade.
Para Carvalho e Paladini (2012), o sistema de gestão da qualidade, está estruturado em
responsabilidade da administração, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise
e melhoria, conforme ilustrado na figura 4 abaixo.

FIGURA 4 - Estrutura da Norma ISO 9001:2008
FONTE: Carvalho e Paladini (2012)

O presente trabalho terá seu desenvolvimento realizado dentro da estrutura ISO 9001:2008,
especificamente no Item 7 – Realização do Produto, que está diretamente ligado aos requisitos
do produto, que será detalhado ao longo desse estudo de caso.
Segundo a norma ISO 9001:2008, no seu item 7.2.2 – Análise crítica dos requisitos relacionados
ao produto, cobra da organização que antes mesmo de aceitar qualquer tipo de compromisso
com o cliente, faça uma análise aprofundada dos requisitos relacionados ao produto ou ao
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serviço que esteja sendo contratado. Um erro implicaria em um produto não conforme ao final
dos processos gerando assim, prejuízos para ambas as partes.
As análises críticas de alterações devem incluir as partes componentes e o produto já entregue.
Quando frequente ou quando afeta a segurança do usuário, podem necessitar, da gestão da
configuração para possibilitar serviços ou recalls (situação onde o fabricante é obrigado a
recolher ou reparar todos os produtos já entregues por conta de um defeito detectado após a
colocação do produto no mercado). Ou seja, caso o produto seja alterado e essa alteração não
tenha passado por uma análise crítica, o mesmo perderá todo seu histórico ocasionando assim,
uma impossibilidade de rastreabilidade que é a capacidade de identificar as matérias primas,
produtos intermediários e etapas do processo produtivo que deram origem ao produto.
Além da perda da rastreabilidade, uma mudança no produto sem suas devidas especificações
claramente apresentadas e registradas através de uma análise crítica, pode fazer com que o
cliente adquira um produto que já faça parte de seu portfólio de compra, ou seja, um produto
que o cliente já tenha homologado, mas que tenha passado por uma grande ou pequena alteração
sem ter sido apresentada anteriormente ao cliente para uma nova validação, ocasionando assim,
a inutilização do produto.
Todas essas análises devem ser evidenciadas de alguma forma, pode ser um formulário ou
mesmo um e-mail. Existe situações que o requisito pode vir por meio de uma conversa ou de
uma ligação telefônica. Nesse caso, é importante que haja um registro, então, é fundamental
que o que foi acordado seja escrito, no pedido ou no contrato e uma cópia seja enviada ao
cliente, somente com uma evidência física dessa aprovação, o processo deve dar andamento.
Os registros dos requisitos, bem como, qualquer alteração, devem ser registrados e guardados
por um tempo determinado para dirimir qualquer tipo de mal-entendido futuro, conforme reza
o item 4.2.4 – Controle de registros da qualidade. Embora a ISO não estipule prazos para guarda
de registros, nesse caso, é importante que dure pelo menos até o término de todas as obrigações
assumidas, por exemplo, prazo de garantia do produto.
Abaixo citaremos 3 ferramentas, que podem ser utilizadas para fazer a análise crítica.

14

3.1 FMEA
A análise do modo e efeito da falha, conhecida por FMEA tem como objetivo aumentar a
confiabilidade de um produto, e prevenir possíveis falhas. Trata-se de um método de análise de
falhas ocorridas, ou falhas potenciais em produtos ou processos, visando eliminar ou reduzir
sua ocorrência. Essa ferramenta consiste em detectar todos os modos de falha e prever seus
efeitos, ou seja, pode haver mais de um efeito sobre o processo ou o produto (MELLO, 2011).
Para Slack (2002), é essencial um FMEA constituído de 7 passos:
a) Identificação de todas as partes componentes do produto ou serviço;
b) Listar todas as formas possíveis que os componentes poderiam vir a falhar (modos de
falha);
c) Identificar os efeitos possíveis das falhas, como tempo parado e efeito para clientes;
d) Identificar todas as causas possíveis das falhas para cada modo de falha;
e) Avaliar a probabilidade de falha, a severidade dos efeitos da falha e a de detecção;
f) Calcular a NPR;
g) Instigar ação que minimize as falhas nos modos de falha que apresentaram alto NPR.
O FMEA é uma ferramenta que permite identificar as falhas, antes que elas aconteçam usando
um checklist, que pode ser padrão ou específico.

3.2 MASP
Campos (2013) propõe 8 etapas de implementação do MASP, que é um processo de melhoria
onde cada uma das etapas contribui para a identificação dos problemas e a elaboração de ações
corretivas e preventivas para eliminá-los ou minimizá-los.
Este método auxilia os gerentes na solução de problemas, fornecendo subsídios para analisalos e prioriza-los, identificando situações que não foram bem definidas e exigem atenção. O
MASP estabelece rápido controle das situações e planeja o trabalho que será realizado,
apresentando respostas que ajudam na priorização de problemas que exijam atenção e
dividindo-o em partes para ser analisado.
De acordo com Lélis (2012), o método propõe o passo a passo abaixo para análise de problemas:
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a) Identificação do problema: identificar claramente o problema, descrevendo seu
histórico, mostrando suas perdas. Em seguida, pode analisar esse problema, através de
um gráfico de Pareto, e indicar um responsável por encontrar uma solução;
b) Observação: conhecer melhor as características do problema, através da coleta de dados
e de visitas ao local do problema. Pode ser usado nessa etapa, folhas de verificação e o
gráfico de Pareto. Em seguida, deve ser elaborado um cronograma, orçamento e metas
para a solução do problema;
c) Análise: descobrir a causa raiz do problema, através do diagrama de Ishikawa. Em
seguida, verificar as causas mais prováveis e fazer sua análise, utilizando ferramentas
como gráfico de Pareto, diagrama de relações, e histogramas;
d) Plano de ação: elaborar a estratégia e o plano de ação, tendo certeza de que as ações
propostas vão atacar o problema, e verificar ainda se podem vir a provocar efeitos
colaterais. É de suma importância analisar o custo e eficácia de cada uma das ações
propostas, e ainda deve ser utilizado o 5W2H, que é uma ferramenta que tem por
objetivo responder 5 perguntas, What? - Why? - Where? - When? - Who? - How? e How
much?;
e) Ação: após a definição do plano de ação, é hora de executá-lo e registrar os resultados,
porém o mesmo deve ser divulgado através de reuniões e treinamentos;
f) Verificação: após o plano de ação ser colocado em prática, é preciso avaliar se foi
alcançado os resultados esperados, comparando antes e depois das ações. Se o plano de
ação não obtiver os resultados esperados, precisamos voltar a segunda fase (observação),
e começar tudo de novo;
g) Padronização: se o plano de ação funcionou, é importante padronizar e registrar tudo
que foi feito;
h) Conclusão: avaliar a aplicação do método para este problema e, fortalecendo as lições
aprendidas.

3.3 FTA
Para Pessoa (2010), FTA ou Análise de Árvore de Falha, é uma ferramenta básica aplicada a
confiabilidade que tem sua principal aplicação para a:
a) Melhoria de um produto ou processo já em operação a partir da identificação das causas
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das falhas ocorridas e seu posterior bloqueio;
b) Detecção e bloqueio das causas de falhas potenciais (antes que aconteçam) em produtos
ou processos já em operação ou na fase de projeto.
Para Slack (2002), o FTA é um procedimento lógico que começa por uma falha, ou uma
potencial falha, e trabalha “para trás”, com a finalidade de identificar todas as possíveis causas,
e origens dessa falha. A análise de falhas é construída de ramificações conectadas por dois tipos
de nós; nós E e nós OU. As ramificações abaixo de um nó E precisam ocorrer para que o evento
acima do nó ocorra. Somente uma das ramificações abaixo de um nó OU precisa ocorrer para
que o evento acima do nó ocorra.
A Análise de Árvores de Falha é um método sistemático e padronizado, capaz de fornecer bases
objetivas para funções diversas tais como a análise dos modos comuns de falhas em sistemas,
análise do projeto do sistema, para justificar mudanças e demonstrar atendimento a requisitos
(de segurança) regulamentadores e/ou contratuais.
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
O aumento da produção, a crescente aplicação da tecnologia, a redução do tempo de ciclo nos
projetos e o estabelecimento de novos requisitos de mercado, pode contribuir para o crescente
número de falhas durante o desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, a qualidade de
um produto e processo deve ser sempre monitorada, não apenas em relação ao nível de
satisfação do cliente, mas também sob os aspectos econômicos que a envolvem.
A Nitere, ainda é certificada apenas pela ISO 9001:2008, a atualização para a ISO 9001:2015
deverá acontecer no próximo semestre, pois a empresa ainda está em fase de adequação dos
procedimentos e processos internos. Portanto, o presente trabalho, foi realizado de acordo com
a ISO 9001:2008, e é em um dos requisitos dessa norma que se encaixa o problema estudado.
O início do processo que está localizado o problema, dá-se com a cotação do cliente junto ao
departamento comercial, caso a cotação venha com código do produto especificado, o comercial
solicita ao PCP um prazo de fabricação. O PCP verifica a disponibilidade da matéria prima e
caso não esteja disponível, solicita a cotação e a compra do material necessário. Com todos os
materiais necessários na fábrica, o PCP simula o prazo de fabricação e informa ao comercial
que por sua vez informa o cliente através de uma cotação de preços e prazos.
Retornando ao início do processo, onde o cliente pode solicitar uma cotação sem um código
especificado, se não for possível a identificação do produto que o cliente solicitou cotação, o
comercial solicita mais informações sobre a finalidade do uso, com essas informações
disponíveis, o comercial verifica junto ao departamento de engenharia se há um código/produto
que atenda a solicitação. Se já existir um PN, a engenharia informa ao comercial e o mesmo
avança para o processo junto ao PCP.
Caso não exista um PN, o comercial solicita uma reunião com a engenharia e o PCP para que
seja feita uma análise crítica do produto, nessa reunião é verificado a possibilidade de
fabricação do produto, caso seja possível, é então criado um novo código, onde será registrado
em sistema todo o histórico desse produto, caso haja alguma alteração de hardware ou de
software é imprescindível que seja feita uma nova análise crítica, mantendo assim, as
informações atualizadas.
Caso seja verificado nessa reunião que não é possível a fabricação do mesmo, o comercial
informa ao cliente um possível produto similar e até mesmo a impossibilidade de fabricação.
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A figura 5 e 6 traz um fluxograma detalhado do processo onde ocorre o problema estudado
nesse trabalho:

INÍCIO

Cliente solicita uma cotação

Cotação enviada para o
comercial

SIM

Cotação com
código
especificado?

A

NÃO
Comercial solicita ao cliente
mais informações sobre a
finalidade do uso

Comercial verifica junto a
engenharia se já existe um
produto/código que atenda a
especificação do cliente

SIM

Já existe o
PN?

Engenharia informa o
código para o comercial

A

NÃO
Comercial solicita uma
reunião com a engenharia e o
PCP

É realizada uma análise critica
de produto com o time

NÃO
O comercial informa o
cliente a indisponibilidade de
produzir

Produto
aprovado?

SIM
Criação de novo codigo e
estipulação da data limite
para entrega do prazo de
fabricação do produto

A

FIGURA 5 - Fluxograma do problema (Parte 1)
FONTE: Autoras (2018)

FIM
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A

Comercial solicita ao PCP um
prazo de fabricação através do
código informado

PCP verifica a disponibilidade
de matéria prima e mão de
obra

NÃO

Disponidade
OK?

Realiza cotação de prazo com
os fornecedores

SIM
Informa ao comercial o prazo
de entrega

Comercial realiza a cotação e
envia ao cliente

FIM

FIGURA 6 - Fluxograma do problema (Parte 2)
FONTE: Autoras (2018)

O problema pode ter início na fase que é solicitada que seja realizada uma análise crítica do
produto, é a partir dessa análise que a empresa pode passar por duas situações, criação de um
novo produto ou alteração de um produto já existente.
Na primeira situação, a análise crítica é necessária para afirmar e certificar que é possível a
produção do item solicitado. Na segunda situação, se faz necessário para analisar a necessidade
de alteração de um produto já existente, e garantir que não ocorra alterações sem ter passado
por aprovação do cliente e da empresa.
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A empresa passou por uma situação, onde o comercial afirmou para o cliente que poderia
atender um determinado produto sem ter feito uma análise crítica antes e solicitou a engenharia
um novo código. Quando esse novo código chegou ao departamento de PCP, verificou-se a
impossibilidade de fazer o produto por questões de conflitos internos presentes em circuitos
necessários para a fabricação do produto.
Ou seja, o comercial afirmou para o cliente que seria possível, o cliente formalizou o pedido,
estava contando com a data de entrega e a empresa foi obrigada a declinar com a venda, gerando
para o cliente, uma visão de uma empresa não comprometida. Essa situação, não trouxe para a
empresa prejuízos financeiros, pois não chegou a ter investimentos em matéria prima ou mão
de obra, porem trouxe para a empresa a perda de um cliente e uma imagem fragilizada.
A empresa também vivenciou um grande desconforto com outro cliente após alterar um PN
sem que houvesse uma análise e uma certificação antes.
Na linha de monitores, onde os produtos são padronizados, a engenharia identificou a
necessidade de troca de um Firmware que é um software, ou um conjunto de softwares, que
vêm armazenados na memória do equipamento desde a fábrica, e que contém instruções e
comandos para controlar determinado aparelho ou equipamento, essa mudança, passando pela
linha de comando da ISO 9001:2008, deveria ter sido feita através de uma análise crítica e
enviado ao cliente uma demonstração para que ele pudesse fazer uma nova homologação. A
engenharia, no entanto, depois de analisar as opções, concluiu que o firmware novo teria as
mesmas funcionalidades do firmware utilizado antes, ou seja, não seria necessário a criação de
um novo código, ou o registro de alteração do produto já no código existente, visto que não
seria alterado nenhuma funcionalidade do produto.
No entanto, ao enviar o produto para o cliente já com firmware alterado, houve a interrupção
da utilização do produto, pois a resolução do novo produto era menor do que a apresentada
anteriormente. Visualmente, essa diferença era imperceptível, porém a nova resolução do
produto não era compatível com o produto que o cliente fabricava. A partir daí, inicia-se um
grande desgaste com o cliente pois o produto havia sido alterado sem antes que houvesse um
documento avaliativo e uma homologação por parte do cliente
A interrupção da utilização do produto, não aconteceu no primeiro momento que foi instalado,
ou seja, o problema passou a acontecer depois de um tempo de uso e depois de muitas peças já
adquiridas. A empresa até então, acreditava que a teoria de que o produto funcionaria da mesma
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maneira, estava correta, porém depois de um tempo o cliente informou o que estava ocorrendo,
primeiramente, com poucas peças onde acreditou-se que era um problema isolado que poderia
ser resolvido com suporte técnico e depois, com diversas peças que estavam em campo, onde
observou-se que o problema então estava relacionado a algo mais persistente.
Foi necessário deslocamento de funcionários da empresa até o cliente, para que então fosse
identificado, que a nova resolução do novo firmware era incompatível com a aplicação
pretendida.
A partir daí, iniciou-se um grande processo para descobrir há quantas peças essa mudança já
estaria valendo. Ou seja, pela falta de análise crítica documentada, a empresa não conseguia
rastrear e saber em qual lote e em quantas peças a mudança ocorreu, para que pudesse dar o
reparo no cliente, antes que o problema surgisse.
Havia na empresa, uma ideia de quando a mudança interna ocorreu: mês de março de 2017, a
identificação do problema teve seu início no mês de agosto 2018, desde então, o cliente havia
adquirido 496 peças dos monitores. A empresa optou por trocar todas as peças que foram
adquiridas pelo cliente desde o mês de fevereiro, que antecedeu a mudança, visto que sem um
histórico documentado, era impossível trocar apenas as peças que possuíam a real necessidade.
A empresa arcou com todos os custos que foram necessários, desde a mão de obra necessária
para a troca, até o envio e retorno das peças para o cliente. A empresa também precisou
encontrar o responsável pela falha, pela falta da análise crítica e pela falta de envio dessas
informações ao cliente, o que gerou um grande prejuízo que será detalhado em número ao longo
desse trabalho.
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5 OBJETIVOS
Com os processos ajustados, a implementação do sistema de gestão da qualidade é
imprescindível, pois através dele é possível a aplicação das normas ISO.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), o controle de alterações de projeto e desenvolvimento é
uma atividade impostíssima que envolve não só o registro das alterações, mas também a análise
crítica, verificação e sua validação.
O presente estudo mostra, a importância das melhorias nos processos especificamente na área
comercial / engenharia com a realização da análise crítica de produto sempre que houver algum
contato comercial estabelecido. As necessidades dos clientes devem ser conhecidas, analisadas
e a empresa deve verificar a necessidade do desenvolvimento de um novo produto ou alteração
de um produto já existente. Além dos requisitos técnicos do produto, outros requisitos como
prazo de entrega devem ser considerados.

5.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo principal deste trabalho é mostrar que os processos ajustados e seguidos à risca
causam a empresa benefícios, pois visam o aperfeiçoamento, as soluções dos processos
deixando-os claros e padronizados onde não se perde o histórico de cada produto ou processo.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos desse trabalho são redução financeiro, redução de tempo de resolução
de problemas, qualidade em seus produtos e comunicação interdepartamental.
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6 JUSTIFICATIVA
A implementação da norma ISO apresenta diversos benefícios para a empresa, dentre eles,
equipe motivada e alinhada (grande diferencial competitivo) onde a empresa mostra ao
colaborador que pensa no futuro, que não quer ficar estagnada e acredita que melhorias devem
ser realizadas e sugeridas continuamente. Assim, é muito provável que o profissional se sinta
motivado a trabalhar melhor, rever conceitos, e abraçar as mudanças que a certificação acarreta.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), o controle de alterações de projeto e desenvolvimento é
uma atividade importantíssima que envolve não só o registro das alterações, mas também a
análise crítica, verificação e sua validação.
Senge (2000) ensina que o aprendizado ocorre no dia-a-dia ao longo do tempo e que existe
mecanismos onde a organização que aprende pode influir nos resultados finais.
A satisfação do seu cliente, como foco principal do negócio, onde a empresa deixa de ter o foco
no produto e começa a ter o foco no cliente e será capaz de monitorar os 05 elementos básicos
necessários para se criar valor para o cliente: Qualidade, Relacionamento, Desempenho, Preço
e Benefícios.
A conquista por novos negócios e imagem perante ao mercado, nesse caso a certificação mostra
que a empresa se preocupa com a forma como é vista pelos clientes, que deseja melhorar
continuamente e está aberta a novas oportunidades e parcerias. Por exemplo, no mercado dos
grandes players, quem não tem a certificação nem pode entrar para competir no jogo.
Em relação à economia de recursos e investimento no desenvolvimento, em curto prazo, a
obtenção do selo ISO 9001 traz melhorias nos processos internos da empresa, diminuindo
retrabalho e desperdício, além de aumentar a qualidade do produto. As economias geradas
podem ser investidas no desenvolvimento de novos produtos, em treinamento de pessoal,
softwares que auxiliem na automação dos processos, etc.
Segundo Carvalho e Paladini (2012), os principais princípios da gestão da qualidade são:
Organização focada no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, enfoque no processo,
abordagem sistêmica para gerenciamento, melhoria continua, tomada de decisões baseadas em
fatos e relacionamento com fornecedor mutuamente benéfico.
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Visto os fatores que a análise crítica pode influenciar em uma empresa, a empresa melhorou o
formulário de análise crítica baseando-se na ferramenta MASP. O formulário após as alterações
está no AXEXO B, onde o objetivo principal é realizar um PDCA.
Esse formulário, foi melhorado conforme as necessidades existentes na empresa onde cabe o
preenchimento das especificações novas ou alteradas do produto. Essa análise crítica deverá ser
documentada, datada e armazenada em um local de fácil acesso, para que as informações
estejam claras e disponíveis a qualquer pessoa que precise.
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7 COLETA DE DADOS
A organização deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise
crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto
para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos,
aceitação de alterações em contratos ou pedidos) e deve assegurar que: os requisitos do produto
estão definidos; os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente
manifestados estão resolvidos, e; a organização tem a capacidade para atender aos requisitos
definidos. Devem ser mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes
dessa análise.

7.1 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso, que utilizará uma metodologia qualitativa com abordagem
descritiva, onde será apresentado um problema e uma solução, abordando as ferramentas da
qualidade.

7.2 MASP
Com base no MASP, a empresa melhorou o formulário que realiza a análise crítica dos
produtos. A aplicação de cada etapa do método será aqui explicitada, mostrando o que foi feito
e quais ferramentas foram utilizadas para que a empresa começasse a fazer a análise crítica de
produtos e mantendo registrado os resultados gerados através da análise.

7.2.1 Identificação do Problema
O problema se inicia quando o cliente solicita uma cotação sem um código especificado ao
comercial, e quando não é possível a identificação do produto que o cliente solicitou cotação,
o comercial solicita mais informações sobre a finalidade do uso, com essas informações
disponíveis, o comercial verifica junto ao departamento de engenharia se há um código/produto
que atenda a solicitação. Se já existir um Part Number (PN), a engenharia informa ao comercial
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e o mesmo avança para o processo junto ao time de Planejamento e Controle de Produção
(PCP).
Caso não exista um PN, o comercial solicita uma reunião com a engenharia e o PCP para que
seja feita uma análise crítica do produto, nessa reunião é verificado a possibilidade de
fabricação do produto, caso seja possível, é então criado um novo código, onde será registrado
em sistema todo o histórico desse produto, caso haja alguma alteração de hardware ou de
software é imprescindível que seja feita uma nova análise crítica, mantendo assim, as
informações atualizadas.
O problema pode ter início nessa fase, pois é a partir da análise crítica que a empresa pode
passar por duas situações, criação de um novo produto ou alteração de um produto já existente.

7.2.2 Levantamento de dados
Nessa etapa foi realizada uma coleta de dados na empresa para saber quantos clientes foram
afetados pela falta de análise crítica.
A empresa informou que teve problemas com 5 clientes entre janeiro e setembro/18. Esses
problemas foram divididos em duas situações: criação de um novo produto ou alteração de um
produto já existente.
Na primeira situação, 2 clientes solicitaram a criação de um novo produto, e o comercial
afirmou que poderia atender sem ter feito uma análise crítica antes. Após a criação de novo
código, foi solicitado programação junto ao PCP onde verificou-se a impossibilidade de fazer
o produto por questões de conflitos internos presentes em circuitos necessários para a fabricação
do produto, ou seja, não seria possível fabricar esse novo produto conforme foi enviado a
cotação ao cliente. Essa situação gerou desconforto junto ao cliente e perda de credibilidade em
novos projetos por alguns dos clientes.
Na segunda situação, 3 clientes foram impactados com a falta de análise crítica de produtos já
existentes, e duas dessas solicitações, o problema foi rastreado antes de chegar no cliente, porém
houve um caso mais crítico que o problema chegou no cliente, conforme foi apresentado no
capitulo 4, onde 496 monitores precisaram ser trocados diretamente no cliente, o que gerou
custos para a empresa e perda de credibilidade junto ao cliente.
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7.2.3 Análise do problema

FIGURA 7 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Autoras (2018)

Com base no Diagrama de Ishikawa apresentado na figura 7, podemos observar que a causa
raiz do problema foi a falta de análise crítica. Essa falha foi ocasionada pela falta de um
colaborador especifico na área e pela falta de credibilidade que o formulário trazia, pois até
então o formulário era visto pelos colaboradores como um formulário criado apenas para
obtenção da ISO. As principais causas estão destacadas em vermelho no diagrama.

7.2.4 Plano de ação
O plano de ação, foi realizado de acordo com a ferramenta 5W2H, mostrado na figura 8, onde
foi proposto como deve ser realizada a análise crítica.

Foi proposto para a empresa a

contratação de mais um funcionário, para que o mesmo fique dedicado a essa atividade, foi
proposto o salário mínimo compatível com o mercado. Foi proposto melhorias no formulário
já existente, pois os setores envolvidos informaram dificuldades no preenchimento e no
entendimento do mesmo, e ainda, foi proposto que a empresa realizasse um treinamento com
todos os colaboradores afim de evidenciar a importância da utilização do formulário em todos
os casos em que houvessem alteração ou criação de um produto, de modo, que todas as
alterações e criações ficassem registradas, evitando assim, possíveis prejuízos a empresa. Foi
estipulado ainda um prazo de 03 dias uteis para que a análise crítica fosse feita, ou seja, a mesma
deve ser realizada imediatamente após a cotação e identificação da necessidade do cliente.
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FIGURA 8 - 5W2H
FONTE: Autoras (2018)

7.2.5 Ação
O primeiro passo foi a realização de um brainstorming com os setores de engenharia, comercial
e qualidade para a identificação de possíveis melhorias no formulário, onde a engenharia
informou dificuldade para preencher o documento corretamente, o que trazia consequências
para o comercial, na hora de repassar as informações para o cliente. Após a realização do
brainstorming, houve a realização da melhoria no formulário feito pelo setor da Qualidade, vide
ANEXO B.
Houve a contratação de um novo colaborador, que foi devidamente capacitado, para exercer a
atividade de análise crítica juntamente com a engenharia. Todos os colaboradores envolvidos
na análise crítica, comercial, produção e engenharia, foram treinados sobre o preenchimento
dos documentos, e capacitados afim de entender a importância do mesmo para a empresa e para
o cliente.
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Em seguida, foi implantado a alteração do documento, e houve reuniões quinzenais para que os
gestores verifiquem se o formulário está sendo devidamente utilizado.

7.2.6 Verificação
Antes da implementação e ações citadas acima, foi possível verificar através de relatórios, que
a empresa realizava em média 2 análises críticas por mês. Após as alterações descrita acima,
verificou-se que a empresa passou a realizar em média 5 análises críticas por mês. Ou seja, é
possível concluir que tenha ocorrido outras mudanças de características de produtos que não
foram documentadas e não foram notadas, pelo fato de que a utilização do produto no cliente
não foi alterada. Esses casos, não trouxeram então para a empresa, prejuízos financeiros, porém
não foi o que ocorreu com determinado cliente estudado neste trabalho.
O comercial informou que todas as solicitações foram atendidas e registradas através da análise
crítica, melhorando assim, o relacionamento da empresa com o cliente e a qualidade das
informações entre eles. Houve ainda redução no tempo de resposta para os clientes, que antes
da utilização correta do formulário era de 6 a 8 dias, e após a utilização correta do formulário
passou a ser em até 3 dias.

7.2.7 Padronização
Após a fase de teste, e o feedback positivo do comercial e da engenharia, foi realizada a
padronização do formulário de análise crítica, com as devidas melhorias levantadas através do
Brainstorm, vide anexo B. As reuniões passaram a ser mensais, apenas para acompanhamento
das atividades da engenharia e do comercial.

7.2.8 Conclusão da ferramenta MASP
A aplicação do MASP foi de suma importância para que a empresa conseguisse atacar o
problema. Foi através do MASP, que a empresa conseguiu melhorar o formulário, treinar os
funcionários de modo que todos entendessem a importância do mesmo para a empresa.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
A padronização dos processos recém descobertos e que eliminam a ocorrência do problema são
práticas que institucionalizam o conhecimento e que permitem que a solução se mantenha
estável enquanto o contexto que envolve o problema ainda exista.
A partir da implementação da ferramenta MASP apresentada nesse trabalho, podemos notar
que a mesma proporcionou diversas melhorias nos processos internos da empresa estudada,
onde foi possível alteração em um documento de suma importância no processo de
desenvolvimento e alteração de produtos.
O comercial notou que as solicitações de análise crítica estavam sendo retornadas mais
rapidamente para eles, consecutivamente um retorno mais rápido para o cliente. Houve uma
redução em pelo menos 50% no tempo de retorno das solicitações.
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9 CONCLUSÃO DO TRABALHO
Aplicar a análise de características críticas na fase inicial do desenvolvimento de um produto
ou na alteração de um mesmo, permite um maior detalhamento e melhor entendimento da
necessidade de controle de uma característica crítica do produto no processo de manufatura.
Quando não existe uma análise profunda e sistematizada da necessidade de uma característica
crítica, é provável que haja desperdício de recursos financeiros e esforços para uma
característica que não seja tão impactante para o desempenho de um produto, também há uma
característica de impacto significativo para o desempenho do produto não ser tratada com seus
devidos cuidados, proporcionando uma probabilidade considerável de insatisfação no cliente.
Além disso, os registros da análise de características críticas podem ser considerados
documentos importantes para a prática de lições aprendidas, quando sua recuperação pode
disponibilizar informações históricas de conhecimento técnico em relação ao projeto atual ou
até mesmo aos projetos futuros.
A organização teve ganhos financeiros mesmo com a contratação de mais um funcionário, pois
com o atendimento mais rápido dos clientes, a empresa conseguiu atender mais rapidamente os
clientes, após a implantação do formulário e do procedimento no início de outubro/2018. A
empresa já informou que obtiveram vários feedbacks positivos dos clientes, e através da
pesquisa de satisfação, foi comprovado que devido a uma análise crítica correta, nos últimos 2
meses a empresa realizou 12 análises críticas, onde 2 foram descartadas pela inviabilidade do
projeto; 8 foram fechados através da criação de novos produtos ou alterações e apenas 2 ainda
não teve o retorno dos clientes.
A empresa informou também que após a contratação do novo funcionário responsável em
realizar as análises críticas, o time do comercial e da engenharia estão mais unidos, e conseguem
retornar mais rápido ao cliente, e dar mais atenção as necessidades do mesmo, houve redução
no tempo de atendimento, o que está gerando mais tempo livre para buscar novos clientes e
projetos. A empresa também reconheceu que a falta de análise crítica no passado ainda pode
gerar transtornos futuros, pois assim como a falha ocorrida em 2017 que apresentou danos em
agosto/2018, pode ser que aconteça mais algum caso antigo que venha a afetar a organização.
Em conversa com o time do comercial e da engenharia, nos foi informado que após a criação
do procedimento, as análises críticas estão sendo realizadas em 100% das solicitações, e já foi
criado um indicador para acompanhamento dos novos resultados. O time ainda ressaltou, que
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após o treinamento todos conseguiram enxergar a necessidade de seguir o procedimento, e ainda
houve melhoria na comunicação entre os departamentos, pois agora, todos estavam no mesmo
nível de entendimento sobre a importância do mesmo.
Todo esse acompanhamento tem a finalidade de garantir ao cliente, que seu produto será
entregue dentro das especificações solicitadas, o que proporciona aumento de qualidade e
confiabilidade na empresa.
Essa sistemática garante que o caminho do projeto será marcado com pequenas e possíveis
correções, tornando o final da história muito mais previsível, aumentando significativamente
as chances de sucesso da organização.
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ANEXO A – INTERAÇÃO DOS PROCESSOS
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE ANÁLISE CRÍTICA
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RESUMO

O sucesso de uma organização é resultado de um planejamento bem feito, uma vez
que a empresa consegue planejar todas as suas atividades e consegue estabelecer formas de se
trabalhar de acordo com o que foi planejada, ela consegue alcançar resultados positivos de
maneira mais rápida. Neste caso, o trabalho aborda o tema lote econômico de compra ao qual
buscou pesquisar em artigos e bibliografias da área para a utilização de um modelo de LEC
que atenda às necessidades de uma empresa do setor de Laticínios da cidade de Monte-Mór
SP. A análise econômica para determinação das quantidades de produção tem por finalidade
obter o menor custo final para cada item. Ao final realiza o detalhamento da demanda pelo
produto. Visto que a finalidade é calcular o lote econômico de compra na fabricação de
iogurtes e como comparar os custos totais de estocagem. Sendo essa uma pesquisa aplicada,
quantitativa e classificada como estudo de caso. Sendo assim, encontrou resultados
satisfatórios perante a empresa analisada.
Palavras-chave: Lote econômico. Gestão de estoques. Custo de armazenamento.

ABSTRACT

The success of an organization is the result of a well-planned planning, since the
company can plan all its activities and can establish ways to work according to what was
planned, it can achieve positive results in a faster way. In this case, the paper approaches the
topic of economic batch of purchase to which it sought to research in articles and
bibliographies of the area for the use of a model of LEC that meets the needs of a company in
the dairy sector of the city of Monte-Mór SP. The economic analysis for the determination of
production quantities has the purpose of obtaining the lowest final cost for each item. At the
end, it performs detailed product demand. Since the purpose is to calculate the economical lot
of purchase in yogurt manufacture and how to compare the total costs of storage. This is an
applied, quantitative and classified research as a case study. Therefore, it found satisfactory
results in the analyzed company.
Keywords: Economical lot. Inventory management. Storage cost.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o crescente aumento da oferta dos produtos alimentícios tem
elevado o nível de exigência por parte dos consumidores. Tendo em vista que estes exigem,
cada vez mais, que os produtos sejam de qualidade, mas com o menor custo possível, as
empresas buscam melhorias em seus processos que possam reduzir os custos inseridos nas
diversas etapas de processamento.
O mercado atual é marcado pela forte concorrência entre as organizações, isso se deve
aos efeitos da globalização. Neste cenário, as empresas precisam adquirir vantagens
competitivas que possibilitam sua permanência no mercado.
Sabe-se que a conservação de materiais em excesso nos estoques gera custos elevados,
assim como falta destes. Por isso, umas das formas de reduzir os custos internos é através da
gestão de estoques. Esta gestão busca definir a quantidade ideal de matéria prima a ser
estocada para alcançar os objetivos da organização.
Desta forma, o desafio das organizações é conseguir o equilíbrio para não baixar os
estoques até o final, nem ter estoques de sobra para atender a todas as demandas, mas
identificar a quantidade ideal de estoque para alcançar, de forma mais efetiva, os objetivos da
empresa. (KRAJEWSKI, RITZMAN e MALHOTRA, 2009, apud RUBIN, 2016)
Apenas reduzir os estoques não é suficiente. É importante equilibrar os custos de
armazenamento e os custos de preparação de pedido, de forma a se obter o menor custo total
possível. Uma ferramenta que é muito utilizada na definição deste ponto de equilíbrio é a
definição do lote econômico de compra (LEC).
Dessa forma, têm-se como objetivo analisar o processo de produção do iogurte de
amendoim, no contexto da gestão da produção, a fim de definir o tamanho do lote econômico
de compra, de forma a atender a demanda ao menor custo possível, sem ultrapassar a
capacidade produtiva, e atender as expectativas do mercado em um laticínio, produtor de
iogurtes, situado no interior do estado de São Paulo.
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Este estudo está dividido em diversas etapas. Inicialmente é feito a apresentação da
empresa objeto de estudo e, em sequência, é mostrado toda a teoria que embasará esta
pesquisa, seguidos da metodologia, apresentação dos dados coletados, análise dos resultados e
conclusão.
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2. A ORGANIZAÇÃO

O Laticínios Danytaly Ltda. Me, objeto de estudo, tem como atividade principal a
fabricação de Iogurtes. Situada em Monte-Mor –SP, iniciou suas atividades 1997.
Desde o seu início, investe continuamente na modernização de sua estrutura e no
processo de produção e procura sempre antecipar os desejos e necessidades dos
consumidores. Mantem um rigoroso controle de qualidade de todos os produtos, e promove
constante valorização dos seus colaboradores.

Figura 1 - Fachada da Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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A empresa possui uma estrutura funcional, conforme organograma apresentado na
figura 2.

Diretoria

Líder de
Produção

Veterinária

Administrativo

Laboratório

Figura 2 - Organograma da Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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3. EMBASAMENTOS TEÓRICOS
3.1. GESTÃO DE ESTOQUES
O Gerenciamento de estoque auxilia as tomadas de decisão pertinentes aos produtos a
serem adquiridos. Desta forma, torna-se cada vez mais importantes para as organizações, visto
que ela possui uma variedade de funções e diversos recursos de ferramentas que dão ao gestor
inúmeras possibilidades de apoio.
Nas empresas de hoje há uma imensidade de produtos em seus portfólios. A
necessidade é diversificada de acordo com a demanda, fazendo com que a organização
procure a ferramenta que lhe viabilize um controle eficaz, atingindo os melhores resultados
dentro da gestão de estoques.
Os estoques são compostos pelo ajuntamento de materiais, mercadorias ou produtos,
para utilização decorrente, de modo a permitir o atendimento constante das necessidades da
organização para o seguimento das suas atividades por determinado tempo.
Acredita-se que a gestão de estoque é uma das soluções viáveis para a administração
da empresa, pois ela está relacionada com a eficiência das empresas em controlar seus
processos.
Através do envolvimento e da tenacidade de todos os setores é possível balancear o
estoque de uma empresa, fazendo com que a mesma tenha um estoque baixo, porém que
atenda às suas demandas.
Segundo define Slack, Chambers e Johnston (2009), estoque é definido como o
desperdício armazenado de recursos materiais em um sistema de transformação, ou também
pode ser usado para descrever qualquer recurso armazenado.
De acordo com Chiavenato (2005), estoque é o agrupamento de materiais (matériasprimas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos
acabados), que em determinado período não é utilizado na empresa, mas que será utilizado
posteriormente. Tendo que, o conceito de estoque inclui toda a complexidade de materiais que
empresa guarda e utiliza no processo de produção de seus produtos e/ou serviços.
Fernandes (1984) propaga o conceito de estoque como manter uma determinada
quantidade de produtos disponível para comercialização ou produção e que seja atualizado, a
fim de gerar lucros ou serviços. O lucro permitirá controlar e dar continuidade ao processo
produtivo de uma empresa.
As funções principais do estoque:
a) Garantir o fornecimento de materiais a empresa, inutilizando os efeitos de:


Espera ou atraso no fornecimento de materiais;
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Sazonalidade no suprimento;
Ameaças de dificuldade no fornecimento.

b) Favorecer economias de escala:




Por meio da compra ou produção em lotes econômicos;
Através da flexibilidade do processo produtivo;
Rapidez e eficiência no atendimento ás necessidades.

3.1.1. Lote econômico de compra
O lote econômico de compra é a mensuração da quantidade ideal para a aquisição de
materiais na reposição de estoque, de maneira que os custos desse modo, como custos de
estocagem e pedidos de compra, sejam mínimos possíveis no período. O autor Gitman (2002)
diz que o lote econômico de compra é uma das principais ferramentas e um dos mais
sofisticados instrumentos para determinar a quantidade exata de aquisição de um item de
estoque. O autor também cita que o lote econômico de compra, leva em conta vários custos
operacionais e financeiros envolvidos, com o fim de determinar a quantidade do pedido que
minimize os custos totais de estocagem.
O lote econômico de compras é ferramenta essencial para empresas que buscam
minimizar custos e reinvestir o capital, que era desperdiçado em estoques mal planejados,
para outras áreas da empresa que necessitem de maior investimento ou aproveitar
oportunidades do mercado. O lote econômico busca o equilíbrio entre o número de pedidos e
a estocagem dos produtos comprados, esses custos somados ao dispêndio do custo de compra
formam o custo total do lote econômico. (PEREIRA; COSTA; GUARDIA, 2010).
Os objetivos do processo consistem em determinar a previsão de vendas, sincroniza-la
com a capacidade produtiva da empresa e da cadeia, incorporar a estratégia da organização e
mapear as necessidades dos consumidores. O Lote Econômico de Compras (LEC) é a quantidade a
ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição. Para que o LEC (Lote
Econômico de Compras) seja considerado, algumas suposições precisam ser atendidas:
a) A demanda considerada é conhecida e constante;
b) Não há restrições quanto ao tamanho dos lotes (os caminhões de transporte não

tem capacidade limitada e o fornecedor pode suprir tudo o que desejarmos);
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c) Os custos envolvidos são apenas de estocagem (por unidade) e de pedido (por

ordem de compra);
d) O lead time é constante e conhecido;
e) Não é considerada a possibilidade de agregar pedidos para mais de um produto do

mesmo fornecedor.
O lote econômico será ótimo se todas essas suposições forem satisfeitas. Contudo,
muitas vezes ele é uma aproximação razoável do tamanho de lote apropriado, mesmo que
várias suposições não se apliquem (KRAJEWSKI, RITZMAN e MALHOTRA, 2009).
Algumas dessas suposições não são totalmente realistas, mas elas simplificam muito o
modelo do LEC, e, portanto, são consideradas para estimar a melhor quantidade a ser
comprada. Essa estimativa pode depois ser ajustada para que a quantidade realmente
comprada não esteja muito distante da melhor quantidade.
O modelo de lote econômico é a quantidade econômica encomendada. Cada vez que
surge uma nova encomenda deve se saber a quantidade exata para uma aquisição de um
produto.
Há várias fórmulas para determinar o lote econômico. Muitos autores discordam entre
si porque algumas fórmulas são mais elaboradas do que outras, isto é, algumas consideram
maior número de variáveis do que outras. A fórmula que determina o lote econômico
considera o consumo do período, o custo por pedido, a quantidade de pedidos realizados e o
custo de armazenamento por unidade, conforme evidenciado abaixo:
=




(1)

Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.
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Desta forma, para determinar o lote econômico de compra, primeiro é necessário
analisar os custos inseridos no processo de compra e estocagem do material. Os custos
envolvidos no pedido são fixos por pedido, independente da quantidade comprada. Já o custo
de armazenamento é definido a partir da análise dos custos para manutenção do material no
estoque.
×



(2)

= ×



(3)

=



Onde:
 CA é o custo de armazenamento;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.



Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Q é o tamanho do lote econômico.

O custo total por um período é composto pelo número de pedidos que são realizados
multiplicado pelo custo de pedido, mais o estoque médio, multiplicado pelo custo unitário de
estoques, conforme apresentado na fórmula abaixo:


Custo Total=    x Custo do Pedido + Estoque Médio x Custo Unitário (4)





CT=  x Cp +  x Ce (5)
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Onde:
 D é a demanda do período;
 Cp é o custo fixo por pedido;
 Ce é o custo unitário de estocagem;
 Q é o tamanho do lote econômico.

A competitividade das indústrias está diretamente relacionada à eficiência dos
processos decisórios que, por sua vez, dependem de maneira crescente do uso de sistemas de
informações eficientes e apropriados. Por esse motivo, o planejamento de estoques se torna
cada vez mais necessário.
O ponto de reposição de estoque depende da determinação de dois parâmetros, no que
diz respeito às matérias-primas: quando efetuar os pedidos e a quantidade a ser pedida em
cada ordem. O primeiro é definido pela média da demanda no período e do tempo de
reabastecimento, também conhecido como lead time, e possíveis variações nestes fatores. O
segundo parâmetro é definido por um lote de compra, que pode ser tanto fixo quanto variável
ao longo dos períodos, dependendo do modelo de controle de estoques adotado.
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4. PROBLEMA ESTUDADO

Mesmo oferecendo produtos de qualidade, a empresa estudada tem sofrido uma
frequente redução nas vendas em função do preço do produto oferecido.
Sabe-se que o leite, matéria prima utilizada na fabricação do iogurte, e o produto final
são itens perecíveis, ou seja, em pouco tempo estes materiais se deterioram e não são mais
passíveis de uso. Para mantê-los adequados para o uso durante um período um pouco maior
de tempo é necessário que estes sejam mantidos resfriados, o que causa um alto consumo de
energia. Sendo assim, os custos envolvidos na estocagem do material são relativamente
elevados, o que afeta diretamente o preço final do produto.
Esta pesquisa busca, através da análise dos custos de armazenamento e de preparação
de pedido, encontrar o melhor lote de compra, a fim de atingir os menores índices destes
custos. Desta forma será possível reduzir o custo total de cada lote, de maneira que a
organização possa oferecer um produto de qualidade ao cliente com um preço menor, o que a
tornará mais competitiva no mercado.
Como os produtos oferecidos passam pelo mesmo processo de fabricação, optou-se
por realizar a análise apenas para o iogurte de amendoim, que é um produto relativamente
novo e tem grande potencial de crescimento no mercado, visto que não há presença de
concorrentes para o mesmo.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVOS GERAIS
Identificar o lote econômico de compra para produção de iogurtes de amendoim.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir a demanda média do produto.



Identificar os custos de preparação de pedido e de armazenamento.



Calcular o lote econômico de compra e o custo total de cada pedido.
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6. JUSTIFICATIVAS

O iogurte existe há cerca de cinco mil anos e foi eleito como o alimento da década. Em
2013, o mercado mundial de iogurte foi de 62,3 bilhões, em 2014 saltou para 65,1 bilhões e
para 2018.
A produção de iogurtes no Brasil vem crescendo significativamente; em média, são
400 mil toneladas por ano, 76% do total de produtos lácteos produzidos no país. Mas esse
mercado ainda tem muito para crescer. De acordo com um estudo holandês sobre a evolução
da produção dos produtos lácteos, o mercado de iogurtes vai continuar a crescer.
Segundo Maia, et al (2013), “a maior parte do leite produzido no país é oriunda da
Região Sudeste. Entretanto, a região, que era responsável por mais da metade da produção
nacional, em 1974, vem perdendo participação relativa e, em 2011, passou a responder por,
aproximadamente, um terço do leite brasileiro”.
Em razão da demanda dos consumidores por esses produtos e da necessidade de
redução nos custos de estocagem dos materiais, esta pesquisa busca indicar o lote econômico
de compra para um laticínio situado no estado de São Paulo.
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7. COLETA DE DADOS

Coleta de dados é de suma importância nas ciências, fundamental para qualquer
trabalho, em qualquer fase de sua execução, sendo um importante instrumento para a
construção de qualquer conhecimento. Sem a coleta de dados, o estudo da realidade e de suas
leis seria reduzido a simples previsão e adivinhação. A coleta de dados possibilita meios
diretos para estudar uma ampla variedade de fenômenos e permite a análise sobre um
conjunto de atitudes comportamentais. (GUERRINI,2002)
A coleta de dados corresponde à etapa em que o pesquisador vai a campo para
obtenção de dados. Essa etapa exige treinamentos para os entrevistadores e pode ocorrer de
diversas formas.

7.1. METODOLOGIA
Quanto à natureza, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa aplicada. Sabendo
que será feito a análise dos custos envolvidos nas compras e estocagem da matéria prima,
caracteriza-se, em relação aos objetivos, como uma pesquisa quantitativa. Em se tratando dos
procedimentos, este estudo se classifica como um estudo de caso, tendo em vista que a
definição do lote econômico de compra proporcionará a empresa uma melhor administração
do seu estoque.
Tendo em vista que o processamento é o mesmo independente do sabor do iogurte, a
análise foi embasada em um único produto, o iogurte de amendoim. Inicialmente realizou-se
um levantamento da demanda deste produto através dos dados registrados pela empresa. Em
seguida analisou-se o custo para armazenamento do produto ou da matéria prima, e o custo
para realização dos pedidos de compra.
A partir destas análises calculou-se a quantidade econômica para compra, de forma a
se equilibrar os custos de armazenamento e colocação de pedido. Em seguida definiu-se o
custo total para realização de cada compra.
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7.2. DADOS COLETADOS
Os dados coletados para desenvolvimento desta pesquisa foram adquiridos através dos
registros realizados pela empresa objeto de estudo. Esta pesquisa identificou que, para o
produto iogurte de amendoim, o laticínio possui uma demanda variável em função da estação
do ano. Identificou-se que durante o inverno a demanda cai consideravelmente. Visto que, nos
períodos mais quentes do ano a demanda semanal é de 150 litros. Já no inverno esta demanda
cai para, em média, 100 litros semanais.
A produção de iogurte é realizada em um único pavimento. O setor de produção
trabalha atualmente em um único turno, com uma jornada de trabalho de oito horas diárias. O
estudo foi realizado levantando-se dados no chão da fábrica a respeito dos custos de
armazenamento e pedido, e da demanda para o iogurte de amendoim.
Para definição da demanda média do iogurte de amendoim, foram analisadas as
vendas registradas nos meses de janeiro a dezembro de 2016, conforme mostrado na tabela 2.
Os custos de armazenamento e preparação de pedido foram fornecidos pela empresa, com
base no custo da energia elétrica, tempo necessário para realizar a compra e custos com
combustível para compra da matéria prima. E são eles:
 Custo de estocagem: R$ 3,33 por litro.
 Custo de preparação de pedido: R$ 22,00 por pedido.
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Tabela 1 - Coleta das quantidades vendidas durante 1 ano
Mês

Semana da coleta
1
2
Janeiro
3
4
1
2
Fevereiro
3
4
1
2
Março
3
4
1
2
Abril
3
4
1
2
Maio
3
4
1
2
Junho
3
4
1
2
Julho
3
4
1
2
Agosto
3
4
1
2
Setembro
3
4
1
2
Outubro
3
4
1
2
Novembro
3
4
1
2
Dezembro
3
4

Quantidade Vendida
150
120
118
138
150
150
150
150
150
125
130
135
150
150
150
148
150
150
149
150
130
140
125
135
80
96
113
120
150
150
150
150
150
150
150
150
148
140
145
147
150
147
150
148
150
150
150
149

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A partir do levantamento dos dados necessário, fez-se inicialmente o cálculo da
demanda média para o produto, onde se obteve um valor de 141 unidades por semana.
  ! é!# =

∑  %&'(& ) %&'&*
'º ) %&'&)

(6)

  ! é!# = 141 . (7)
Tendo definido a demanda média semanal do produto, realizou-se o cálculo do lote
econômico, a fim de reduzir possíveis perdas de matéria prima e custos para armazenamento
do produto. O resultado obtido é apresentado abaixo:
=

/    

=

√ 121  
3,33

(8)



 = 43 .

(9)

(10)

De acordo com os resultados analisados o lote econômico de compra de matéria prima
para a produção de iogurte de amendoim no laticínio Danytaly é de 43 unidades, ou seja, a
cada pedido devem ser comprados o necessário para produzir 43 litros de iogurte. Desta forma
obtém-se o melhor ponto de equilíbrio entre os custos de armazenamento e os custos de
pedido. O custo total gerado na compra e armazenamento destes lotes é apresentado na
equação 13:
6 = /( ) :  + /2 :

(11)

= = 141/( 43) > 22 + 43/2 > 3,33 (12)
= = 143,73 (13)
Desta forma, obtém-se que o menor custo para compra e armazenamento de matéria
para produção do iogurte estudado é de R$143,73 por pedido de compra realizado. O que gera
um custo por litro de iogurte de três reais e trinta e quatro centavos, de acordo com o cálculo
detalhado a seguir.
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.@=A . #=áC#A =
.@=A . #=áC#A =

D


(14)

123,E3
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(15)

.@=A . #=áC#A = 3,34 (16)
Quando comparado o custo total unitário obtido através da definição do lote
econômico e os custos atuais, é possível verificar que este é equivalente ao custo de
estocagem que a empresa tem atualmente (sem adição do custo de colocação de pedido).
Desta forma é clara a redução no custo de armazenamento e compra do material.
Vale lembrar que as etapas de processamento do iogurte são iguais, independente do
sabor. Desta forma, é possível realizar os mesmos cálculos para definição dos lotes
econômicos de compra para todos os produtos oferecidos pela empresa. Assim, será possível
realizar um gerenciamento mais amplo do estoque, o que traduzirá em maior redução de
custos.
A partir da análise dos cálculos realizados, é possível afirmar que a implementação do
lote econômico de compra na empresa, resultará em redução nos custos de estocagem, o que
impactará em redução no custo final do produto. Sendo assim, a implementação desta
ferramenta permitirá à empresa se tornar mais competitiva no mercado.
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9. CONCLUSÃO

Como efeito da globalização, cada vez mais os clientes se tornam exigentes em relação
aos preços e qualidade dos produtos adquiridos.
Neste cenário, é de grande importância para a empresa investir na gestão de estoques,
pois através da definição do lote econômico de compra será possível reduzir os estoques
ociosos, equilibrado os custos de pedido e armazenamento.
O presente estudo apresentou uma forma simples para dimensionamento do lote
econômico de compra, tendo e busca auxiliar a empresa objeto de estudo no dimensionamento
do estoque necessário a fim de reduzir os custos inseridos no produto, tendo em vista que o
custo para armazenamento do produto estudado é elevado.
A partir dos dados analisados, concluiu-se que, para redução dos custos de
armazenamento, é muito importante a utilização do gerenciamento de estoques através do lote
econômico de compra. Uma vez que a aplicação das fórmulas apresentadas neste trabalho
permitiu identificar a quantidade de compra que atende a necessidade da demanda e reduz o
custo de armazenamento.
Tendo em vista que a empresa estudada precisa reduzir os custos do produto, é
importante que o método utilizado seja replicado para todos os produtos do portfólio, a fim de
reduzir de forma mais abrangente o custo neles inseridos.
Esse trabalho atendeu aos objetivos, uma vez que foi possível identificar a demanda e
os custos de estocagem e de pedido, e definir o lote econômico de compra.
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Resumo: Pretende - se neste artigo apresentar o estudo
de caso referente a uma indústria automotiva,
mapeando os processos que compõe o conceito de lead
time ou ciclo de atravessamento da empresa como um
todo, explicitando a entrada do pedido, a definição da
demanda, o balanceamento do processo de manufatura,
até a saída da capa para expedição, assim apresentando
a análise dos dados obtidos através das coletas de
dados, informações e resultados apresentado pela
empresa.
O objetivo deste trabalho é apresentar através de
pesquisas reais do processo da empresa o uso de
ferramentas que auxiliam e compõe o lead time, takt
time, cronoanálise, sistema puxado e o balanceamento
da linha de manufatura da empresa.
Palavras-Chave:
Definição
de
demanda,
balanceamento da linha de produção, analise do ciclo
de atravessamento, capas automotivas utilizadas.
Abstract: This article aims to present the case
study of an automotive industry, mapping the processes
that make up the concept of lead time or cycle of
crossing of the company as a whole, explaining the
entry of the request, the definition of the demand, the
balance of the manufacturing process, to the exit of the
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1. Introdução

O setor automotivo tem importante
participação no sistema econômico mundial,
devido às suas interferências, é um setor cujo
desempenho pode afetar significativamente a
produção de vários outros setores industriais,
sendo assim apresenta se em constante
mudança e evolução. Para que as empresas
deste mercado possam ser cada vez mais
produtivas são necessários que adotem
métodos mais enxutos, exercendo os ciclos de
tempo de atravessamento, no qual define o
momento em que uma matéria-prima chega à
empresa até momento em que ocorre a
transformação em produto acabado.
Segundo Werkema (2006), a atividade
na redução do lead time traz uma série de
benefícios, como aumento de produtividade e
redução de defeitos. Já Taylor (2010),
mostrou em sua obra que é possível a
maximização dos recursos no tempo,
otimizando a produção através da prescrição
da maneira correta de se executar as tarefas
para atingir a máxima eficiência dos
processos. Barnes (1977), expõe que há várias
ferramentas que podem ser utilizadas na
solução de problemas de produtividade.
Diante a esta explanação, este artigo
tem como objetivo apresentar os processos
que incorporam o lead time ou ciclo de
atravessamento da empresa pesquisada desde
a entrada do pedido, o planejamento de
demanda para produção, até o produto
manufaturado pelo processo. Explicitando o
mapeamento do sistema produtivo da
empresa.
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Deste modo serão evidenciados os
cálculos e os métodos dos processos que
compõem o ciclo analisado, bem como todas
as ferramentas necessárias para analisar o
processo de manufatura do produto
pesquisado, através das coletas de tempos,
definição de mão de obra e balanceamento da
linha de produção.

2. Resumo teórico

Segundo
Oliveira
(2014)
o
planejamento e controle de produção (PCP) é
de suma importância, pois é através dele que a
produção flui e tem eficiência e eficácia,
sustentando a sobrevivência da empresa. A
técnica de PCP contribui em toda manufatura,
alcança uma maior qualidade e menor
desperdício de matéria prima e de mão de
obra nos setores.
De acordo com Pacheco, Lacerda,
Corcine (2014), a melhoria no desempenho da
manufatura pode ser alcançada por meio de
diversas alternativas. Por um lado, a busca por
elevados níveis de eficiência e utilização de
todos os recursos através do balanceamento
da capacidade de recursos produtivos, por
exemplo, foi e ainda é uma prática comum
nas
empresas
de
manufatura.
O
balanceamento da linha de produção tem que
estar de acordo com a demanda, alinhando
com mão de obra necessária para atender a
demanda solicitada pelo cliente.
Diniz (2015), afirma que no ambiente
de manufatura, a carga de trabalho da mão-deobra empregada nas linhas de montagem é
diretamente afetada pela distribuição das
tarefas e o volume produzido. Faz-se
necessário o balanceamento da linha de
montagem com vistas a distribuir o trabalho a
ser realizado de maneira o mais equânime
possível entre os postos de trabalho,
objetivando manter uma carga de trabalho
justa para os operadores e que atenda a
produtividade almejada pela empresa.

Englobado ao tempo de atravessamento, a
cronoanálise é uma ferramenta para medição
do tempo de cada posto de trabalho, para
obtermos o tempo de produção conforme
demanda solicitada pelo cliente.
Segundo Fitzsimons, J. Fitzsimons, M.
(2004) o balanceamento consiste em
equilibrar as operações dos postos de trabalho
a partir das rotinas de operações sincronizadas
dentro de um tempo ciclo capaz de atender
uma demanda determinada.

3. Metodologia de Pesquisa

O artigo caracteriza-se por ser uma
análise de verificação real, com um método
que abrange técnicas de coleta de dados e
análise dos mesmos.
A abordagem do presente artigo se
classifica de natureza exploratória e
quantitativa, pois os dados analisados são
baseados na coleta de resultados e na
utilização de técnicas padronizadas, através de
registros
de
dados
estatísticos
e
acompanhamento da linha de produção.
Através de cronômetros de minuto
centesimal, foi possível perceber e verificar a
efetividade, relacionadas ao tempo de entrada,
transformação e saída dos produtos.
Por conseguinte, este artigo é
descritivo por identificar as amostras, através
de conhecimento técnico, levando-se a
totalidade sobre a realidade pesquisada. Os
dados coletados se referem a toda operação,
registradas em planilhas para avaliação de
tempo médio, tempo normal e tempo padrão,
seguindo por um registro de balanceamento,
para obter o tempo ponderado.
Todos os setores que compõe o ciclo
de atravessamento são mapeados, a fim de
separar um processo do outro, desta forma a
empresa desenha o VSM da célula, mostrando
o tempo para que todos os processos sejam
executados, conforme figura 1
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Figura 1 – Vsm do processo analisado
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

4. Coleta e Análise de Dados

Os dados relacionados a linha de
produção foram coletados de forma direta na
empresa, com auxílio dos responsáveis do
processo, outros dados, foram coletados de
forma direta através de observações do
processo.
As visitas a empresa tiveram como
objetivo observar e caracterizar a rotina dos
processos da empresa pesquisada, visando a
rotina operacional como um todo, o ciclo de
pedido, a definição do release diário, o
processo produtivo, e a programação da
produção, a fim de evidenciar a gestão dos
tempos envolvidos no referido processo.
Foram selecionados de forma aleatória
dez dias de cada mês definidos de agosto a
setembro de 2018, para cada dia foram
coletadas dez amostras, ou seja, registro do
tempo coletados desde a entrada do pedido na
empresa até a emissão para o cliente. Entre a

saída e chegada dos pedidos o software tem o
registro das horas que se norteiam em: hora
do recebimento do pedido; hora da emissão da
ordem de pedido; hora que iniciou a produção
e a hora que o pedido deu entrada na
expedição. Consideraram-se como fonte
primária de dados e documento válido para a
pesquisa os relatórios retirados do sistema
onde constam todas as informações
relevantes, pois cada etapa é registrada
através da leitura de código de barra.
De acordo com Peinado e Graeml
(2007) devem ser coletadas de cinco a sete
cronometragens preliminares da operação em
estudo. Seguindo essa técnica, realiza-se o
estudo de cronometragem, com base na
atividade realizada pelo colaborador em
análise. Mediante uma sequência lógica de
atividades definido pelo setor de engenharia,
ao iniciar uma operação dispara-se o
cronometro acompanhando a execução da
tarefa e finalizando a cronometragem ao
termino da mesma. Assim são coletadas sete
amostras de tempo de cada operação,
conforme Tabela 1 e através dos dados
5

coletados obtém a média de tempo padrão de
costura. A tabela 2 mostra o tempo de total
para manufaturar uma peça em estudo, após
definir o tempo total para produção é definida
a quantidade de mão de obra para atender a
demanda solicitada pelo cliente.
Os dados coletados do processo de
manufatura das capas se referem a todas
operações, registradas em planilhas para
definição de tempo médio, tempo normal e
tempo padrão, seguindo por um registro de
balanceamento, para obter o tempo
ponderado. A partir desses dados se obtém o
tempo de atravessamento do processo.

5. Definições do Volume de Produção.

O cliente solicita um pedido toda
semana para a companhia, após o recebimento
do pedido o PCP faz um estudo do estoque,
assim se define o release das semanas
decorrente da data da reunião, onde são
programados três meses de produção.
Conforme Martins (2006), o cálculo do
estoque mínimo pode ser representado pela
seguinte equação (1).
Emin = Es + Pe x C n

(1)

Onde:
Emin = estoque mínimo;
Es = estoque de segurança;
Pe = prazo de entrega;
C = consumo diário.

Figura 2 – Operação em analise.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

Após o time de planejamento realizar
as análises necessárias, são emitidas as OP
(Ordens de produção) para o setor de corte,
que em seguida envia os materiais cortados
para o setor de costura, definindo assim um
fluxo de cinco horas do o início de corte ao
termino da costura obtendo assim a capa
pronta.
Conforme dados coletados da empresa
estudada o estoque deverá ter no mínimo dois
dias de produção, mediante ao pedido
semanal do cliente. As entregas são diárias
com caminhões saindo após a produção do
segundo turno da empresa, ou seja, o cliente
recebe as capas e as monta no dia seguinte,
mantendo um estoque de um dia para o
fornecedor.

6. Coletas de tempo de operação

Figura 3 – Operação em analise.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador

Dennis (2008), define que takt time é
uma métrica que estabelece o ritmo em que
um produto deve ser realizado. Sendo assim, a
engenharia determina o takt time conforme os
tempos apurados, para produção do produto.
Segundo IWAYAMA (1997) afirma que o
takt time é o tempo alocado para a produção
de uma peça ou produto em uma célula ou
6

linha e se define a partir da demanda do
mercado e do tempo disponível para
produção, seguindo a seguinte equação (2).

Takt time = TEMPO DISPONIVEL
DEMANDA DO CLIENTE

(2)

Para Chiavenato (2006), o tempo de ciclo
relaciona-se às etapas contínuas para integrar
um procedimento. A simplificação de ciclos

de tarefas, a queda de barreiras entre etapas
improdutivas no processo permite que a
qualidade total seja bem-sucedida. O ciclo
operacional permite a disputa pelo tempo, o
atendimento mais rápido do cliente, etapas de
produção mais enxutas. Seguindo este
cenário, pode se observar que o estudo
realizado propõe que o tempo de ciclo se
mantém em cada posto de trabalho até que se
feche o lote de produção.

TABELA 1 – Cronoanálise do assento traseiro 100%.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador
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TABELA 2 – Tempo padrão da capa assento traseiro 100%.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.

Após definir o balanceamento da célula é
feito o dimensionamento das maquinas e o
layout da célula. Ou seja, definir como ficara

as máquinas de costura, seguindo um fluxo de
operações, conforme figura 4

FIGURA 4 –Fluxo do processo da capa.
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.
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7. Definições de Mão de obra

8. Balanceamentos de operações

O processo de produção da empresa
estudada é dividido por plataformas, cada
plataforma é dividida por micro células que
produzem cada parte do carro. O tempo
disponível para a plataforma estudada é de
479 minutos considerando o tempo de setup e
deslocamento das peças no processo,
considerando que o produto é manufaturado
em um turno de produção. Ao receber o mix
de produção a engenharia faz o cálculo de
mão de obra para manufaturar as capas no
processo, conforme equação (3).

As operações são divididas de acordo
com a mão de obra necessária para
manufaturar o produto, onde cada posto de
trabalho deverá ter a saturação ideal de no
máximo 100%, visto que uma carga acima de
100% o mesmo não conseguira atender a
demanda solicitada. O balanceamento
realizado na célula de produção do assento
traseiro mediante informações obtidas pela
pesquisadora foi necessários 07 operadores
para atender a demanda solicitada pelo PCP
da empresa, conforme TABELA 3.

MO = TEMPO DISPONIVEL
TEMPO DE MANUFATURA

(3)

FIGURA 5 – Balanceamento da capa assento traseiro
FONTE: Dados obtidos pelo pesquisador.

9. Conclusão.

O objetivo desde artigo foi apresentar
os métodos de medição do tempo de
atravessamento em um sistema de manufatura
de capas automotivas conforme demonstrado
na figura 1 - VSM, deste modo intende-se que
o uso das ferramentas de lean manufacturing
se faz necessário em um sistema produtivo,
afim de manter um processo controlado e
estável para o atendimento da demanda
proposta pelo cliente. Buscou – se verificar
todos os dados relacionados, sendo eles: o

tempo de entrada do pedido; a definição da
demanda para a produção e o processo de
manufatura do produto. Com o uso correto
das ferramentas de lean manufacturing como
takt time, cronoanálise e fluxo contínuo, será
possível afirmar que o processo é capaz de
atender a demanda dentro do tempo
estipulado
pela
engenharia
conforme
balanceamento da tabela 3.
Cabe ressaltar, que todos os tempos
coletados estavam em um cenário real,
sofrendo assim influencias de diversos
fatores. Portanto esses fatores podem afetar o
tempo padrão das operações. Apesar de a
empresa apresentar processo e ferramentas
confiáveis, o não atingimento do tempo
padrão de algum posto de trabalho, poderá
perder um volume considerado de produção,
9

afetando a previsão de demanda realizada
pelo PCP. Então se propõem para um futuro
estudo, a implementação de ferramentas que
venham auxiliar no mapeamento de riscos do
processo como quebra de fluxo, qualidade e
eficiência do operador, assim terá garantias, e
maiores controles a fim de evitar perdas.
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RESUMO

Nesse trabalho é abordada a necessidade da Comissão Interno de Prevenção
de

Acidentes

dentro

das

empresas,

incentivando

a

conscientização

dos

trabalhadores quanto aos aspectos envolvendo saúde e segurança do trabalho. A
composição da CIPA sugerida considerou três cenários de crescimento de uma
empresa fictícia. Lembrando ainda que o local de trabalho inadequado pode causar
danos ao colaborador. Porém o empregador não fica imune das consequências,
sendo necessário tomar atitudes para que a saúde de trabalhador não seja afetada.
Palavras-chave:CIPA,Saúde e Segurança do Trabalho.
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ABSTRACT

This

paper

presents

the

necessity

for

Internal Commission of Accident Prevention within companies, encouraging
employees to raise awareness about aspects related to health and safety at work
and also the importance of the team in the company. The suggested CIPA
composition considered 3 scenarios of a fictitious company's growth. We also
remember that the inadequate workplace can cause harm to the employee. But the
employer is not immune from the consequences, and it is necessary to take action so
that the health of the worker is not affected.
Key words: CIPA, Health and Safety at Work

vi

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLT

-

Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE

-

Código Nacional de Atividade Econômica

CAT

-

Comunicado de Acidente de Trabalho

CF

-

Constituição Federal

CIPA

-

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

DST

-

Doenças Sexualmente Transmissíveis

EPI

-

Equipamento de Proteção Individual

NR

-

Normas Regulamentadoras

OIT

-

Organização Internacional do Trabalho

PCMSO

-

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PPRA

-

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

SESMT

-

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho

SIPAT

- Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

vii

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Adaptadores..............................................................................................12
Figura 2 – Patch Cord................................................................................................12
Figura 3 – Conectores Fast........................................................................................12
Figura 4 – Pigtails.......................................................................................................12
Figura 5 – Tubetes.....................................................................................................12
Figura 6 – Mapa de Risco..........................................................................................23
Figura 7 – Simbologia de Gravidade..........................................................................24
Figura 8 – Exemplo de Mapa de Risco......................................................................24
Figura 9 – Ciclo PDCA...............................................................................................33
Figura 10 – Mapa de Risco da empresa XYZ............................................................38

viii

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Dimensionamento da CIPA .....................................................................18
Tabela 2 – Quadro I – Dimensionamento da CIPA ...................................................19
Tabela 3 – Tabela de Dimensionamento da CIPA ....................................................29
Tabela 4 – Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 2.................................36
Tabela 5 – Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 3.................................37

ix

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 10

2

A ORGANIZAÇÃO ....................................................................................................................... 11

3

EMBASAMENTO TEÓRICO ........................................................................................................ 13

3.1 O QUE É A CIPA? ...................................................................................................... 14
3.2 OBJETIVOS ................................................................................................................. 14
3.3 COMO SURGIU A CIPA E SUA NECESSIDADE? ............................................... 15
3.5 COMO É A ORGANIZAÇÃO DA CIPA? ................................................................. 18
3.6 ATRIBUIÇÕES DA CIPA ........................................................................................... 20
3.7 O QUE É MAPA DE RISCO? .................................................................................... 21
3.7.1 COMO FAZER UM MAPA DE RISCO? ....................................................................................... 21
3.7.2 GRUPOS DE RISCOS ................................................................................................................... 22

3.8 POR QUE OCORREM OS ACIDENTES? .............................................................. 25
4

O PROBLEMA ESTUDADO ........................................................................................................ 28

5

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS...................................................................................... 30

6

JUSTIFICATIVAS ......................................................................................................................... 31

7

COLETAS DE DADOS................................................................................................................. 33

8

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS .................................................................................. 36

9

CONCLUSÃO ............................................................................................................................... 39

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................................... 40

10

1 INTRODUÇÃO

O trabalho desenvolvido é um estudo de caso que serve de proposta de
implantação da CIPA na empresa XYZ e tem como objetivo mostrar a necessidade
da CIPA no local de trabalho, baseado no que foi estudado no Curso Superior de
Engenharia de Produção da FAI e também nas experiências adquiridas nos dois
anos nos quais fiz parte da Equipe CIPA.
De acordo com o site AGÊNCIA DO BRASIL (2018), os acidentes de trabalho
em nosso país já causaram a mortes de aproximadamente 653 pessoas até abril de
2018 sendo estes os números comunicados ao Ministério do Trabalho onde tudo
leva a crer que esse número é ainda maior, levando em consideração os acidentes
que não são comunicados.
É citado no site AGÊNCIA DO BRASIL (2018), por Célia Regina Camacho
Stander que os acidentes de trabalho estão ligados a precarização dos vínculos
contratuais, sendo que quanto mais informal e quanto maior a falta de
reconhecimento, maiores as chances de ocorrência de acidentes no trabalho.
Tendo em vista que a CIPA é um dos instrumentos utilizados para a
prevenção de acidentes do trabalho e também para segurança dos trabalhadores
dentro da empresa, faz-se necessário a melhoria nesses quesitos a partir da
observação dos inúmeros acima para que de certa forma a atenção seja redobrada
e esses números baixem.
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2 A ORGANIZAÇÃO

A empresa XYZ é uma empresa 100% brasileira, voltada para área de
telecomunicações. Está situada em Santa Rita do Sapucaí, mais conhecida como 'O
Vale da Eletrônica', com uma localização privilegiada entre os grandes centros,
tornando assim a logística altamente eficiente.
A empresa está instalada em um galpão de aproximadamente 2.600 metros
quadrados em locação estratégica e com grande crescimento anual. Atua no
mercado fornecendo produtos e acessórios para provedores de

internet,

especializados em redes ópticas, mistas, Wireless e Infraestrutura.
Sua missão é tornar-sepioneira no ramo de telecomunicações, fornecendo
soluções

para

provedores

e

distribuidores,

prezando

pela

qualidade,

profissionalismo e confiança dentro da empresa, e que esta seja compatível com as
expectativas do mercado.
Sua visão é vista como referência em seus ramos de atuação, buscando
sempre a excelência em sua área e oferecendo soluções que sanem as
necessidades de seus clientes.
Seus valores são atingir os objetivos profissionais com consciência, ética e
lealdade, preservando os prestadores de serviços e a satisfação dos clientes.
Sabe-se que para que todos os objetivosda empresasejam atingidos é
necessário um trabalho árduo com foco em lucro e crescimento, mas também é
necessário o comprometimento do empregador com o empregado, proporcionando
um ambiente seguro e sem risco de acidentes.
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Alguns

de

seus

produtos

são

ilustrados

nas

Figuras

1

Figura 1– Adaptadores
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura3 – Conectores Fast
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura2 – Patch Cord
Fonte:: Arquivo pessoal

Figura4
4 – Pigtails
Fonte: Arquivo pessoal

Figura5 – Tubetes
Fonte: Arquivo pessoal

a

5.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO

Todas as obras estão voltadas para o tema “Segurança do Trabalho” e foram
de grande utilidade para a concretização desse projeto.
ANTÔNIO (2018) consolida publicação de livros jurídicos, selecionando
criteriosamente a legislação aplicável à Segurança do Trabalho, de modo atender
diversas áreas do conhecimento, as quais estão inseridas estudantes, candidatos a
concursos públicos, técnicos e profissionais do Direito.
EQUIPE ATLAS (2018) traz em sua obra as informações sobre as Normas
Regulamentadoras, Consolidação das Leis Trabalhistas, Constituições Federais,
entre outros. A obra em todo o seu conteúdo orienta sobre as normas e está voltada
para atender a estudantes, candidatos a concursos públicos, técnicos e profissionais
de Direitos.
A cartilha Curso de Prevenção de Acidentes do Trabalho para Componentes
da CIPA, do SISTEMA SESI-FIEMG (2015) em todo seu conteúdo é um treinamento
para Cipeiros, no qual participei no ano de 2016, tendo sido certificado na
ocasião.Apresenta em primeiro instante os objetivos da CIPA, relatando o histórico,
surgimento, entrando ainda nos pontos da legislação, explicando os conceitos
legais, Comunicado de Acidente de Trabalho, prevenções de acidentes, doenças
profissionais, riscos, consequências do acidente do trabalho, Inspeções de
seguranças, importância dos EPI’s, riscos ambientais, simbologias, entre outros. No
decorrer do treinamento em questão, foram realizadas tarefas relacionadas a
situações de riscos, elaboração de Mapa de Risco, vistoria geral na empresa com
identificação de possíveis falhas nos processos que poderiam causar acidentes,
palestra dobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, primeiros socorros, princípios
básicos de combate de incêndios e o mais importante: estudo total da NR-5 (Brasil,
1978).

14

3.1 O QUE É A CIPA?

A comissão interna de prevenção de acidentes ou simplesmente CIPA, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional – INBEP (2017) trata-se
de uma comissão paritária constituída por representantes dos empregados (eleitos
em escrutínio secreto) e dos empregadores (designados pelo empregador), que atua
na promoção à segurança e saúde dos trabalhadores.
A equipe CIPA é de grande importância dentro da organização, pois deve
tomar as medidas necessárias para que nenhum acidente venha ocorrer devido a
imprudências ou falta de conhecimento. Deve-se fazer do local de trabalho um lugar
seguro para que nenhum indivíduo se acidente.
A prevenção vem por meio de mudanças das rotinas e também pela
conscientização através de palestras, treinamentos, cartazes, entre outros. Todos
com um objetivo em comum: tornar o ambiente livre de riscos e sem acidentes.

3.2 OBJETIVOS

A CIPA tem como principal objetivo a prevenção de acidentes e de doenças
decorrentes do trabalho, para tornar compatível o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador. Atualmente, está regulamentada pelos
artigos 162 a 165 da CLT (1943) e pela Normal Regulamentadora 5 (Brasil, 1978),
cujas instruções trazem diversos ensinamentos a todos os envolvidos no quesito
segurança do trabalho e prevenção de acidentes.
SISTEMA SESI-FIEMG (2015) diz que os propósitos da CIPA são:


Observar e relatar as condições de riscos no ambiente de trabalho;



Solicitar medidas para reduzir, até eliminar e ou neutralizar os riscos
existentes;



Discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam acidentes
semelhantes;
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Orientar os trabalhadores quanto a prevenção de acidentes.
Sendo assim, consegue-se concluir que a CIPA é uma equipe de

trabalhadores que possuem a missão de zelar pela segurança de todos os
envolvidos diretamente nas atividades da empresa, isso quer dizer por um todo. É
de obrigação do Cipeiros analisar e avaliar os riscos que poderão causar acidentes e
atuar nestes com o intuito de evitá-los.

3.3 COMO SURGIU A CIPA E SUA NECESSIDADE?

O SISTEMA SESI-FIEMG (2015) relata as ordens dos acontecimentos abaixo
relacionados a questões de condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, os
quais, posteriormente culminavam na proposição de ações preventivas, indicando a
sugestão de criação de comissões internas de prevenção de acidentes.


Em 1781, com a invenção da máquina a vapor, por Watt e com o seu uso
houve grande desemprego Rural na Inglaterra. Com o advento da indústria,
esta exigia muito do operário; o trabalho se desenvolvia de sol a sol e
também eram realizados por mulheres e crianças, com péssimos salários,
sem proteção de acidentes e doenças nem qualquer vínculo empregatício.



Em 1844 e 1848 foi aprovada as primeiras Leis de Segurança do Trabalho e
Saúde Pública e de Doenças Profissionais.



Em 1865 na Alemanha, foi criada a “Lei de Indenização obrigatória dos
Trabalhadores”, responsabilizando o empregador pelos pagamentos dos
acidentes.



A partir de 1862, a França passou a regulamentar a Higiene e a Segurança
do Trabalho.



Em 1873, em Molhause, na Alemanha, foi criada a primeira Associação de
Higiene e Prevenção de Acidentes.



Em 1919, pelo Tratado de Versalhes, foi criada a Organização Internacional
do Trabalho, conhecida como OIT. A OIT substitui a Associação Internacional
de Proteção Legal do Trabalhador e tem sua sede em Genebra.
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No Brasil, apenas depois da 1ª Guerra Mundial, em decorrência da assinatura
de tratados internacionais, como o tratado de Versalhes, cogitou-se medidas
legislativas tendentes a proteção dos trabalhadores.
Agora, segundo ANTÔNIO (2018), a CIPA surgiu a partir de uma sugestão de

trabalhadores de diversos países que reunidos por meio da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) organizaram, em 1921, um comitê para discutir
assuntos de segurança e higiene do trabalho e recomendar medidas de prevenção a
doenças e acidentes no ambiente laboral. Essas medidas passariam a ser adotadas
por diversos países, de acordo com o interesse de cada um em promover melhorias
nas condições de trabalho de seus respectivos povos.
Sendo assim, o surgimento da CIPA veio então com a participação dos
trabalhadores que de alguma forma foram prejudicados devido ao seu trabalho ou
condições. Vemos que, somente após aproximadamente 50 anos, a CIPA entrou em
vigor em nosso país quando a OIT (1919) recomendou a criação de uma comissão a
qual os trabalhadores façam parte.
O foco, a princípio, é promover as melhorias das condições e é exatamente
isso que vem sendo feito até os dias de hoje. Cada dia mais a CIPA se torna uma
necessidade dentro das empresas e todos os seus integrantes são conscientizados
para que exerçam a sua função, prezando pelos aspectos preventivos.

3.4 CONSTITUIÇÃO DA CIPA

De acordo com ANTÔNIO (2018) e a CLT (1943), devem constituir a CIPA e
mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de
economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes,
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam
trabalhadores como empregados.
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As disposições contidas na NR-5 (Brasil, 1978) aplicam-se aos trabalhadores
avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições
estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos.
As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, por
meio de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração cujos
objetivos seja promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar
com a participação de administração da empresa.
De acordo com a CLT (1943), serão garantidas aos membros da CIPA
condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa, sendo
vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência.
O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação
necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de
segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. O empregador designará entre
seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados
escolherão entre os titulares o vice-presidente.Os membros da CIPA, eleitos e
designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato
anterior. Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário
e seus substitutos, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso
necessária a concordância do empregador. A documentação referente ao processo
eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das
reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do
Ministério do Trabalho e Emprego. O empregador deve fornecer copias das atas de
eleições e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. A
CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá
se desativada pelo empregador, antes do termino do mandato de seus membros,
ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de
encerramento das atividades do estabelecimento.
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3.5 COMO É A ORGANIZAÇÃO DA CIPA?
De acordo com ANTÔNIO (2018), a CIPA é composta por representantes do
empregador e dos empregados, de modo que:


Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles
designados



Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados.
O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem

decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto na Tabela I
da NR-5 (Brasil, 1978), ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos
de setores econômicos específicos.
Explicando a TABELA I – Dimensionamento da CIPA:

Tabela I – Dimensionamento da CIPA:
Fonte: Brasil, 1978b

O Grupos da Tabela I são definidos através agrupamento de setores
econômicos de acordo com a CNAE da empresa, a qual fica localizado no cartão
CNPJ

e

esse

pode

ser

obtido

através

do

site

do

Sintegra

-

http://www.sintegra.gov.br/.
Para obter o número de empregados no estabelecimento, que também está
Tabela I, basta verificar o número de registros de funcionários ativos na empresa
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Com essas duas informações é possível verificar o número de membros da
CIPA, efetivos e Suplentes.

Tabela 2 - Quadro I – Dimensionamento da CIPA, segundoNR-5 (1978)

Ainda segundo a NR-5 (Brasil, 1978), quando o estabelecimento não se
enquadrar na Tabela I, ou seja, quando não for obrigado a constituir CIPA, deverá
designar um responsável (chamado de “Designado”) pelo cumprimento dos objetivos
desta NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados,
mediante negociação coletiva. O mandado dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição. Não é possível a dispensa
arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura
até um ano após o final de seu mandato.Nesse mesmo sentido a CLT (1943), em
seu art. 165, dispõe:
[...] os titulares da representação dos empregados nas CIPA’s não poderão
sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizam
suas atividades normais na empresa, sendo vedada sua transferência para outro
estabelecimento sem sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e
segundo do artigo 469, da CLT (1943).
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3.6 ATRIBUIÇÕES DA CIPA
São atribuições da CIPA, citado pela NR-5 (Brasil, 1978)


Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco, com
a participação do maior numera de trabalhadores. Com assessoria do
SESMT, onde houver.



Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de
problemas de segurança e saúde no trabalho.



Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de
prevenção necessárias bem como da avaliação das prioridades de ação nos
locais de trabalho.



Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes das condições de
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para
a segurança a saúde dos trabalhadores.



Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em
seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificas.



Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e a saúde no
trabalho.



Participar com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo
empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e no
processo de trabalho relacionados à segurança e a saúde dos trabalhadores.



Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador paralisação de
máquinas ou setor que apresente risco grave e iminente a segurança e a
saúde dos trabalhadores.



Colaborar no desenvolvimento e na implementação do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA e de outros programas relacionadosà segurança e
a saúde do trabalhador.



Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem
como das Cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas
à segurança e saúde no trabalho.
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Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador,
da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas
de solução dos problemas identificados.



Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que
tenham interferido na segurança e saúde do trabalhador.



Requisitar a empresa as cópias das CAT emitidas.



Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)



Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de
Prevenção da AIDS.

3.7 O QUE É MAPA DE RISCO?

De acordo com o site da PUC (2018), Mapa de Risco é uma representação
gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de
acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: acidentes e doenças de trabalho.
Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho (materiais,
equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de trabalho) e a forma de
organização do trabalho (arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho,
postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamento, etc.)

3.7.1 COMO FAZER UM MAPA DE RISCO?

Embasado no que é informado no site FALANDO DE PROTEÇÃO, tem que cada
empresa precisa de um Mapa de Risco adequado para seu segmento, mas alguns
itens são comuns a todas, como esses:


Reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da
situação de segurança e saúde no trabalho do estabelecimento.



Possibilitar a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores e
estimular sua participação nas atividades de prevenção.
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Conhecer o processo de trabalho no local analisado: jornada de trabalho; os
instrumentos e materiais de trabalho eas atividades exercidas



Identificar os riscos existentes no local analisado



Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, entre elas:
 Descobrir as queixas mais comuns entre os funcionários expostos aos
mesmos riscos, doenças profissionais já diagnosticadas e causas mais
frequentes de ausência no trabalho.
 Ter conhecimento dos levantamentos ambientais já realizados no local
 O número de trabalhadores expostos ao risco
 Especificar os agentes, por exemplo: físicos, químicos, ergonômicos,
biológicos ou de acidentes.
 Após aprovação da CIPA, o mapa de risco deve ser exposto claramente
em todos os setores analisados, de maneira que os funcionários possam
facilmente visualizar.

3.7.2 GRUPOS DE RISCOS

Para facilitar a visualização do mapa, os riscos são divididos em cinco
gruposrepresentados por diferentes cores, de acordo com o SISTEMA SESI-FIEMG
(2015)
GRUPO 1- RISCOS FÍSICOS:
 Vibração, radiação ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões anormais e
umidade.
GRUPO 2- RISCOS QUÍMICOS:
 Poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou
produtos químicos em geral.
GRUPO 3- RISCOS BIOLÓGICOS:
 Vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos.
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GRUPO 4- RISCOS ERGONÔMICOS:
 Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle
rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno
noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e
outras situações provocadoras de estresses psíquico e físico.
GRUPO 5- RISCOS DE ACIDENTES:
 Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção,
iluminação inadequada, probabilidade de incêndios ou explosões, animais
peçonhentos, armazenamento inadequado e outras situações que possam
acabar em acidentes.
Veja a figura 6 que mostra de maneira mais ampla os grupos de riscos e
classificações:

Figura 6 -Tabela descritivas de riscos ambientais
Fonte: http://trabalhosegurobr.blogspot.com/2012/03/mapa-de-riscos.html

O Mapa de Risco é construído tendo como base a planta baixa ou esboço do
local de trabalho, e os riscos serão definidos pelos diâmetros dos círculos conforme
mostra a Figura 7:
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Figura 7- Simbologia de Gravidade
Fonte: http://trabalhosegurobr.blogspot.com/2012/03/mapa-de-riscos.html

Pode até parecer trabalhoso fazer um Mapa de Risco, mas essa medida é
feita para servir como um aliado na luta contra os altos índices de acidente de
trabalho. Segundo a OIT, no Brasil acontecem em média 700 mil casos de
acidentes, fora os que não são registrados oficialmente. E de acordo com o
Ministério da Previdência, o país gasta em média 70 bilhões de reais anualmente
com esse tipo de ocorrência.

Figura 8 – Exemplo de Mapa de Risco
Fonte: Falando de Proteção, 2016
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A criação do Mapa de risco é muito importante, pois reduz significantemente
as doenças e os acidentes, pois têm o intuito de conscientizar todos os
colaboradores que estiver envolvido nos perigos apresentados. É imprescindível
fazê-lo e orientar a todos para que seja respeitado.

3.8 POR QUE OCORREM OS ACIDENTES?

De acordo com o SISTEMA SESI-FIEMG (2015), os acidentes ocorrem por
cinco fatores:
1º fator – Falha Humana: é a inaptidão para o trabalho executado, e pode
estar relacionada com o temperamento, emoção, preocupação, incapacidade física,
analfabetismo, falta de treinamento ou até mesmo inteligência lenta.
2º fator – Falhas Operacionais: pode estar relacionada com o não uso de
EPI’s, desconhecimento do processo, utilização de ferramentas defeituosas, não
seguimento de procedimentos normais para a operação, falta de organização ou
limpeza, entre outros.
3º fator – Falhas Mecânicas: está relacionado com maquinas sem
manutenção em dia, falta de proteção ou proteção inadequada, falta de iluminação
eficiente, falha na ventilação, matéria prima perigosa, etc.
4º fator – Atos Inadequados/Inseguros: são atitudes, comportamentos ou
ações do operador, consciente ou inconsciente que vão contra as normais de
segurança.
5º fator – Condições Inadequadas/Inseguras: são as falhas físicas
presentes no local de trabalho que podem causar acidentes e doenças profissionais.
Essas falhas são apontadas como responsáveis pela maioria dos acidentes. No
entanto é precisar notar que muitas vezes os acidentes são causados por uma
combinação entre condições de riscos e atos inadequados ao mesmo tempo.
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Outros fatores que também influenciam nas causas de acidentes de trabalhos
também são apontados pelo site CONECT.ONLINE e também contribuem para o
nosso conhecimento.


Cansaço: que vem a ser fadiga e é causadora de muitos acidentes de
trabalho, pois o nível de atenção às tarefas não pode estar abaixo do
esperado. Deve-se levar em consideração que o profissional cansado
estásujeito a cometer mais erros, seja o cansaço físico ou mental.



Repetições: As repetições também podem causar sérios danos à saúde
através do desgaste físico. O trabalho repetitivo faz com que o funcionário
fique mais negligente o que pode proporcionar falhas nos processos.



Materiais perigosos: A manipulação de materiais perigosos pode causar
danos à saúde e por esse motivo devem ser criteriosos quanto a forma de
uso, transporte e armazenamento, acabam sendo fonte de muitos acidentes.



Queda em altura: Esses podem ser um dos mais fatais e infelizmente é bem
comum principalmente em canteiros de obras devido ao fato de alguns
operários do trabalho em altura não utilizarem todos os equipamentos de
segurança, ou não utilizarem de forma correta, acabam se tornando as
vítimas deste tipo de acidente.



Estresse: Bem como o cansaço, o estresse afeta a concentração e o
aspecto emocional do trabalhador, causando distrações nos detalhes do
ambiente de trabalho.



Escorregões: A não ser que se trate de escorregões em lugares altos ou
perto de máquinas mais perigosas, como aquelas que têm pontas, partes
quentes ou serras, este tipo de acidentes não costuma ser levado muito
a sério, mas deveria. Ainda que se trate da limpeza de um ambiente, é
necessário sinalizar bem o local e oferecer todos os aparatos necessários
para quem está no ambiente.



Não utilizar o EPI: Quanto ao uso do EPI, alguns reforços precisam ser
feitos, constantemente, junto a sua equipe. Deve-seconscientizar a equipe
quanto à importância da utilização correta e permanente do EPI. Além de ser
fundamental para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, é
uma obrigação da qual a empresa que descumprir a obrigatoriedade do uso,
pode ser penalizada.
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É dever da equipe CIPA cuidar e garantir que todos os funcionários estejam
seguros em suas atividades. Também se faz necessário observar a empresa por um
todo e relatar qualquer situação que fuja do normal. Em situações onde envolva o
emocional do colaborador, deve-se informar o psicólogo da empresa ou o Recursos
humanos para que tomem providências e evite que essa dificuldade venha a causar
algum tipo de acidente.

28

4 O PROBLEMA ESTUDADO

Dado que a empresa atualmente não possui equipe CIPA devido ao fato de
não possuir funcionários suficientes que desperte a necessidade para a criação da
equipe. Tem-se o seguinte cenário:
A empresa possui 16 funcionários e é preocupada com a segurança de seus
colaboradores e toma medidas associadas aos controles dos riscos no ambiente de
trabalho a partir de medidas preventivas e corretivas. A empresa ainda, ciente de
suas obrigações, procura manter-se em ordem e deixa por conta do departamento
de Recursos Humanos a responsabilidade pela averiguação e correção de eventos
passiveis de acidentes. Sendo assim o departamento de Recursos Humanos
assume o papel de designado de acordo com o Quadro I – Dimensionamento da
CIPA.
Para mostrar a não obrigatoriedade da constituição da CIPA na empresa
foramlevantadas as informações que seguem. Em primeiro instante levanta-se a
classificação do CNAE da empresa através do cartão CNPJ. Ao verificarmos o
cartão CNPJ no site SINTEGRA, verifica se a que empresa está classificada no
CNAE 26.10-8 correspondentes ao Grupo C-14.
C-14 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E FERRAMENTAS
25.12-8 25.21-7 25.22-5 25.41-1 25.42-0 25.43-8 25.91-825.93-4 25.99-3
26.10-8 26.21-3 26.22-1 26.31-1 26.32-9 26.40-026.51-5 26.52-3 26.60-4
26.70-1 27.10-4 27.31-7 27.32-5 27.33-327.40-6 27.51-1 27.59-7 27.90-2
28.11-9 28.12-7 28.13-5 28.14-328.15-1 28.21-6 28.22-4 28.23-2 28.24-1
28.25-9 28.32-1 28.33-028.40-2 28.51-8 28.52-6 28.54-2 28.61-5 28.62-3
28.63-1 28.64-028.65-8 28.66-6 28.69-1 29.45-0 31.02-1 31.03-9 32.30-2
32.40-032.50-7 33.11-2 33.12-1 33.13-9 33.14-7 33.19-8 33.21-0 38.31995.12-6 95.21-5
Levando em consideração que a empresa possui menos de 19 colaboradores temos
que é necessário apenas um responsável (Recursos Humanos) atuando na
segurança da empresa e esse é nosso cenário atual.
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Tabela 3 –Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário Atual
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O trabalho desenvolvido é um estudo de caso que serve de proposta de
implantação da CIPA na empresa XYZ e tem como objetivo
O objetivo geral é mostrar a necessidade da CIPA no local de trabalho,
baseado no que foi estudado no Curso Superior de Engenharia de Produção da FAI
e também nas experiências adquiridas nos dois anos nos quais fiz parte da Equipe
CIPA e oferecer para empresa um documento que seja válido e que possua grande
parte do que será necessário para implantação da CIPA analisando o cenário atual e
mais dois cenários fictícios considerando seu possível crescimento da empresa.
Tendo em vista que a constituição da CIPA é obrigatória apenas para
empresas que possuírem acima de 19 funcionários, esse documento servirá de
apoio para a implantação no momento que a empresa expandir o seu número de
funcionários.
Portanto o objetivo do trabalho é avaliar os seguintes cenários:


Cenário 1 – é o cenário atual da empresa.



Cenário 2 – a empresa devido ao seu comprometimento com o cliente e
fornecimentos de produtos com boa qualidade e preço condizente com o
encontrado no mercado, sofreu um aumento significativo em seus pedidos e
devido a este fato, será necessário a contratação de mais 30 funcionários
para funções diversas na empresa.



Cenário 3–a empresa encontra com uma parceria muito satisfatória, o que
fez com que suas atividades estourassem de tal forma que se fez necessário
a contratação de 171 novos funcionários.
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6 JUSTIFICATIVAS
Devido ao fato de possuir a experiência de dois anos como Cipeiro e também
o meu grande interesse pelo ramo de Segurança do Trabalho dentro da Engenharia,
no qual desejo me aprofundar após o término do meu curso, senti grande interesse
em mostrar parte do que aprendi e também levantar dados que apontasse o grande
problema que existe hoje devido ao número de profissionais que sofrem acidentes
em seus locais de trabalho.
Observa-se o grande número de acidentes que ocorrem nas empresas devido
à falta de capacitação em suas tarefas, imprudências ou até mesmo falta de
conscientização. Alguns desses acidentes podem deixar sequelas ou custar a vida
de seus trabalhadores.
Veja algumas notícias retiradas de sites que darão um pequeno conhecimento
de forma quantitativa:
De acordo com o site RODRIGUES (2018), que publicou em 05/03/2018,
desde o começo de 2017, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada quatro
horas e meia, vítima de acidente de trabalho.
Com base em informações disponibilizadas por vários órgãos públicos, o
observatório estima que, entre o começo do ano passado (2017) até 05/03/2018,
foram registradas 675.025 comunicações por acidentes de trabalho (CATs) e
notificadas 2.351 mortes.Para os procuradores do trabalho, os números “alarmantes”
são apenas a “ponta do iceberg”, não representando a real dimensão do problema.
Assis ainda acrescenta que as notificações não vêm caindo. “Quando analisamos o
número de trabalhadores expostos ao risco de acidente, o número de contratos de
trabalho existentes, o número de acidentes não caiu em comparação a 2016. Ele se
manteve estável”.
Setorialmente, as notificações de acidente de trabalho foram mais frequentes
no ramo hospitalar e de atenção à saúde, público e privado, onde foram registradas
10% das CATs. Na sequência aparecem o comércio varejista (3,5%); a
administração pública (2,6%); Correios (2,5%) e a construção (2,4%), seguido pelo
transporte rodoviário de cargas (2,4%). Entre os profissionais mais vitimados estão
os que trabalham em linhas de produção; os técnicos de enfermagem; faxineiros;
serventes de obras e motoristas de caminhões. Quem trabalha em contato com
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máquinas e equipamentos tem mais chances de se acidentar e de sofrer ferimentos
mais graves.
Essas informações mostram que apenas de toda conscientização que
buscamos oferecer nos dias de hoje, ainda temos muitas irregularidades que
precisam ser resolvidas para que um dia o cenário dentro das empresas seja outro.
É preciso conscientizar e continuar investindo em segurança para que um dia nosso
pais seja conhecido com o pais onde a Segurança do Trabalho é levado a sério e
que termos baixíssimos índices de acidentes por imprudências.
Vejamos dados mais recentes, publicado em 27/04/2018 no site Repórter da
AGÊNCIA BRASIL (2018):
Os acidentes de trabalho no país já causaram a morte de, ao menos, 653
pessoas em 2018. Os dados, do Observatório Digital de Saúde e Segurança do
Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), consideram apenas os casos que foram comunicados ao
Ministério do Trabalho.
Em 2018 foram registrados 184.519 acidentes de trabalho, consideradas as
notificações feitas até o dia de hoje. Entre os casos mais comuns estão os cortes,
lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e amputações.
Segundo o MPT, somente no primeiro trimestre de 2018, os gastos estimados
com benefícios relacionados aos acidentes de trabalho ultrapassaram R$ 1 bilhão,
somados auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e
auxílios-acidente.
“Os acidentes de trabalho estão muito ligados a precarização dos vínculos
contratuais. Quanto mais contrato informal e quanto mais trabalhador sem o devido
reconhecimento houver na atividade, mais propícia ela é para gerar o custo do
acidente de trabalho”, disse a procuradora Regional do Trabalho em São Paulo,
Célia Regina Camacho Stander, em evento relativo ao Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trabalho.
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7 COLETAS DE DADOS

Conforme informado, esse será um projeto para um futuro, talvez muito
próximo e dessa forma será necessário um estudo em cima do cenário futuro da
empresa, no entanto conseguimos levantar algumas informações dos resultados
após a implantação da CIPA.
Para o sucesso da implantação é aconselhável o uso da ferramenta PDCA na
empresa que consiste averiguar e sempre buscar melhorias no que foi modificado.
O Ciclo PDCA ou SDCA, significa Plan, Do, Check, Action (Planejar, Fazer,
Verificar e Agir). Esse método tem a função de garantir que a empresa organize
seus processos, não importando a sua natureza.
É uma ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos
processos buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das
metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Pode ser utilizada em
qualquer ramo de atividade, para alcançar um nível de gestão melhor a cada dia.
Seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais
ágeis, claros e objetivos.

Figura 9 – Ciclo PDCA
Fonte:https://blog.luz.vc/o-que-e/ciclo-pdca/

Vejamos as vantagens da implantação da CIPA nas empresas:
1ª Vantagem: Maior conformidade com normas e regulamentos
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é obrigatória segundo a NR
5. Além disso, a CIPA atua de acordo com as leis. Assim, a primeira vantagem de
sua implantação é a certeza de que as normas serão cumpridas na empresa e
penalidades, como passivos trabalhistas, serão evitados.

34

2ª Vantagem: Melhor fiscalização de ambientes
O papel da CIPA é estudar o ambiente e prevenir acidentes, reduzindo ou
eliminando riscos. Ter uma CIPA na empresa é uma excelente forma de melhorar a
qualidade da fiscalização dos ambientes, o que seria mais difícil apenas com o
empregador encarregado disso, principalmente em empresas de grande porte.
3ª Vantagem: Diminuição de riscos
Com a execução da fiscalização e com o cumprimento das normas, os riscos do
ambiente de trabalho tendem a diminuir consideravelmente ao longo tempo, o que
gera uma série de vantagens por si só.
4ª Vantagem: Melhoria do clima organizacional
Toda empresa que investe em qualidade de vida e segurança do trabalho ganha
pontos positivos em seu clima organizacional. Essa vantagem gera outros
benefícios, como aumento da produtividade, retenção de talentos e melhoria da
imagem da empresa, como mostraremos adiante.
5ª Vantagem: Fortalecimento da imagem da empresa
Uma empresa que preza pela qualidade de vida dos funcionários tem imagem
positiva perante a sociedade, desde os clientes até os investidores, passando pelos
funcionários. Além disso, o aperfeiçoamento dos processos internos impacta
positivamente os produtos e serviços do negócio, o que gera novos ganhos na
imagem da organização.
6ª Vantagem: Redução de custos
Investir em segurança do trabalho sempre pode gerar redução de custos, e com a
implantação de uma CIPA não é diferente. Essa medida garante a redução de
acidentes e dos custos consequentes deles, como atendimentos, afastamentos,
novas contratações, entre outros.
7ª Vantagem: Melhor análise dos acidentes
Nenhuma empresa ou profissional de segurança pode garantir que os acidentes de
trabalho nunca acontecerão, afinal, erros podem acontecer e máquinas estão
sujeitas a falhas. A análise dos acidentes, por outro lado, é importante para evitar
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que eles se repitam. A CIPA auxilia na identificação das causas de uma ocorrência e
sugere medidas para evitar reincidência.
8ª Vantagem: Criação da cultura de segurança
A CIPA tem papel importante na disseminação da cultura de segurança na empresa,
principalmente por ser formada por funcionários. Os cipeiros podem conversar
diretamente com os colegas e organizar ações de conscientização, fundamentais
para colocar as medidas de prevenção em prática.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Agora será demonstrado a soluções para os dois cenários citados no Item 5,
nos quais mostram a necessidade da iniciação da equipe CIPA dentro da empresa.
Cenário 2
“a empresa devido ao seu comprometimento com o cliente e fornecimentos de
produtos com boa qualidade e preço condizente com o encontrado no mercado,
sofreu um aumento significativo em seus pedidos e devido a este fato, será
necessário a contratação de mais 30 funcionários para funções diversas na
empresa.“
Ainda no CNAE 26.10-8 e observando o TABELA I – DIMENSIONAMENTO
DA CIPA é necessário que a Comissão possua um eleito suplente e um eleito
efetivo, sendo eleitos a partir de votação secreta.
Vale lembrar que a votação secreta será necessária para definir os
representantes dos empregados, pois os representantes do empregador serão
convidados pela empresa.
Veja como chegamos à essa conclusão analisando o a Tabela 4:

Tabela 4 – Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 2
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Conforme informado, a empresa terá mais 30 funcionários em seu quadro e
totalizando 46 funcionários, assim ao verificarmos a tabela buscaremos pelo número
de funcionários atual na linha C-14, concluindo que a empresa precisará de apenas
1 participante efetivo e 1 participante suplente.

Cenário 3
“a empresa encontra com uma parceria muito satisfatória, o que fez com que suas
atividades estourassem de tal forma que fez-se necessária a contratação de 171
novos funcionários“
Ainda no CNAE 26.10-8, a comissão da CIPA deverá possui uma equipe de
quatro suplentes e 4 efetivos, sendo eleitos através da votação secreta.
Vale lembrar que a votação secreta será necessária para definir os
representantes dos empregados, pois os representantes do empregador serão
convidados pela empresa.
Veja como chegamos à essa conclusão analisando o a Tabela 5:

Tabela 5–Tabela de Dimensionamento da CIPA – Cenário 3

Neste terceiro cenário, a empresa fez a contratação de
totalizando 187 funcionários, assim ao verificarmos a tabela
número de funcionários que ficará entre 141 à 300, e cruzaremos
concluindo que a empresa precisará de 4 participante efetivos
suplentes.

171 funcionários,
buscaremos pelo
com a linha C-14,
e 4 participantes
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Devemos considerar que, esses cenários são embasados em aumento da
demanda, dessa forma, consideramos uma melhoria na economia do nosso país,
uma vez que estudos apontam melhores negócios para o próximo ano, também
acredita-se que o esperado de uma empresa é que ela cresça, aumente seu quadro
e colha melhores frutos no futuro.
Dessa forma, os dados são fictícios, podendo se concretizar ou não, tudo
dependerá do empenho do proprietário e também de um estudo do mercado que
deverá apontar as suas necessidades.
Para oferecer uma ideia do tamanho da empresa, será exposto a planta
seguida pelo mapa de risco da empresa. Veja a Figura 10:

Figura 10 – Mapa de Risco da Empresa XYZ
Fonte: Arquivo Pessoal
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9 CONCLUSÃO

De acordo com o projeto realizado, temos que os objetivos podem ser
alcançados conforme com o empenho da empresa e também pelo desenvolvimento
do mercado, no entanto, ressalta-se o fato de que os dados são fictícios, e os
números não são exatos, podendo ser um cenário com um menor ou maior número
de colaboradores ou maior, mas são de extrema importância para o
desenvolvimento do projeto.
Todo o projeto foi embasado em cenários possíveis, e mesmo que não
venham a ocorrer da mesma forma, o documento proporciona ao executor uma base
sólida para a implantação mesmo que em cenários diferentes e também oferece a
ferramenta PDCA, que por sua ver servirá para a melhoria continua.
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RESUMO

Este trabalho tem como finalidade demonstrar a aplicação dos conceitos de Engenharia de
Produção e como sua aplicação gera resultados positivos nas organizações onde são
trabalhadas, neste trabalho veremos os conceitos e técnicas sendo aplicados em uma Industria
de fabricação de fornos, equipamentos de panificação e equipamentos de refrigeração e
abordar os conceitos para melhoria de uma linha no setor de refrigeração. E fazer a
comparação de como ficou a processo após as melhorias.
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ABSTRACT

This work aims to demonstrate the application of the concepts of Production Engineering and
how are the results of the evaluations in the organizations where they are worked, in this work
the concepts and techniques that are applied in an industry of equipment production, bakery
equipment and equipment the cooling and approach to concepts of improvement of a line in
sector of cooling. And make a comparison of how a process went after the improvements.
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1

INTRODUÇÃO

Os processos são formas de sintetizar as atividades de trabalho em organizações
administrativas. Eles direcionam as ações e as rotinas por meio de sua composição. Seus
objetivos geram resultados definidos a fim de facilitar à organização e agregar valores à
instituição. Embora muitas vezes os processos sejam taxados, pejorativamente, de
burocracia eles são necessários para o andamento das instituições administrativas. Neste
sentido, o estudo dos processos e de seu mapeamento torna-se fundamental na compreensão
dos processos organizativos e institucionais.
Na atualidade muito se fala sobre o mapeamento de processos que é uma atividade
com o objetivo de desenhar, executar, documentar, monitorar e controlar a melhoria dos
processos com vistas a alcançar resultados pretendidos numa organização institucional.
Geralmente esta atividade faz parte de uma disciplina da área de gestão que combina a
abordagem centrada em processos com a melhoria do funcionamento da instituição para
atingir suas metas.
Pelo mapeamento dos processos, é possível:


Eliminar tarefas desnecessárias;



Reduzir os atrasos ou retrabalhos;



Esclarecer os papéis dentro do processo;



Reduzir custos e automatizar rotinas;



Mudar processos com rapidez de forma a torná-los mais ágeis;



Padronizar em conformidade com as melhores práticas de produção, gerando

maior transparência;


Ter maior controle e monitoramento;



Conseguir melhor satisfação e resposta do cliente quanto ao produto/serviço

entregue.

O mapeamento de processos permite que uma organização:


Estabeleça o que está acontecendo e por quê;



Meça o quão eficientemente o processo está funcionando;



Reúna informações para entender onde está ocorrendo o desperdício e a

ineficiência produtiva e o seu impacto sobre os clientes;
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Desenvolva novos processos e aperfeiçoe aqueles existentes, de forma a

reduzir ou eliminar a ineficiência e aumentar o desempenho.

O primeiro passo em um mapeamento de processos é envolver todos aqueles que
trabalham na execução deles:


Colaboradores: Os que realizam o trabalho;



Fornecedores: Os que fornecem a MP



Clientes: Aqueles que recebem nossos produtos



Supervisores ou demais funções.

É essencial que todos os profissionais operacionais sejam envolvidos no mapeamento
dos processos. As pessoas que trabalham na organização serão o elo pelo qual você poderá
encontrar as informações necessárias sobre tudo o que é desenvolvido na organização.
Para alcançar tal objetivo, algumas técnicas de mapeamento de processos são úteis,
como:


Entrevistas, questionários, reuniões;



Observações de campo;



Coleta de evidências;



Análise de documentos e relatórios existentes.

O estudo foi realizado em uma linha de fabricação de Ultra Congeladores (UK)
profissionais, uma linha carro chefe no segmento da empresa e já com estudos realizados
sobre ela.
Diferentemente das geladeiras convencionais utilizadas nas residências, o processo
de ultracongelamento para indústrias alimentícias tem a função de ultra congelar os
alimentos, normalmente falamos que o alimento fica em densidade de pedra.
Nas geladeiras convencionais para que o alimento congele, ele primeiramente se
resfria e vai congelando em um determinado tempo que os alimentos criam macro cristais de
gelo em seu redor, estes micros cristais danificam a estrutura do alimento e ele perde suas
propriedades.
Nos UKs, não existe a criação de macro cristais, pois o tempo que leva para o
alimento ultra congelar gera em torno de 30 minutos, e em consequência o alimento não se
danifica estruturalmente.
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2 ORGANIZAÇÃO

A Prática Klimaquip Indústria e comércio S\A, fundada em 1991, desenvolve, fabrica e
comercializa fornos profissionais, ultra congeladores e máquinas de panificação para oferecer
o que a de mais moderno ao mercado.
Detentora das marcas Technicook, Technipan e Klimaquip, a Prática é líder no
segmento de equipamentos para o preparo de alimentos no Brasil.
Por trabalhar dentro dos princípios da qualidade total, a empresa possui certificação
ISO 9001-2008 e se destaca por oferecer produtos robustos, com acabamento cuidadoso e
tecnologia de ponta aliados a um desempenho que frequentemente supera as expectativas dos
seus usuários.
O proposito central da empresa é proporcionar aos clientes a possibilidade de preparar
comida de qualidade e sem desperdícios. Entendem a importância do papel na cadeia que se
inicia nos campos e lavouras, passa pelas redes de distribuição de alimentos e vai até a oferta
de alimentos preparados,
Muito mais que simplesmente fornecer equipamentos, oferecem soluções integradas e
uma rede de suporte pré e pós-venda que permite aos clientes realmente aprimorar suas
operações, através de seus chefs e nutricionistas especialmente treinados que apoiam a
implementação dos processos de melhoria na qualidade e combate ao desperdício.

FIGURA 1 – Hierarquia
FONTE: Prática (2018).
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FIGURA 2 - Organograma Geral
FONTE: Prática (2018).
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. MAPEAMENTOS DE PROCESSOS

Segundo De Melo (2008, p. 27),
a escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria se baseia em seus conceitos
e técnicas que quando empregadas de forma correta, permite documentar todos os
elementos que compõem um processo e corrigir qualquer um desses elementos que
esteja com problemas sendo uma ferramenta que auxilia na detecção das atividades
não agregadoras de valor.

Para Rother e Shook (2000), o mapeamento é uma ferramenta que nos fornece uma
figura de todo o processo de produção, incluindo atividades de valor e não agregadoras de
valor.
Uma das técnicas mais comuns é o mapeamento do processo na forma de um
fluxograma, que descreve graficamente um processo existente ou um novo processo proposto,
identificando cada evento da sequência de atividades por meio de símbolos, linhas e palavras
(HARRINGTON, 1996).
Uma das vantagens de se utilizar uma ferramenta gráfica é facilidade de visualização,
tanto da sequência de atividades, como da forma como as atividades se encaixam. Outra
vantagem consiste em disciplinar a forma de raciocínio da equipe. São evidenciadas, também,
diferenças entre a forma como se supõe que as atividades sejam feitas e como elas realmente
são feitas.
Segundo De Mello (2008, p. 27), “a literatura apresenta algumas técnicas de
mapeamento com diferentes enfoques tornando a correta interpretação destas técnicas
fundamental no processo de mapeamento.”
Dentre as diversas técnicas de mapeamento podemos citar:


SIPOC: é uma ferramenta usada por um time para identificar todos os

elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o trabalho
começar (FERNANDES, 2006);


Fluxograma: técnica que permite o registro de ações de algum tipo e pontos de

tomada de decisão que ocorrem no fluxo real;


Diagrama homem-máquina: tem por objetivo o estudo da inter-relação entre o

trabalho do homem e o da máquina, identificando os tempos ociosos de ambos e
balanceando a atividade do posto de trabalho (BARNES, 1982).
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Segundo Barnes (1982 apud CORRÊA et.al. 2005), existem quatro enfoques que
devem ser considerados no desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias de processos.
Sendo eles:


Eliminar todo o trabalho desnecessário;



Combinar operações e elementos;



Modificar a sequência das operações;



Simplificar as operações essenciais.

3.2. MAPAS DE PROCESSO

O mapa de processo segundo Barnes, (1982 apud PINHO et.al.,2007), é uma técnica
que permite registrar um processo de uma maneira compacta, a fim de tornar possível sua
melhor compreensão e posterior melhoria. O mapa representa os diversos passos ou eventos
que ocorrem durante a execução de uma tarefa específica, ou durante uma série de ações. O
diagrama tem início com a entrada de matéria-prima na fábrica e se segue em cada um dos
seus passos, tais como transportes e armazenamentos, inspeções, usinagens, montagens, até
que ela se torne um produto acabado, ou parte de um subconjunto. Para representação de
qualquer mapa de processo, clareza e fidelidade são requisitos básicos (CORRÊA &
CORRÊA, 2004):


Clareza: promove a participação das pessoas e facilita a análise. Se os

processos complexos resultarem em diagramas longos e intrincados, estes deverão ser
separados em partes, dividindo por responsabilidades ou utilizando uma hierarquia, em
que todos os processos básicos são mostrados em grandes blocos e depois detalhados
em sub-processos;


Fidelidade: todas as alterações de processo deverão ser documentadas nos

diagramas para garantir que estes reflitam sempre a realidade dos processos tal como
estejam sendo executados.

Abaixo está sendo ilustrado como é o mapa de processo da empresa estudado com
ênfase na área de refrigeração.
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FIGURA 3 - Mapa de Processo de Fabricação do UK Profissional
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

A Figura 3 nos mostra como é o mapa de processo da empresa, as duas primeiras
etapas são feitas no processo de estamparia sendo usada a máquina FINN POWER SHEAR
GENIUS para corte de chaparia com espessura de até 1,2 mm e L1X1 SALVAGNINI que é
uma máquina a laser para corte acima de 1,2 mm; as dobras são feitas nas máquinas FINN
POWER FAST BEND para cortes maiores e com dobras mais complexas e GASPARINI
XELECT 100 para dobras menores e kanbans de pequenos. Dependendo do acumulo de
estoque nas dobradeiras, ser feitas as dobras em qualquer máquina que atenda a dobra, apenas
estas definições são programadas para aperfeiçoar o processo de estamparia.
A solda TIG nas peças que são necessárias é realizada em uma área de solda que está
localizado na linha de produção.
A injeção do gabinete é realizada em uma prensa que chamamos de berço, pois é uma
estrutura que envolve o gabinete montado e recebe o PU para isolação, portas são montados
em uma prensa separada que tem maior facilidade para setups rápidos na produção de peças
menores.
A montagem dos UKs é feita na linha de montagem 3, onde são produzidos os
modelos UK 05, UK 07 e UK 14 que são as famílias de modelos que é baseada na capacidade
de congelamento.
Todos os equipamentos são testados em um setor separado e preparado para fazer tal
tarefa, pois por envolver elétrica e trabalhar com pressão o teste precisa ser feito por pessoas
qualificadas, seja técnico em elétrica\eletrônica ou mecânico de refrigeração.
Após as etapas o equipamento é enviado para expedição onde se será entregue para o
cliente.
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3.3. FLUXOGRAMAS DO PROCESSO

Para Barnes (1977 apud MELLO & SALGADO, 2005), o fluxograma é uma técnica
para registrar um processo de maneira compacta, a fim de tornar possível sua melhor
compreensão e posteriores melhorias. O gráfico representa os diversos passos ou eventos que
ocorrem durante a execução de um processo, identificando etapas de ação (realização de uma
atividade), inspeção, transporte, espera e fluxo de documentos e registros.
O fluxograma de processo é uma descrição sequencial que destaca quais fases
operacionais são executadas antes de outras e quais podem ser feitas em paralelo. Tipos
diferentes de operação são tipicamente designados por diferentes símbolos (SCHMENNER,
1999 apud MELLO & SALGADO, 2005). Abaixo na Figura 4 está elaborado todo o
Fluxograma da Empresa.
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FIGURA 4 - Fluxograma da Empresa
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.4. PROCESSOS DE MANUFATURA

A manufatura é um produto industrial, ou seja, é a transformação das matérias-primas
em um produto totalmente terminado que já está em condições de ser colocado à venda. A
área de expedição da empresa é a responsável pela distribuição das manufaturas.
Além disso, conhecida como indústria secundária, a manufatura engloba grande
variedade de artesanato, tecnologia, entre outras, embora geralmente este termo seja aplicado
para referir-se à produção industrial que transforma as matérias-primas em produtos acabados.
As manufaturas de hoje já incluem todos os processos intermediários exigidos para sua
produção, isto é possível graças ao setor industrial encontrar-se extremamente associado à
engenharia e ao desenho industrial.
No entanto, a produção de uma manufatura pode ser realizada de maneira manual ou
então através de máquinas. Quando se necessita obter maior volume de produção é implantada
a divisão de trabalho, nesta modalidade, cada trabalhador possui sua função e tarefa a realizar.
Desta maneira se ganha em especialização, rapidez e redução de custos.
A origem da manufatura moderna aconteceu no final do século XVIII, mais
precisamente em 1780, com o marco da Revolução Industrial, que se estendeu primeiramente
a toda Europa, depois à América do Norte e finalmente ao resto do mundo. Antes disso o que
predominava era a produção artesanal.
Além disso, um estabelecimento ou fábrica que realiza os processos industriais
também são chamados de manufatura. Para definição de produção na empresa estudada, a
mesma passa por uma série de reuniões para traçar sua melhor estratégia de manufatura:
Primeiro passo para definição das metas e estratégia é uma reunião com S&OP
(SALES OPERATIONS PLANNING) PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE DEMANDA,
onde são definidas as metas e planejamento estratégico da empresa. São realizadas três
reuniões para definir estes objetivos após a definição do planejamento estratégico.
São elas:


Primeira: Reunião de Cadência

Participa Comercial e PCP onde definem uma projeção de vendas por equipamento e
modelo projetando um mês, dois e até três meses à frente;


Segunda: Reunião de Operações

Participa PCP, PCM, Produção, Eng Industrial onde se definido as metas, materiais,
pessoas, férias, folgas, extras;
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Terceira: Reunião Executiva

Participa PCP e Diretoria para finalizar o processo e fechar as metas.

Com base nas reuniões acima o PCP faz a programação semanalmente das ordens de
produção a serem produzidas de acordo com a capacidade da linha e a quantidade de
operadores necessários, a demanda de produção no primeiro semestre em uma media se baseia
em um equipamento, enquanto no segundo semestre a demanda passa para dois equipamentos
diários.

3.5. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS LINHAS

O processo de fabricação engloba três principais etapas de abastecimentos:
Abastecimento da injeção, kanbans nas linhas de montagem\injeção e abastecimentos de OP.
Os abastecimentos de linhas e processo de injeção trabalha no sistema de kanbans, o
Kanban é um sistema que visa aumentar a eficiência da produção e otimizar seus sistemas de
movimentação, produção, realização de tarefas e conclusão de demandas. Também conhecido
como método de gestão visual, o Kanban faz parte de uma das técnicas desenvolvidas pelos
japoneses da Toyota dentro do modo de produção Just In Time (JIT).
Segundo Corrêa (2009, p.56)
o Just in Time / Justo a Tempo (JIT) surgiu no Japão, nos meados da década de 70,
sendo sua ideia e seu desenvolvimento creditado a Toyota Motor Company, a qual
buscava um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com
demanda especifica de diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo atraso.

Esta filosofia é composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas em qualquer
parte do mundo. Algumas expressões são geralmente usadas para traduzir aspectos da
filosofia Just in Time tais como:


Produção em estoque;



Eliminação do desperdício;



Manufatura de fluxo contínuo;



Esforço contínuo na resolução de problemas;



Melhoria contínua dos processos.
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A engenharia industrial atua na criação de kanbans de modo que exija um cálculo para
todos os itens envolvidos para que todos processos envolvidos sejam capazes de produzir sem
gerar atrasos na linha, no setor de injeção as chapas são transportadas por carrinhos que são
identificados em 1/2 e 2/2 com suas respectivas quantidades. O carrinho de transporte de
chapas tem-se um calculo para que ele consiga suprir a demanda e quando o primeiro carrinho
for levado para o abastecimento, o segundo consiga atender a produção enquanto o primeiro
carrinho passe por todos os processos (corte, dobra e solda se necessário).
O processo de corte e dobra demora em média quatro dias para que ele retorne ao
ambiente produtivo.
O processo de abastecimento do almoxarifado existe dois tipos de abastecimento, o
abastecimento da Ordem de produção e o de kanbans de Matérias primas para integrar o
produto. O primeiro de Ordem de Produção se faz seguindo os itens da estrutura do produto,
em palavras claras, são os itens mais importantes e com maior valor agregado que por sua vez
e segurança são abastecidas apenas na OP. O segundo que são os kanbans que irão integrar os
produtos, kanbans são calculados da mesma forma que são os de chaparia no processo de
injeção, toda vez que um kanban é esvaziado ele é colocado no local de abastecimento e um
operador do almoxarifado faz esta reposição. Toda vez que zera os dois kanbans os
operadores da linha sinalizam colocando a informação no quadro de gestão a vista.

3.6. COMPONENTES DO PROCESSO

Para fabricação de um equipamento de refrigeração existem várias etapas e
componentes necessários.

O circuito básico de refrigeração

possui componentes

indispensáveis para um bom funcionamento e são integrados em gabinetes preparados para tal
utilização.

3.6.1. Gabinete

Os gabinetes que são utilizados em refrigeração passam por um processo de injeção de
Poliuretano, que é uma mistura entre isocianato e poliol. Primeiramente coloca-se as partes
que formaram o gabinete, e calcula-se a área dos gabinetes para completar os espaços vagos
com poliuretano. Esta mistura age quimicamente e se expande até que toda área vaga se
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repleta, as prensas são preparadas e aquecidas para que o processo químico ocorra com mais
velocidade e a densidade do produto injetado não deixe lacunas na injeção pois pode
influenciar diretamente no produto.

3.6.2.

Evaporadores

Evaporadores como mostra Figura 4 são os componentes de um sistema de
refrigeração responsáveis pelo resfriamento de uma corrente de ar ou de um líquido que,
posteriormente, será responsável pelo resfriamento ou congelamento de um produto qualquer.
Eventualmente, o evaporador poderá ser o responsável pelo resfriamento direto do produto,
sem um agente intermediário, como é o caso de evaporadores de contato. Evaporadores são
trocadores de calor que se caracterizam por ter ao menos uma corrente (interna ou externa)
onde o fluido, ou refrigerante, muda de estado (vaporização) durante o processo de retirada de
calor, atuando como a interface entre o processo e o sistema de refrigeração.

FIGURA 5 – Evaporador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.3.

Condensadores
Condensador referido na Figura 5 é um trocador de calor, e como o próprio nome diz,

tem a função de passar para o ambiente externo ao sistema de refrigeração o calor absorvido
no evaporador e gerado pelo processo de compressão. O bom funcionamento do sistema de
refrigeração vai depender do funcionamento apropriado de seus elementos de refrigeração,
que sempre serão montados nesta ordem: compressor, condensador, filtro secador, dispositivo
de expansão (tubo capilar ou válvula de expansão), evaporador e, fechando-se o ciclo,
compressor novamente.

FIGURA 6 - Condensador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

3.6.4. Dispositivos de Expansão
O dispositivo de expansão mostrado na Figura 6 está instalado entre a saída do
condensador e a entrada do evaporador. O refrigerante, com alta pressão e temperatura vindo
do condensador, entra no dispositivo de expansão e sai dele com uma mistura de líquido e
vapor de baixa pressão e baixa temperatura. Essa mistura que entra no evaporador é conhecida
como "flash gas".
Independente do tipo, o dispositivo de expansão é utilizado para realizar duas
importantes funções no ciclo de refrigeração:


Permite que o refrigerante líquido entre no evaporador numa vazão compatível

com a velocidade que ele evapora;
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Proporciona uma queda de pressão e temperatura, separando o lado de alta

pressão do de baixa do sistema.

É essa diferença de pressão entre o lado de alta e baixa que faz com o refrigerante
evapore no evaporador a uma temperatura suficientemente baixa para absorver o calor do ar
ambiente e que ele condense no condensador a uma temperatura alta o suficiente para remover
o calor para o ar externo
O tempo para o calor ser trocado entre o refrigerante no dispositivo de expansão e o ar
externo que o circunda é tão curto que pode ser ignorado para fins práticos. Por isso podemos
dizer que o dispositivo de expansão é apenas um dispositivo de queda de pressão. A mudança
na temperatura do refrigerante é o resultado da queda de pressão apenas.
Como não ocorre rejeição do calor no dispositivo de expansão, apenas queda de
temperatura, parte do calor sensível transforma-se em calor latente.
Comumente são utilizados tubos capilares, válvulas mecânicas e válvulas magnéticas
para realizar a expansão.

FIGURA 7 - Válvula de Expansão
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.5.

Filtro Secador

Figura 8 mostra os filtros secadores que são componentes instalados em sistema de
refrigeração com a função de reter a umidade e partículas sólidas. São construídos em cobre
ou ferro. Internamente possui uma tela grossa na entrada e uma tela fina na saída, entre as
telas são colocados dessecantes que podem ser molecular Sieves ou sílica-gel que absorvem
umidade em um sistema de refrigeração.
O filtro deve ser instalado na posição vertical com a saída para baixo. Quando esta
posição não for possível, pode-se montá-lo na horizontal, porém jamais deve ser montado na
vertical com a saída para cima.
Com o surgimento de diversos fluidos refrigerantes alternativos, várias opções de
filtros secadores foram desenvolvidas.
O filtro secador é composto por partículas dessecantes e deve ser escolhido de acordo
com sua aplicação, levando em conta fluido refrigerante, pressões de trabalho e fluxo de
massa.
Quando há o entupimento do filtro secador e obstrução total ou parcial do capilar pelas
próprias partículas do filtro, ele pode ter sido mal selecionado, possuindo partículas
dessecantes frágeis demais para aquela aplicação. Com o tempo, essa partícula que está sendo
usada fora da aplicação recomendada sofre um desgaste, podendo causar o entupimento da
saída do filtro secador.

FIGURA 8 - Filtro secador
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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3.6.6.

Fluido Refrigerante

Um fluido refrigerante, gás refrigerante ou simplesmente um refrigerante é um produto
químico usado em um ciclo térmico em sistemas de refrigeração e climatização que
reversivelmente passa por uma mudança de fase de líquido a gás, absorvendo calor e
resfriando ambientes.
Utiliza-se no processo o Fluido R104 e R404, na Figura 8 estão as fotos dos fluidos
existentes.

FIGURA 9 - Fluido Refrigerante
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

3.7. PROCESSO PRODUTIVO

O processo produtivo pode ser definido como o conjunto de operações e fases
realizadas sucessivamente e de maneira planificada que são necessárias para a obtenção de um
bem ou serviço.
O processo produtivo deve levar em conta as características do mercado de maneira
que possam ajustar-se as demandas. A razão de que o processo produtivo e a demanda devam
estar alinhados e em sintonia é evitar as situações de crise que acontecem. Uma demanda
excessiva causa carestia ou desabastecimento, enquanto que as necessidades do mercado do
processo produtivo geram uma crise sobre a produção.
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O processo produtivo começa com a obtenção das matérias-primas necessárias para
colocar em prática a cadeia produtiva. Desta maneira, devem-se estabelecer relações
comerciais com as empresas que proporcionam este input (entrada).
Além disso, é importante adquirir equipamentos necessários para o processamento das
matérias-primas, procurando sempre que sua capacidade esteja de acordo com as necessidades
da empresa. Precisam dispor de instalações adequadas para poder desenvolver a atividade
produtiva sem inconvenientes e iniciar um processo de contratação para encontrar o pessoal
mais qualificado conforme os requisitos de cada posto de trabalho.
Colocado em prática o processo produtivo, os preços poderão ser fixados em relação
ao fornecimento dos bens e serviços produzidos, dos quais serão calculados através de uma
porcentagem do lucro sobre o total das despesas geradas durante este processo através dos
salários, matéria-prima, entre outras.
O processo de inicia com a programação que será planejada para execução, no
processo estudado possui uma estimativa de venda baseada nos históricos dos meses e anos
anteriores e também toma como base os pedidos que já estão em carteira (liberado pelo cliente
para produção) e os pedidos pendentes e bloqueados que podem vir a ser liberados.
A linha de produção é um dos principais recursos de fábricas na produção de bens e
produtos, podemos entendê-la como o resultado do desenvolvimento de processos produtivos
de peças e produtos. A linha de produção é o resultado dos todos os esforços das ações de
engenharia de manufatura com foco em definir os meios e métodos mais eficientes para a
manufatura, onde equipamentos operacionais e outras infraestruturas automatizadas ou
operadas pelas pessoas, com foco em realizar as etapas produtivas de forma sequenciada
gerando o produto esperado.
Além da grande contribuição de Henry Ford a Toyota através da sua filosofia de
produção enxuta também contribuiu significativamente para a evolução do conceito de linha
de produção. Uma linha de produção bem estruturada e balanceada, com produção puxada e
focada na redução de desperdícios pode gerar resultados com impacto direto nos custos, na
produtividade e na satisfação dos clientes.
A linha de produção está projetada baseada no conceito de 5S, a sigla 5S
corresponde às iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri, seiton, seiso, seiketsu e
shitsuke. Na década de 80 quando o programa chegou ao Brasil estas palavras foram
traduzidas e interpretadas ao português, respectivamente, como cinco sensos: senso
de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de
disciplina. As palavras foram interpretadas como senso para manter o nome original
e para proporcionar uma ideia de profunda mudança comportamental, pois é preciso
“sentir” a necessidade de fazer acontecer (COSTA, et al, 1996, p. 22).

27

A linha contém apenas as ferramentas necessárias para produzir, materiais para
integração, carrinho com abastecimento de chapas e acessórios de apoio na montagem. O
Princípio dos 5S se adéqua também na condição de tornar o ambiente mais limpo, menos
sobrecarregado de informação, que hoje tão de perto nos rodeia.
Na área de Segurança no Trabalho não é diferente, ter uma linha contendo apenas o
necessário diminui o risco de acidentes por não conter itens atrapalhando na produção, pois a
intenção é promover a segurança.
Este conceito de linha ajuda muito o operador, pois torna um ambiente produtivo
visualmente limpo e retira tudo que não agrega valor ou que não está sendo usado no
momento.
Foi adotado um estoque intermediário de peças semi acabadas de chaparias que
armazenamos no supermercado independente da chaparia usada na injeção, o supermercado é
integrante do Sistema Toyota de Produção que é um pequeno armazém responsável pelo
abastecimento do sistema puxado que pode conter produtos intermediários e acabados, além
de armazenar peças de fornecedores externos. Pode ser definido como sendo a interface entre
os processos internos entre si e entre a fábrica e os fornecedores externos.
A implementação de um supermercado lean não é obrigatória, ela é feita, tipicamente
quando, em meio a um fluxo contínuo, um dos processos fabrica em lotes ou quando dois ou
mais consumidores utilizam o mesmo material.
Para consumir o material colocado no supermercado o operador possui um carrinho
capaz de suportar e alocar todas as peças que compõe o produto, no carrinho existe uma lista
de consolidação para que o operador faça apenas uma movimentação e busque todas as
chaparias necessárias e não pegue peças incorretas do que a pedida no produto. Esta técnica de
estoque intermediário também é utilizada para produção de gabinetes, pois se faz um pulmão
para que o operador consiga manter a linha rodando e não atrase na entrega do gabinete;
quando a demanda é maior que a quantidade produzida pelo operador é necessária o
fortalecimento de gabinetes com a alocação de mais operadores.
Após todos os processos de abastecimento (gabinete recebido, OP abastecida e
kanbans com materiais) o operador realiza a integração de todos os componentes para que
forme um Ultra congelador.
Para esta etapa do processo o colaborador tem auxilio de Descritivos Operacionais de
Processo (DOP) e Instruções de Trabalho que demonstram ao colaborador como deve ser
produzido o equipamento.
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A linha recebeu um estudo de cronoánalise para obtenção de tempos e movimentos
que o operador faz durante a jornada de trabalho. Dentro da cronoanálise conseguimos
perceber as atividades que agregam valor, semi agregam valor e não agregam valor. Dentro
das DOP o equipamento antes de ser levado para o teste ele passa por um processo de
pressurização, onde em seu sistema de refrigeração é colocado nitrogênio a uma pressão de
22,5 bar. O nitrogênio identifica se no sistema não possui vazamentos, os vazamentos mesmo
que micros atrapalham diretamente no rendimento da máquina.
Todos os produtos produzidos pela empresa passam por um processo de teste antes de
ser enviada ao cliente, o teste consiste em basicamente em 5 etapas: vácuo\ carga de gás,
HIPOT, CPT, teste comparativo e inspeção final.
A primeira etapa o colaborador do teste recebe o equipamento pressurizado com
nitrogênio a uma pressão de 22,5 bar sinalizando a ele que o equipamento não possui
vazamentos, e retira esta carga de oxigênio para passar na bomba de vácuo.
Para garantir o bom funcionamento de um sistema de refrigeração, é importante que se
não haja umidade ou gases não condensáveis nele. A maneira mais eficaz de se retirar esses
produtos indesejados dos cilindros ou dos equipamentos é utilizar uma bomba de vácuo.
Os cilindros e equipamentos de refrigeração devem ser evacuados no início do
processo de enchimento e nunca devem ser carregados sob pressão de ar positiva, garantindo
assim o funcionamento correto do sistema.
A falta de vácuo no sistema de refrigeração altera a qualidade do fluído refrigerante
pois, em contato com o ar, ele reage e há formação de ácido fluorídrico e clorídrico. Esses
ácidos corroem o verniz isolante dos fios de cobre dos motores associados ao sistema e, dessa
maneira, ocasionam a queima do equipamento. Os ácidos formados também interagem com os
metais presentes nos tubos e canos originando compostos indesejados que ocasionam
entupimento de filtros, tubos capilares e válvulas de expansão.
É importante destacar que o vácuo de um sistema não é medido por tempo e sim por
um medidor de pressão adequado, visto que o vácuo nada mais é do que ausência de pressão.
O tamanho do circuito e a velocidade com que se precisa que o vácuo seja gerado
determinam a capacidade da bomba a ser utilizada. Atualmente, as bombas de vácuo são
medidas em CFM (pés cúbicos por minuto). É de extrema importância para a manutenção e
bom rendimento do sistema que se determine corretamente qual a demanda necessária, para
não haver gastos desnecessários com a bomba.
A manutenção de um sistema a vácuo é uma das etapas fundamentais para garantir o
bom funcionamento do maquinário. Recomenda-se checar o nível de óleo da bomba de vácuo

29

com frequência e realizar um check up completo do sistema periodicamente, para que as
características originais do produto sejam mantidas, evitando assim gastos e desgastes
desnecessários. Assim que o vácuo é dado no equipamento o mesmo recebe uma carga de gás
referente ao modelo desejado (ultra congelador de 20 recebe uma carga de 4500g de fluido
refrigerante) esta quantidade garante que o rendimento da máquina não será afetada.
A segunda etapa é o HIPOT, o HIPOT vem do inglês High Potential (em português
alto potencial) e pode ser definido como um dispositivo utilizado para avaliar a isolação
térmica em ferramentas, materiais elétricos e equipamentos, por meio da aplicação de alta
voltagem/tensão. Ele permite a realização do ensaio de rigidez dielétrica que pode ser feito na
forma não destrutiva e destrutiva:
NÃO DESTRUTIVA: utilizada em ensaios de rotina em equipamentos e ferramentas.
Baseia-se em aplicar uma tensão – definida pela norma – no isolante e analisar se houve
rompimento;
DESTRUTIVA: usada em amostras de materiais isolantes, consiste em usar o HIPOT
para colocar tensão de forma crescente. Sendo assim, ao haver o rompimento define-se a
tensão presente naquele momento.
Desta forma, o teste limita-se em colocar uma elevada tensão elétrica no equipamento
durante um minuto. Caso ocorra o rompimento da isolação dielétrica do equipamento ou outra
falha, o HIPOT deve imediatamente identificar essa corrente de fuga e desligar, sendo que,
neste caso, o produto estaria reprovado. Pode ainda ocorrer de o aparelho não desligar, vindo a
manter a elevada tensão aplicada, danificando o produto.
Além disso, o dispositivo deve ser manuseado por um operador qualificado e
altamente capacitado, para que a avaliação seja realizada com muito cuidado e atenção para
sua proteção.
Existem diversos tipos de aparelhos de HIPOT no mercado e todos têm como principal
objetivo garantir o desempenho adequado das instalações e o funcionamento correto de todos
os produtos que necessitem de uma análise.
Na etapa seguinte o UK passa por um teste automatizado chamado CPT, este teste é
baseado em um software que contém todas as características que o equipamento tem que
possuir. Possui curvas características que o compressor, corrente e tensão e todos os demais
parâmetros de teste do equipamento.
Se algum dos parâmetros for diferente dos limites estabelecidos o equipamento é
reprovado e deve passar por uma análise identificando tal avaria.
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Após o equipamento passar pelo CPT realiza um teste comparativo onde faz uma
verificação pelo operador de todos componentes do equipamento e compara os dados
recebidos com um ckeck list de verificação.
Uma das etapas mais importante do teste é a detecção de micro vazamentos, realizada
por uma máquina que consegue detectar a fuga de fluido de até 3 gramas anuais. Os micros
vazamentos são pequenas ranhuras que não conseguem ser detectadas no teste de
pressurização. Os micros vazamentos em uma relação de tempo faz com que o equipamento
vá perdendo rendimento e não consiga mais fazer sua função e demore mais tempo para
chegar à temperatura ideal.
Após todos os testes de funcionalidade do equipamento ele é levado para inspeção
final onde que verifica se o equipamento não possui amassados, arranhões, rebarbas e se
obtiver um dos itens será necessário um retrabalho no equipamento. Em seguida faz uma
limpeza geral no equipamento tirando restos de silicone, PU e faz a secagem da água
resultante do processo de teste.
Finalizando a inspeção final cada equipamento possui adesivagem como segue Figura
9 demonstrando suas características, identificações particulares e coloca em cada equipamento
seus acessórios necessários, após esta etapa o equipamento é levado para expedição.

FIGURA 10 - Etiqueta de identificação dos UKs
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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Na expedição o equipamento recebe uma caixa de madeira para proteger o
equipamento durante o transporte e garantir sua integridade. Para não haver trocas de
produtos, os mesmos são acompanhados com ordens de produção e check lists que são
preenchidos durante todo processo.
Quando produto é expedido para o cliente o cliente entra em contato com a empresa
solicitando a instalação, na instalação o técnico mostra como funciona o equipamento e
auxilia diretamente o consumidor para que ele usufrua do produto na melhor maneira e
aproveitando todos seus benefícios.
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4 PROBLEMA ESTUDADO

A linha dos Uks profissionais sempre foi uma dificuldade encontrada pela empresa
quando se inicia o segundo semestre, onde a demanda da empresa sobe de um equipamento
diário para dois. Pois o equipamento tem porte relativamente grande e na linha de montagem
sempre estavam alocadas os kanbans de chaparia que consumia em média 30% da área
produtiva da linha.

FIGURA 11 - Layout antigo da linha
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Nota-se na Figura 10 que uma grande área de produção é perdida com alocação de
carrinhos kanbans demostrados na figura em forma de quadrados na parte esquerda,
prateleiras kanbans e mesa de apoio ao gabinete, restando para produção apenas a área
demarcada pela seta vermelha. Com este layout anterior a dificuldade de produzir dois
equipamentos era muito grande, pois tinham alguns percalços:
São elas:


Não conseguiam alocar dois carrinhos de sustentação de máquinas perto dos

pontos prediais;


Ar comprimido utilizado atrapalhava;



Pontos de energia ficavam dificultados;



Kanbans consumia espaços de montagem;
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Possuía estoques de algumas peças relacionada a linha junto a outro estoque de linhas
diferentes que em muitas das vezes perdia o controle. Pois o operador fazia a retirada da peça
e não informava quando acabou certo item, Figura 12 nos mostra armazenagem anterior.

FIGURA 12 - Carrinhos antigos de armazenagens
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Os kanbans que ficavam na linha de montagem ficavam em responsabilidade do
operador, e juntamente com esta decisão muitas das vezes acontecia de faltar material para
fazer produtos futuros. Esta responsabilidade sendo passada ao operador o sobrecarrega, pois
ele já mantem controle sobre os kanbans menores que são vindos do almoxarifado, e os
mesmos não tinham contato direto com a estamparia e a comunicação ficava falha pois não
sabiam da previsão de entrega dos itens.
Quando peças vinham para o operador com defeitos também acontecia um empasse,
pois tinha que envolver o abastecedor e o líder para dar uma tratativa na peça e designar para
o responsável, causando atrasos por uma não avaliação no processo de receber o kanban.
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5 JUSTIFICATIVA

Todo processo analisado foi pensando na melhoria do sistema de produção e visando
melhorar o ambiente produtivo favorável ao operador.
Esta melhoria partiu do princípio quando ainda trabalhava como operador na linha,
pois vivenciei durante um ano a dificuldade na produção dos UKs. Sempre faltavam peças
para produzir, espaço quando a demanda aumentava e olhando com visão de Engenheiro, a
linha estudada precisava de uma melhora no layout da linha e preparar melhor os
componentes que ajudam na composição do produto final.
Estas melhorias não agregam valor diretamente no produto, mais indiretamente faz
com que não danifiquem peças e visualmente demostra que a linha está organizada. Após a
implementação na linha dos UKs senti que ajudou muito o operador na produção e estamos
fazendo estas melhorias nas demais linhas, sendo que já estamos finalizando todas elas.
Em um próximo passo estas melhorias já estão sendo analisadas para a parte de
injeção.
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6 RESULTADOS

Com base nas dificuldades apresentadas pelos colaboradores e vendo que a empresa
estava perdendo produtividade foram feitas melhorias em todo setor produtivo. Primeiramente
foi a criação de um supermercado que alocou todos os kanbans que ficavam tomando espaço
na linha e com giro pequeno.

FIGURA 13 - Carrinhos Kanbans Armazenados no Supermercado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 13 mostra como todos os carrinhos foram alocados no supermercado onde
ficam armazenados e com um operador ficando na responsabilidade fazendo com que o fluxo
de abastecimento do mesmo seja continuo e não falte na linha de montagem.
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FIGURA 14 - Área de Carrinhos Kanbans no Supermercado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

A Figura 14 ilustra áreas com marcações para cada item para que facilite o trabalho do
operador e com a quantidade de espaços necessários para cada kanban, assim facilitando a
visualização melhor de todos os itens armazenados.
A dificuldade de produção para o segundo semestre também foi sanada como visto a
baixo.

FIGURA 15 - Nova Linha de Montagem
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 15 percebe que todos os itens necessários para produção de dois Uks estão
presentes na linha, tais como cavaletes, mesas, abastecimento, mesa de preparação e mesmo
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assim tem espaço suficiente e também houve uma melhora no aspecto visual da linha pois
consegue-se uma melhor organização.

FIGURA 16 - Área de Abastecimento do Almoxarifado
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Na Figura 16 o carrinho de abastecimento do almoxarifado que facilita tanto ao
operador de linha quanto o do almoxarifado, pois ele é projetado de forma que sua divisão
demonstre onde é sua estrada e saída.
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FIGURA 17 - Local de Abastecimento de OPs
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 17 mostra os paletes e caixas de abastecimento de Ordens de Produção que
possuem seu local especifico e que consiga suportar a demanda de dois equipamentos diários.

FIGURA 18 - Carrinhos de Transporte de Chaparia para Linha
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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A Figura 18 ilustra como é um carrinho kanban de compra no supermercado, este
carrinho é capaz de acomodar todos os itens que compõe o produto, embora o colaborador
adquiriu mais uma etapa que é a a compra de material no supermercado, não comprometeu
nada em sua produção e facilitou o trabalho pois no carrinho existe uma lista de consolidação
que é seguida pelo operador, nesta lista tem a relação existe de todos itens necessários no
produto.

FIGURA 19 - DOP (Descritivo Operacional de Processo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 19 mostra as DOPs e instruções de trabalho que foram alocadas na linha de
modo que forneça um apoio ao colaborador na hora das execuções das tarefas diárias.
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FIGURA 20 - Quadro de Gestão a Vista
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

Toda estrutura de informação da linha é descrita no quadro de gestão a vista figura 20,
este quadro nos informa o que está sendo produzidas, as faltas e pendencias, o dia das faltas.
Uma das principais mudanças que o processo recebeu foi à criação do supermercado,
que se levarmos em consideração agrega mais um processo no ambiente produtivo. No
entanto garante para todo processo produtivo uma segurança, pois antes todos os controles do
estoque de chaparia ficavam em responsabilidade do operador da linha, e com a criação do
supermercado esta responsabilidade fica com o abastecedor que é uma pessoa focada em
gerenciar a cadeia de abastecimento das linhas e mantém um contato diretamente com a
estamparia que é o fornecedor. Todas as informações que o abastecedor recebe ele repassa aos
operadores e os mesmos colocam esta informação no quadro de gestão a vista.
Com todas as informações necessárias do processo produtivo consegue-se uma melhor
produtividade.
Abaixo nas Figuras 21 e 22 seguem a comparação dos fluxogramas antes e pós
melhorias
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FIGURA 21 - Fluxograma Antigo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).

FIGURA 22 - Fluxograma Novo
FONTE: Elaborado pelo autor (2018).
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Com a implementação do supermercado entre a MP semiacabada destacada na figura
19 o fluxograma do processo aparentemente não sofreu alteração, porem eliminando a etapa
de armazenagem na linha e alocando os itens em um supermercado controlado se abriu um
amplo leque de ajustes que eram necessários, e estas melhorias foram implementadas e o
ambiente produtivo se tornou favorável tanto ao ponto produtivo quanto organizacional.
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CONCLUSÃO

Com base nas ferramentas e conceitos ensinados durante o curso podemos notar que é
de muita importância sua aplicação em processos produtivos, seus conceitos nos ajudam a ter
uma gama de ideias para melhorias.
Esta mudança de layout também trouxe uma melhoria de aproveitamento de espaço
fabril, pois onde anteriormente era um estoque obsoleto com muitos materiais inativos, hoje
em dia é um estoque de giro.
Todo a qualquer que for a melhora que conseguíssemos colocar em um processo,
perceberíamos em um longo prazo o quanto mais de eficiência trouxe ao mesmo, no caso do
processo estudado podemos notar que hoje em dia o fluxo de produção está caminhando sem
que o processo sofra com falta de chapas estampadas. Caso tenhamos uma falta de material
para produção hoje em dia conseguimos nos planejar juntamente ao PCP para que a falta não
atrapalhe na produtividade da empresa.
Em consequência destas melhoras suas metas foram alcançadas com menos esforços e
sem maiores influencias internas, pois estão cada dia sob controle de suas atividades.
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reports most used in the corporate world
when it comes to sustainable development.
This article is relevant due to the fact the
world is looking at the consequences of
environmental impact, with sustainable
companies show competitiveness and
growth.
The
information
presented
here
demonstrates
that
environmental
sustainability
aligned
with
social
responsibility elevates the organization to a
higher level, which results in a better
positioning in the market.

Resumo: Este trabalho tem por objetivo
analisar, compreender e divulgar a forma
que algumas empresas se relacionam com o
desenvolvimento sustentável e quais os
impactos em competitividade que essas
atitudes trazem.
Através de uma pesquisa exploratória esse
artigo traz uma seleção de ferramentas,
certificações e relatórios mais utilizados no
mundo corporativo, quando o assunto é
desenvolvimento sustentável.
Esse artigo se faz relevante, pois o mundo
está com o olhar voltado para as
consequências dos impactos ambientais,
com isso as empresas sustentáveis
apresentam maior competitividade e
crescimento.

Palavras-chave: Competitividade,
Sustentabilidade e Desenvolvimento
Sustentável
Keywords: Competitivity, sustainability
and Sustainable Development

As
informações
aqui
apresentadas
demonstram que a sustentabilidade
ambiental alinhada à responsabilidade
social elevam a organização ao patamar de
destaque, que resulta em melhor
posicionamento no mercado.

1 INTRODUÇÃO
A humanidade se desenvolveu com o
princípio que o meio ambiente é uma fonte
inesgotável de recursos e um local de
despejo de rejeitos de processos produtivos.
A preocupação relacionada ao futuro da
humanidade e sua sustentabilidade cresce
rápido nos dias atuais. No âmbito industrial
os impactos das empresas em termos

Abstract: This paper aims to analyze,
understand and disseminate the way some
companies companies relate to sustainable
development and what impacts in
competitiveness these attitudes bring.
Through an exploratory research, this paper
brings a selection of tools, certifications and
1

ambientais relacionam-se: às suas emissões
atmosféricas; efluentes líquidos sem
tratamento; geração de resíduos e consumo
desenfreado
de
recursos
naturais
(MESTRINER, 2001).
Para Elkington (1997), conhecido
como o pai da sustentabilidade e criador do
Tripple
Bottom
Line
(TBL),
as
organizações ampliaram o entendimento de
como o objetivo do desenvolvimento
sustentável deveria ser incorporado às
operações, desenvolveu-se assim a união
dos valores sociais e ambientais às medidas
econômicas tradicionais, o que ocasionam o
salto da sustentabilidade teórica para a
prática.
A busca pela sustentabilidade não é
financeiramente inviável como muitos
empresários e organizações julgam ser.
Empresas sustentáveis reduzem custos e
aumentam as receitas, com isso torna-se a
base para inovações e diferencial
competitivo, afim de proporcionar ganhos
de desempenho através da inovação
(PRAHALAD and RANGASWAMI,2009
& LANGE, BUSCH E DELGADOCEBALLOS,2012).
Este artigo foi construído baseado em
uma seleção de artigos no ramo da
sustentabilidade, ecoinovação e os
benefícios que estes trazem para as
empresas.

elementos: o conceito de necessidade, em
especial as essenciais do mundo menos
favorecido, cujo atendimento deve ser
priorizado; e a ideia de limitação imposta na
habilidade do ambiente em atender as
necessidades do presente e do futuro
O desenvolvimento sustentável não
acontece somente por meio de uma ciência
econômica ou tecnológica, mais pela
inclusão de preocupações ambientais nos
projetos de investimento. O verdadeiro
significado de desenvolvimento sustentável
será feito através de esforços sistemáticos
para a consolidação de uma sociedade mais
estável, racional e harmoniosa, baseada em
princípios de justiça nas relações entre as
pessoas, tanto dentro de cada sociedade,
como a um nível global (RATTNER, 1992,
p.20).
De acordo com Pfitscher (2004), após
várias catástrofes ambientais foi constatado
que o desenvolvimento tecnológico pode
andar paralelamente com a preservação do
meio ambiente, através de atitudes e
estratégias
que
possibilitem
um
desenvolvimento sustentável.
2.2 ISO 14000
As normas desenvolvidas pela
International Standardization Organization
(ISO) da série ISO 14000, tem o objetivo
de fornecer às empresas e demais
organizações de todo o mundo, uma
abordagem comum para a gestão ambiental
(NASCIMENTO E POLEDNA, 2002).
Conforme a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT,2004) a ISO
14001 assegura que a organização deve
estabelecer e manter procedimentos para
identificar os aspectos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços que possam
por ela ser controlados e sobre as quais se
presume que tenha influência, a fim de
determinar aqueles que tenham ou possam
ter impactos significativos sobre o meio
ambiente.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 DEDESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
De acordo com o relatório Brundtland
ou Our Common Future (1987), criado pela
Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), com objetivo de
definir o desenvolvimento sustentável,
como aquele que atende as necessidades do
presente sem comprometer a habilidade das
futuras gerações. Este relatório contém dois
2

Para ABNT (2004) o aspecto
ambiental é o elemento das atividades,
produtos ou serviços de uma organização
que pode interagir com o meio ambiente.
Um aspecto ambiental significativo é
aquele que tem ou pode ter um impacto
ambiental. Impacto ambiental é qualquer
modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica, que resulte, no todo ou em parte,
das atividades, produtos ou serviços de
uma organização.
Segundo Lerípio (2001) o Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) proposto pela
ISO 14001 baseia-se numa visão
organizacional que adota os princípios: os
de fazer tudo que precisa ser feito para
minimizar os impactos ambientais; garantir
o compromisso com a gestão ambiental;
formular um plano para atender a política
ambiental; desenvolver capacidades de
apoio à realização das metas da política
ambiental e então, medir, monitorar e
avaliar o desempenho ambiental.
O processo de certificação ISO
14001 requer que a empresa identifique os
requisitos legais; avalie aspectos e
impactos ambientais; elabore a política
ambiental de forma a traçar os objetivos;
implante a política ambiental; realize o
monitoramento; identifique possíveis não
conformidades e estabeleça medidas
corretivas e preventivas (GRAVINA,
2008).

estruturado, que estima e calcula os
recursos consumidos durante todo o
processo de desenvolvimento do produto
ou serviço. A ACV analisa os impactos
sobre o meio ambiente e considera
questões relacionadas a extinção de
recursos associados a qualquer bem ou
serviço.
Ao final do ciclo de vida, segundo
Andrade (2002) o descarte de produtos,
seus componentes ou resíduos, tornou-se
um novo desafio para a gestão da logística
integrada, principalmente quando se
observa o surgimento de uma preocupação
com a preservação da fauna e flora e com o
crescimento sustentável da economia
mundial.
2.4 ISO 26000
Conforme a ABNT (2010) na ISO
26000 a responsabilidade social significa
que as organizações devem incorporar
medidas socioambientais em seus
processos decisórios e responsabilizar-se
pelos impactos de suas decisões e
atividades na sociedade e no meio
ambiente. As empresas que adotam a ISO
26000 devem ter um comportamento ético
e transparente que contribua para o
desenvolvimento sustentável e que esteja
em acordo com as leis aplicáveis. Isso
implica que a responsabilidade social seja
integrada em toda a organização e leve em
conta os interesses das partes interessadas.
Sekiguchi (2014) afirma que a ISO
26000 é uma norma de diretrizes de uso
voluntário e não possui fins de certificação.
Ward (2011) defende que a ISO
26000 trabalha em várias normativas
ligadas
às
políticas
públicas,
desenvolvimento
sustentável,
saúde,
segurança e inclusão social. Segundo ele,
para que essa norma fosse viabilizada,
foram
gastos
cinco
anos
de
desenvolvimento sobre a Responsabilidade
Social das Organizações.

2.3 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA
A ACV pode ser definida como um
estudo que considera a produção como um
todo, desde a extração das matériasprimas, a fabricação, o transporte e a
distribuição, o uso, a reutilização, a
manutenção, a reciclagem e o descarte
final, sempre se com a preocupação com o
impacto ambiental de bens e serviços
(Almeida e Giannetti, 2006).
Para Maia (2013) a Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV) é um método
3

4 JUSTIFICATIVA
2.5 GLOBAL REPORTING
INITIATIVE - GRI

Com a diminuição dos recursos
naturais e uma população cada vez mais
informada, cresceu a demanda pelo uso
sustentável do meio ambiente e da
fiscalização dos valores éticos das
organizações empresariais (FLORESTA,
2005).
Para Tachizawa (2004) as iniciativas
voltadas
para
o
desenvolvimento
sustentável, fazem com que as organizações
agreguem maior valor à seus produtos e isso
confere uma forma de aumentar sua
lucratividade.
Esse artigo tornou-se pertinente,
devido ao aumento da competitividade de
empresas sustentáveis.

O Global Reporting Initiative (GRI)
é um relatório que auxilia a estabelecer um
aumento do desempenho econômico,
ambiental e social pelas organizações. Ele
estabelece os indicadores para as seguintes
áreas: economia, meio ambiente, direitos
humanos, trabalho, responsabilidade do
produto e sociedade (DAUB, 2007).
Segundo Faria & Nogueira (2012) o
GRI é baseado no desenvolvimento
sustentável e foi criado como um relatório
de resultados focado no tripé da
sustentabilidade e que consiste nas
dimensões econômica, social e ambiental.
Para Rocha (2012) a Organização
não Gorvernamental (ONG) norte
americana
Coalizition
for
Enviorenmentally Responsible Economies
(CERES) e o United Nation´s Enviroment
Programe (UNEP), criaram o GRI como
uma forma de estabelecer uma organização
baseada na governança multistakeholder
que auxilia a elaboração de relatórios de
sustentabilidade que incluem dimensões
social, ambiental e econômica da empresa.

5 METODOLOGIA
A metodologia escolhida para este
artigo foi a pesquisa documental.
A pesquisa documental consiste em
utilizar como fonte documentos em geral e
não somente aqueles com caráter científico,
como: textos de empresas e entidades
públicas; artigos, catálogos; jornais;
revistas; sites; tabelas; relatórios contábeis;
estatísticas. A coleta de dados será
quantitativa, ferramenta na qual o autor é
quem faz a análise dos dados coletados e
busca os conceitos, princípios, relações e
significados das informações (FONSECA,
2002).

3 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste artigo consiste em
mostrar que uma empresa pode ser
sustentável e ao mesmo tempo ser
competitiva.

5.1

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada
atráves do GRI emitido pelas empresas
sustentáveis nos anos de 2015, 2016 e
2017.
As empresas sustentáveis escolhidas
para este estudo serão empresas nacionais
entre as 100 empresas mais sustentávies do
mundo segundo a Corporate Knights,

O objetivo especifico deste artigo é
demonstrar que empresas sustentáveis:
aumentam seus lucros se investirem em ações
socioambientais e que elas também utilizam
ferramentas de desenvolvimento sustentável.

4

publicação canadense especializada em
responsabilidade social e desenvolvimento
sustentável. Esse levantamento foi criado
em 2005 e é anunciado, anualmente,
durante o Fórum Econômico Mundial, em
Davos - Suíça.
Serão utilizadas as quatro empresas
nacionais sustentáveis, mais bem colocadas
no ranking mundial, são elas: Natura,
Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG), Banco do Brasil S. A. (B.B) e
Engie Brasil Energia (EBE).

da floresta Amazônica (Natura, 2018).
Desde 2007 a Natura implementa
ações para redução de seus resíduos como:
gases de efeito estufa decorrentes das
melhorias em processos e produtos; uso de
cabotagem para abastecer centros de
distribuição; redução do impacto do refil da
linha Ekos com a utilização do vidro
reciclado pós-consumo na perfumaria; uso
de PET reciclado pós-consumo e
Polietileno (PE) verde nas embalagens de
seus produtos (Natura, 2018).

5.1.1 NATURA

5.1.2 COMPANHIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS

A Natura é uma empresa
multinacional brasileira de cosméticos que
começou em 1969 em São Paulo, cujo
modelo de negócio sempre visou
proporcionar o bem-estar-bem, relações
harmoniosas do indivíduo consigo, com os
outros e com a natureza. A empresa obteve
sua certificação na NBR ISO 14001 em
2004, com um Sistema de Gestão
Ambiental,
que
estabeleceu
o
acompanhamento
dos
seus
riscos,
minimizando suas atividades agressivas ao
meio ambiente (Natura, 2018).
De acordo com o GRI (2017), a
Natura obteve um lucro líquido de
aproximadamente 670 milhões de reais, um
valor alto por se tratar de uma época de
recessão no país. O maior motivo para que
a Natura continue à crescer é a preocupação
com as questões socioambientais, o que
gera engajamento tanto das revendedoras
quanto dos clientes para adquirir seus
produtos. O lucro obtido com a linha Crer
Para Ver, totalizou R$ 22,9 milhões no
Brasil e R$ 12,8 milhões nos demais países
da América Latina, este valor é direcionado
para projetos de melhoria da educação e
também à compra de insumos da
sociobiodiversidade e provoca impactos
positivos nos âmbitos: econômicos, sociais,
ambientais e contribui para a manutenção

A CEMIG foi fundada em 1952 pelo
governador de Minas Gerais, Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Atualmente é a
maior empresa integrada do setor de
energia elétrica da América do Sul, em
número de clientes, e a maior da América
Latina, em quilômetros de rede, de
equipamentos e instalações (CEMIG,
2018).
Uma das grandes preocupações da
CEMIG
e
também
motivo
de
reconhecimento por parte dos clientes são
suas políticas socioambientais. Devido as
suas preocupações ambientais a CEMIG
valoriza suas mantendedouras que possuem
certificação NBR ISO 14001, são elas:
usinas hidrelétricas de Nova Ponte,
Itutinga, São Simão, Miranda e Rosal, a
Estação Ambiental de Galheiro, a gerência
de usinas do Oeste e a gerência de
segurança de barragens. Todas as unidades
da CEMIG com interferências no meio
ambiente,
independentemente
da
implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental, devem atender aos requisitos
mínimos de adequação ambiental, para o
controle e a proteção do meio ambiente,
isto inclui a avaliação de seus impactos e
planos de ação para correção das questões
identificadas. (CEMIG, 2018).
5

De acordo com o GRI (2017), a
CEMIG obteve um lucro líquido de 1
bilhão de reais. Foi destinado a quantia de
R$ 128.264,5 milhões para ações
socioambientais. No aspecto ambiental a
empresa obteve os seguintes resultados: as
emissões diretas de gases de efeito estufa
foram reduzidas em 92,1% em relação às
emissões de 2014; 99% dos resíduos
industriais foram reciclados/regenerados;
de 2015 a 2017 foram plantadas de mata
ciliar um total de 242,33 hectares.
Há uma grande preocupação da
CEMIG de incentivar seus colaboradores,
clientes e forncedores a adquirirem hábitos
ou produtos que levem em conta questões
socioambientais. (CEMIG, 2018).

de
36
milhões
de
reais;
o
recondicionamento de 105 mil cartuchos de
impressoras (o que corresponde a 97,58%
do total utilizado em 2017) o que
proporcionou economia de 91,8 milhões de
reais.

5.1.4 ENGIE BRASIL ENERGIA
A EBE presente desde 1994, oferece
serviços e soluções inovadoras no ramo da
energia elétrica. Esta empresa dispõe de
soluções integradas para eficiência,
telemedição e monitoramento de energia
elétrica e utilidades; cogeração, refrigeração
comercial
e
industrial;
segurança;
iluminação pública e mobilidade urbana. A
empresa possui desde 2004 as certificações
ISO 9001 e ISO 140001 (Engie Brasil
Energia, 2018).

5.1.3 BANCO DO BRASIL
O BB é uma instituição financeira
brasileira, fundada em 1808 no Rio de Janeiro
e atualmente está presente em mais de 21
países. Possui 5.429 agências, presentes na
maioria
dos
municípios
brasileiros.
Apresenta
importante
presença
no
agronegócio, financia boa parte das
exportações
e
contribui
para
o
desenvolvimento de micro e pequenas
empresas, por meio de linhas de crédito de
capital de giro e investimento (Banco do
Brasil, 2018).

De acordo com o GRI (2017) a EBE
obteve o lucro líquido de 2 milhões de reais,
neste mesmo ano foram destinados 35 mil
reais para ações socioambientais. A
empresa estabeleceu um o relacionamento
com as comunidades onde está inserida e já
implantou cinco Centros de Cultura e
Sustentabilidade, além de ter o Programa de
Visitas, ferramenta de interação com as
comunidades. Em parceria com outras
entidades, a Companhia mantém programas
para visitações com foco em educação
ambiental. Quase 85 mil pessoas participaram
das atividades em 2017.

Segundo GRI (2017) o lucro líquido
alcançado em 2017 pelo BB, foi de 11,1
bilhões de reais, quando que o estimado
estava entre 9,5 a 12,5 bilhões. Em 2017
54,5 milhões de reais foram alocados em
fundos que possuem características
socioambientais. A empresa criou diversas
ações para o chamado valor ambiental, que
consiste em diminuir resíduos e otimizar
gastos de fontes naturais, uma dela é a água,
com redução do consumo total em 10,3% no
ano de 2017. Outras atitudes do valor
ambiental foram: a redução do consumo de
energia elétrica, o que evitou uma despesa

6 ANÁLISE
Para Balassiano (2017) em 2016 foi o
ápice da crise no Brasil, pois o clima de
incertezas nos âmbitos político e
econômico, levou clientes a diminuirem
seus gastos o que causou uma redução no
lucro das empresas.
De acordo com os dados financeiros
apresentados na tabela 1, 2, é possível
entender os impactos nos lucros das
6

Iniciative (2017).

empresas, devido a a crise que no Brasil.

A tabela 2 mostra a queda em
porcentagem do lucro líquido das
empresas: Natura, CEMIG, BB e EBE de
2015 à 2016 e depois o crescimento das
mesmas no comparativo de 2016 à 2017.
Com a análise em 2016 a empresa com a
menor queda do lucro líquido foi a EBE,
mas a empresa com maior crescimento em
2017 foi a Natura, pois os valores referentes
a CEMIG são sobre o déficit da empresa.

LUCRO LÍQUIDO (R$) MILHÃO
ANO

2015

2016

2017

NATURA

513,5

308

670

CEMIG

-2492

-334

-1000

BB

116000

72000

11100

EBE

1.548

1.501

2

Tabela 1: Lucro Líquido. Elaboração própria. Fonte:
Global Reporting Iniciative (2017).

Nas tabelas 3, 4 de acordo com os
dados financeiros é possível entender como
os investimentos em ações socioambientais
das empresas foram impactados pela crise
no Brasil.

Ao analisar a tabela 1 ficou
perceptível que as empresas CEMIG,
Natura, BB e EBE obtiveram uma queda no
lucro líquido em 2016, queda essa
justificada pelo ápice da crise no país. A
CEMIG foi a única empresa que obteve
melhor resultado na crise pois ela vinha em
2015 de um déficit de 2.492 milhões de
reais e passou em 2016 para 334 milhões de
reais, porém em 2017 ela voltou a aumentar
esse déficit.

INVESTIMENTO EM AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS (R$)

Conforme a CEMIG (2017), a
empresa deve atualemte cerca de 7,8
bilhões de reais.
Segundo o GRI (2017) a quantia
referente a Natura corresponde ao lucro
liquido consolidados da empresa Natura &
Co (Grupo composto pelas empresas:
Natura, Aesop e The Body Shop) e a
quantia da CEMIG siguinifica o déficit
(prejuízo) da empresa.

2015-2016

2016-2017

NATURA

-60

217,53

CEMIG

-13

299,7

BB

-62

154,16

EBE

-3

133

2015

2016

2017

NATURA

30,0 Mi

38,2 Mi

35,7 Mi

CEMIG

75.804
Mi

57.692
Mi

128.264
Mi

BB

47,6 Bi

48,3 Mi

54,5 Mi

EBE

15350

26200

32000

Tabela 3: Investimento em Ações Socioambientais.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

A tabela 3 apresenta o valor que as
empresas
investiram
em
ações
socioambientais ficou perceptível que as
empresas Natura, BB e EBE aumentaram
esses investiventos em 2016 como uma
saída para que as empresas voltassem a
crescer.

% CRESCIMENTO LUCRO LÍQUIDO
ANO

ANO

Já em 2017 a situação mudou, a
Natura teve uma queda nas vendas da linha
Crer Para Ver e como é essa linha que
financia ações socioambientais seus
investimentos no ano em questão
diminuiram e a CEMIG que em 2016 tinha
recuado seus investimentos, em 2017

Tabela 2: Crescimento do Lucro Líquido.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
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resolveu também investir. O BB e a EBE
mantiveram sua opção de sempre priorizar
ações socioambientais.

Conforme é possível verificar na
tabela 4 as empresas Natura, BB e EBE
aumentarem em 2016 mais de 100% dos
seus investimentos socioambientais e em
2017 a única empresa que não aumentou o
investimento em ações socioambientais foi
a Natura.

Conforme o GRI (2017) o valor
referente aos investimentos em ações
socioambientais do BB representa ações no
meio urbano e rural, em cinco temas: água,
agroecologia, agroindústria, resíduos
sólidos e educação. A quantia dos
investimentos socioambientais da CEMIG
representa a soma de recursos destinados
em ações para o meio ambiente e ações de
responsabilidade social, a quantia da
Natura inclui os valores arrecadados no
Brasil e nas Operações Internacionais da
Natura & Co (Grupo composto pelas
empresas: Natura, Aesop e The Body Shop)
da linha Crer Para Ver e a quantia referente
a EBE representa um compilado dos
valores investidos na infância e
adolescência, cultura, esporte, saúde da
pessoa com deficiência e ao idoso.

Os
investimentos
em
socioambientais das empresas
descritos nas tabelas 5, 6,7 e 8.

NATURA

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

NATURA

127,33

-93,45

CEMIG

-76,10

222,23

BB

101,27

112,84

EBE

170

122

insumos

de

CEMIG

Na região do Xingu foram desenvlvidas
ações de: educação, conservação do
meio ambiente e etnodesenvolvimento.
11,6 hectares foram reflorestados às
margens dos reservatórios.

Tabela 6: Ações Socioambientais da CEMIG.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

BANCO DO
BRASIL

2016-2017

Compra
de
sociobiodiversidade.

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

% CRESCIMENTO AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS
2015-2016

Programa de educação para consultoras
e familiares.

Tabela 5: Ações Socioambientais da Natura.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

Segundo a revista Exame (2017) a
Natura apesar de ter voltado a crescer se
comparado e com 2016, tomou a decisão de
consolidar os resultados positivos em 2017
e para isso decidiu estimular mais pedidos
pelas consultoras e também colocou em
promoção produtos de linhas mais baratas
como a marca de perfumaria Humor e as
linhas de cuidado com a pele Ekos, Tododia
e Chronos.

ANO

ações
serão

Minimização: do consumo de recursos
naturais, da geração de resíduos e
emissões de Gases do Efeito Estufa
(GEE).
Capacitação da equipes por meio de
investimentos em a bolsas de estudos.

Tabela 7: Ações Socioambientais do Banco do
Brasil. Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).

Tabela 4: Crescimento em Ações Socioambientais.
Elaboração própria. Fonte: Global Reporting
Iniciative (2017).
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ENGIE BRASIL
ENERGIA

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
Gráfico 1: Lucro Líquido. Elaboração própria.
Fonte: Global Reporting Iniciative (2017).

Engajar
todos
os
públicos
de
relacionamento
para
o
conceito
dodesenvolvimento sustentável, ética e
transparência.

LUCRO LÍQUIDO ANUAL
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000

Desenvolve seminários para: direitos
humanos, diversidade, ética nasrelações
profissionais e na sociedade, mudanças
climáticas.

Tabela 8: Ações Socioambientais do ENGIE
BRASIL ENERGIA. Elaboração própria. Fonte:
Global Reporting Iniciative (2017).

Na tabela 9 será apresentado qual a
porcentagem dos lucros das empresas que
são revertidos em ações socioambientais.

2015

2016

2017

NATURA

5,84

12,4

5,33

CEMIG

3.041,0

17.273,0

12.813,6

BB

0,041

0,067

0,49

EBE

0,99

1,75

1,6

CEMIG
BB
EBE

Podemos observar no gráfico 1 que
mesmo com um lucro líquido menor no ano
de 2016, se comparado com o ano de 2015.
Em 2017 o lucro líquido das empresas
Natura, BB e EBE voltaram a crescer.

% DO LUCRO LÍQUIDO INVESTIDO EM
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS (R$)
ANO

NATURA

INVESTIMENTO EM AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS
140000000
120000000

Tabela 9: Lucro líquido investido em ações
socioambientais. Elaboração própria. Fonte: Global
Reporting Iniciative (2017).

100000000

NATURA

80000000

CEMIG

60000000

Os dados expressos na tabela 9
mostram que as empresas Natura, CEMIG
e EBE investiram maior porcentagem de
seus lucros na crise em 2016, porém como
a CEMIG não teve lucro propriamente dito
e sim um déficit o investimento foi
calculado encima deste valor. O BB
aumentando com o passar dos anos seu
investimento em ações socioambientais.

BB

40000000

EBE

20000000
0
2015

2016

2017

Gráfico
2:
Gráfico
dos
Investimentos
Socioambientais. Elaboração própria. Fonte: Global
Reporting Iniciative (2017).

No gráfico 2 as empresas Natura, BB
e EBE aumentaram seus investimentos em
ações socioambientais, já a CEMIG nesse
período diminuiu seus investimentos.
Em 2017 o lucro líquido das
empresas Natura, BB e EBE voltaram a
crescer, e com isso ficou evidente que o

Depois dos dados expostos nas
tabelas anteriores irei trazer os gráficos 1 e
2 para facilitar o entendimento dos
resultados. Os gráficos mostrarão os lucros
da empresas e os investimentos ambientais
nos anos de 2015,2016 e 2017.
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investimento em ações socioambientais
foram responsáveis por esse crescimento.

Disponível:<https://www.bb.com.br/susten
tabilidade/governanca-politicas-diretrizes
/gestao-ambiental. Acesso em: 28 Out.2018.
BRUNDTLAND G. H. (1996). Our
common future revisted, Brown Journal
of World Affairs. Volume III, Issue 2, 175.

7 CONCLUSÃO
Com base nos dados apresentados
nos gráficos 1 e 2 as empresas que
aumentam seus investimentos em ações
socioambientais como é o caso da Natura,
BB e EBE conseguem aumentar seus
lucros.
As empresas precisam utilizar
ferramentas e relatórios de sustentabilidade
para serem consideradas sustentáveis como é
o caso das empresas: Natura, CEMIG, BB e
EBE. Estas ferramentas e relatório ajudam as
empresas a gerirem seus negócios de maneira
socioambiental.
Conclui-se que se preocupar com o outro e
com o meio onde se vive e com isso envestir
em ações socioambientais, melhora e
aumenta a visibilidade da marca e de seus
lucros.
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Resumo

Os resíduos sólidos, na sua maioria, são descartados em aterros sanitários ou de forma irregular
podendo causar o surgimento de doenças e, assim, afetando a população e o meio ambiente.
Como medida para amenizar este impacto, torna-se necessário a implantação de um sistema de
coleta seletiva de resíduos de forma eficaz. Por lei federal, é de responsabilidade dos municípios
implantar mecanismos capazes de reduzir a degradação ambiental, entretanto, os altos custos
para o tratamento adequado dos resíduos produzidos impactam de forma significativa nos cofres
públicos. Por esta razão, aliar técnicas de otimização de rotas com o problema existente em
diversas prefeituras pode representar um meio viável para a redução de custos aonde o tempo
de deslocamento dos veículos utilizados na coleta seletiva será otimizado e, assim, tendo um
maior aproveitamento na execução dos serviços realizado pelas prefeituras. Desse modo, o
objetivo deste trabalho é o de utilizar a pesquisa operacional como uma ferramenta que visa a
otimização das rotas utilizadas para a coleta de resíduos sólidos na cidade de Santa Rita do
Sapucaí - MG. Assim sendo, a redução de custos obtida na rota dos resíduos sólidos
proporcionará recursos que poderão ser investidos na implementação na coleta seletiva na
cidade e, assim, auxiliando a prefeitura no tratamento dos resíduos gerados pela população.

Abstract

The solid waste, mostly, is disposed in sanitary landfill or irregularly dumped which might
cause deceases and, therefore, affecting the population and the environment. As measures to
reduce this impact, it is necessary to implement a system of selective waste collection
effectively. By federal law, the implementation of mechanisms capable of reducing
environment degradation is a municipality responsibility. However, the high costs of proper
treatment of produced residues have a significant impact on public coffers. For this reason,
combining route optimization techniques with the existent problem in several municipal
governments may represent a viable way to costs reduction where the time that the vehicles
spend moving during the selective collection will be optimized and, therefore, executing better
the services performed by municipalities. Therefore, the objective of this study is to use
operational research as a tool to optimize the routes to collect solid waste in the city of Santa
Rita do Sapucaí - MG. Consequently, the costs reduction obtained from the optimization in the
route of solid residues will provide resources that can be invested in implementing selective
collection in the city and, thereby, assisting the city hall with the treatment of residues produced
by the population.
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1. INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos são responsáveis por uma grande variedade de gases estufa, desde gases
carbono (como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o metano), passando elementos
causadores das chuvas ácidas, como o enxofre, por exemplo, até os perigosos resíduos nucleares
que ainda continuam sendo largados no ambiente sem tratamento em diversos países. Para esses
acontecimentos temos a contribuição efetiva tanto dos resíduos domésticos e comerciais, como
dos resíduos industriais. A falta de locais para o descarte em cidades pequenas não é o único
problema, pois a origem do problema está na geração e no gerenciamento destes resíduos. A
maior parte da indústria ainda não adequou os seus processos para a redução e o
reaproveitamento de materiais (ALKMIN, 2015). A reutilização ajuda na gestão dos resíduos
sólidos, pois reaproveita um material que seria descartado e, assim, evitando uma nova
produção e reduzindo a exploração de recursos naturais.
Para desenvolver tal trabalho, pesquisas sobre o atual destino dos resíduos e maneiras de
melhorá-lo, juntamente com as técnicas de pesquisa operacional que visam a otimização de
rotas foram utilizados na proposta para solucionar e viabilizar o melhor gerenciamento dos
resíduos gerados pela cidade objeto de estudo.

1.1 OBJETIVOS
Como medidas para amenizar este impacto, torna-se necessário a implantação de um sistema
de coleta seletiva de resíduos de forma eficaz. Entretanto, os altos custos para o tratamento
adequado dos resíduos produzidos impactam de forma significativa nos cofres públicos. Por
esta razão, esse trabalho possui o objetivo de desenvolver um projeto para o gerenciamento de
resíduos sólidos na qual são utilizadas técnicas da pesquisa operacional que visam a otimização
das rotas já existentes no município de Santa Rita do Sapucaí localizada no sul de Minas Gerais.
Visando a redução de custos nas rotas existentes da coleta de resíduos sólidos, surge uma
alternativa para a administração municipal gerenciar a implantação da coleta seletiva
inexistente na cidade até o momento.

2. PESQUISA OPERACIONAL
De acordo com Andrade (1998), os primeiros trabalhos de pesquisa operacional serviram de
apoio para as operações militares inglesas durante a Segunda Guerra Mundial e após, usada
pela Engenharia de Produção como método de resolução de problemas por meio da elaboração
9

de modelos que permitem simulações e servem de suporte para as decisões. Hoje ela está tanto
na comunidade acadêmica quanto nas organizações (SILVA et. al, 1998).
A programação linear é a distribuição eficiente de recursos limitados entre atividades
competitivas com a finalidade de atender um determinado objetivo, por exemplo, a
maximização de lucros ou a minimização dos custos, entretanto, deseja-se achar aquela
distribuição que satisfaça as restrições do problema e alcance o objetivo desejado. A essa
solução dá-se o nome de solução ótima (PUCCINI,1980).
Como as variáveis de decisão do modelo proposto, neste trabalho, serão a quantidade de vezes
que cada rota será atendida, restringe-se o modelo para que as variáveis assumam apenas
valores inteiros. Essa técnica é chamada de programação linear inteira (LACHTERMACHER,
2007).
De acordo com o algoritmo proposto por George Dantzig em 1947, o Simplex soluciona
problemas de equações e inequações lineares através de uma sequência de passos otimizando a
função objetivo (GOLDBARG e LUNA, 2000).

2.1 OTIMIZAÇÃO DE ROTAS
Segundo LACHTERMACHER (2007), o problema de transporte é de aplicação muito comum
na pesquisa operacional e recebe esse nome porque seu método de resolução foi, no início,
utilizado para determinar o menor custo de transporte por unidade de remessa.
O roteiro é feito a partir de uma origem e destino, sendo necessária uma série de análises para
verificar a viabilidade do percurso devido ao volume de carga, locais de coleta e tempo
disponível para executar o serviço. Alvarenga e Novaes (2000) atribuem a roteirização o
processo de distribuição física de produtos em um roteiro de coleta e entrega em que o veículo
visita certo número de clientes localizados em uma determinada zona.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
Os diversos tipos de pesquisas podem ser classificados quanto a sua abordagem, natureza,
objetivos e procedimentos (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009). Em relação à abordagem esse
trabalho classifica-se como uma pesquisa quantitativa visto que há o uso de funções para a
modelagem de dados quantitativos recorrendo à linguagem matemática para descrever as rotas
utilizadas pela coleta de resíduos sólidos.
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Sob o ponto de vista da natureza, essa pesquisa pode ser classificada como aplicada uma vez
que objetiva gerar conhecimento para fins práticos. Assim, a pesquisa visa o aperfeiçoamento
de questões práticas e atende aos interesses da administração pública na redução dos custos e a
comunidade acadêmica na promoção de novos métodos e estudos.
Quanto à ótica dos objetivos, a pesquisa classifica-se como de classe axiomática normativa,
pois utiliza o modelo matemático criado com o propósito de otimizá-lo por meio da pesquisa
operacional. De acordo com Bertrand e Fransoo (2002), a pesquisa normativa está interessada
na melhoria dos resultados disponíveis na literatura, buscando a determinação de uma solução
ótima diante de definições de novos problemas.
Por fim, sob a ótica dos procedimentos, essa pesquisa se enquadra no método de pesquisa
denominado ‘modelagem e simulação’ uma vez que os dados analisados serão modelados e
otimizados por meio de procedimentos matemáticos.

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
4.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos urbanos coletados na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG passam por
operação de transbordo em área licenciada situada próximo às margens da Rodovia BR 459
aonde está localizada a Fazenda da Prefeitura. Após, o encaminhamento dos resíduos é
realizado através da utilização de caminhão caçamba de maior volume até ao Aterro Sanitário
do Consórcio CIMASAS localizado na cidade de Itajubá-MG. Devido a este encaminhamento
para a CIMASAS, a prefeitura tem um custo muito alto no deslocamento destes resíduos, cerca
de 60 a 70 mil reais por mês, além de ter um custo de oportunidade aonde o município deixa de
obter lucro com a venda de materiais potencialmente recicláveis.
De acordo com os dados coletados, a coleta convencional na zona urbana possui roteiros
definidos. Na Tabela 1 estão descritos os itinerários seguidos em cada roteiro. Normalmente,
com a utilização de caminhões coletores, são executadas viagens nas rotas durante a semana.
Em média são coletadas 25 toneladas por dia e, assim, totalizando 750 toneladas por mês de
resíduos sólidos gerados na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG que possui em torno de 42.000
habitantes.
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Tabela 1 – Itinerário da coleta de resíduos sólidos em Santa Rita do Sapucaí.
Frequência

Horário
Início

Fim

Secretaria de Obras, Recanto das
Margaridas, São Roque, São Benedito,
Santa Felicidade, São João, Pedro Sancho
Vilela, Conjunto Habitacional José,
Gonçalves Mendes, São José.
Rua Nova, Vila das Fontes, Loteamento do
Valle, Joaquim Gomes, Anchieta, Vila
Operária, Arco Iris, Novo Horizonte, Boa
Vista II, Jardim das Palmeiras, São Pedro,
Fernandes, Jardim Beira Rio.

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Rota 3

Bruno Matagrano, Ozório Machado, São
José, Maristela.

Segunda a Sábado

17:30

22:00 07:00

Rota 4

Fátima, Morada do Sol, Jardim dos
Estados, Viana, Santana, Monte Belo,
Monte Líbano,Jairo Grillo, Monte Verde,
Jardim Santo Antônio, Santa Rita, Pôr-doSol, Família Andrade, Pedreira.

Segunda a Sábado

07:00

11:00 12:00

Rota 5

Inatel, Delcides Teles, Eletrônica, Centro.

Segunda a Sábado

17:30

22:00 07:00

Número da
Rota

Roteiro da
Rota (Bairros)

Rota 1

Rota 2

Descarga

Fonte: PMGIRS – Santa Rita do Sapucaí (2015)

4.2 COLETA DE DADOS
Em uma pesquisa realizada em Santa Rita do Sapucaí sobre a composição dos resíduos sólidos
urbanos do município, retrataram-se os seguintes dados observados nos Gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 - Composição dos resíduos sólidos domésticos

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
20.12%
OUTROS
REJEITOS
38.10%

MATÉRIA
ORGÂNICA
41.78%

Fonte - Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí
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Conforme informado no Gráfico 1, a matéria orgânica representa 41,78% dos resíduos
domésticos gerados no município, outros rejeitos somam 38,10% e os resíduos recicláveis
representam 20,12% do total de resíduos domésticos. Já a Figura 2 informa que a quantidade
de matéria orgânica é da ordem de 49,61% do total de resíduos. Os rejeitos são 18,61% e o
material potencialmente reciclável representa 31,79% do total da amostra de resíduos
comerciais. Para achar a base de cálculo foi feita a média aritmética dos valores encontrados
sobre os resíduos que podem ser recicláveis informado nos dois gráficos e, desse modo, obtevese o valor médio de 25,95%.
Gráfico 2 - Composição dos resíduos sólidos comerciais

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
31.79%

MATÉRIA
ORGÂNICA
49.61%

OUTROS
REJEITOS
18.61%

Fonte - Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí

O montante mensal dos resíduos coletados na cidade é apresentado na Tabela 2. A partir
desses dados foram calculados a quantidade potencial de material reciclável no município
(25,95%) multiplicando os valores do volume total de lixo recolhido mês a mês por 0,2595.
Observa-se que no ano de 2015 a cidade produziu 1.927.545,24 kg de material
potencialmente reciclável. A maior parte desse montante é destinada a uma empresa
especializada em descartes de resíduos em Itajubá, chamada CIMASAS.
Para calcular o material reciclável de Santa Rita do Sapucaí, pesquisou-se a composição
do material reciclável no Brasil que é composto basicamente por 5 itens sendo eles o aço,
alumínio, papel, plástico e vidro (ABRELPE, 2009). Para obtenção dos valores da receita
perdida no município com a possível venda desses materiais, os preços de venda por tonelada
e a proporção média encontrados em 15 capitais brasileiras foram pesquisados (VILHENA,
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2018). Podemos observar na Tabela 3 o preço por tonelada e a proporção de cada material
reciclável.
Tabela 2 - Quantidade total coletada de resíduos e o potencial de reciclagem.
Montante (kg)

Reciclável

Janeiro

881.220,00

228.676,59

Fevereiro

709.830,00

184.200,89

Março

578.000,00

149.991,00

Abril

626.130,00

162.480,74

Maio

593.580,00

154.034,01

Junho

597.700,00

155.103,15

Julho

550.120,00

142.756,14

Agosto

573.000,00

148.693,50

Setembro

578.810,00

150.201,20

Outubro

558.990,00

145.057,91

Novembro

564.120,00

146.389,14

Dezembro

616.420,00

159.960,99

Total

7.427.920

1.927.545,24

Fonte - Adaptado de PMGIRS – Santa Rita do Sapucaí (2015).
Tabela 3 – Preço de venda/tonelada e proporção dos materiais recicláveis.
Materiais

Aço

Alumínio

Papel

Plástico

Vidro

Preço de Venda Tonelada

R$ 277,00

R$ 2.471,00

R$ 311,00

R$ 788,00

R$ 95,00

Proporção (%)

53,3

4,4

25,3

12,2

4,8

Fonte - Adaptado de Vilhena (2014).

Na Tabela 4 observa-se a receita perdida com a possível venda de cada material.
Verifica-se que através dos cálculos do montante total reciclável multiplicado pela taxa de
proporção e pelo preço de venda chegou-se a receita perdida no ano de 2015 que foi de
R$837.564,67 se esse material fosse vendido para reciclagem.
Tabela 4 – Receita gereda com a venda dos materiais recicláveis.
Material

Receita (R$)

Aço

284.584,71

Alumínio

209.570,43

Papel

151.665,04

Plástico

182.954,88

Vidro

8.789,61

Total

837.564,67
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Calculou-se a receita perdida proporcionalmente em cada rota utilizando a informação
do número médio de moradores de cada bairro chegando na margem que cada rota contribui
para o total de moradores da cidade, posteriormente calculou-se a receita gerada por rota
multiplicando a receita total pela margem da rota. Informações estas cedidas pela prefeitura de
Santa Rita do Sapucaí. Esses dados estão representados na Tabela 5.
Tabela 5 - Receita perdida por rota.
Rotas

Número de Habitantes

Margem

Receita Desperdiçada

1

6156

15,11%

R$ 126.556,02

2

10227

25,10%

R$ 210.228,74

3

4269

10,48%

R$ 87.776,78

4

10902

26,76%

R$ 224.132,31

5

9186

22,55%

R$ 188.870,84

As despesas com pessoal, manutenção e outras atividades se dividem igualmente entra
todas as rotas. Portanto, a única despesa proporcional seria o valor gasto com combustível pelos
caminhões para cumprir o percurso da rota. O custo do diesel para a prefeitura no ano de 2017
foi de R$3,17 e de posse dos dados geográficos das distâncias percorridas nas rotas encontrouse o gasto proporcional com combustível.
Para chegar à receita desperdiçada na coleta diária de cada uma das rotas, dividiu-se o
montante anual de receitas desperdiçadas por 360 (dias no ano, aproximadamente) e
multiplicou-se pelo valor percentual de cada rota obtido na Tabela 5. Considerou-se no modelo,
os domingos trabalhados com o objetivo de ser possível as executar as operações também aos
domingos, futuramente. A margem obtida em cada rota é encontrada subtraindo os gatos com
o combustível conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Margem por rota.
Rotas

Distância (Km)

Combustível (R$)

Receita (R$)

Margem (R$)

Rota 1

5,4

4,28

351,54

347,27

Rota 2

15,3

12,13

583,97

571,84

Rota 3

12,7

10,06

243,82

233,76

Rota 4

9,35

7,41

622,59

615,18

Rota 5

6,3

4,99

524,64

519,65

É importante observar as restrições quanto a capacidade dos caminhões durante a semana.
Segundo CEMPRE (2018), a velocidade média de um caminhão durante a operação de coleta
é de 7 a 12 Km/Hr, adotaremos 7 Km/Hr. A capacidade de volume dos caminhões
compactadores que operam 6 dias por semana em Santa Rita do Sapucaí é de 12 m³ cada, e dos
caminhões tipo caçamba 5 m³ cada.
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4.3 VARIÁVEIS DE DECISÃO DO MODELO
Foram definidas 5 variáveis de decisão, sendo elas a quantidade de vezes que cada rota será
percorrida por semana:
Xi = Quantas vezes a rota i será percorrida por semana;
i = Rota (1,2,3,4,5)
4.4 FUNÇÃO OBJETIVO
O objetivo do problema é maximizar o lucro obtido com a melhor rota de coletiva seletiva
possível. A equação (1) mostra a função objetivo do problema:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 347,27𝑋1 + 571,84𝑋2 + 233,76𝑋3 + 615,18𝑋4 + 519,65𝑋5

(1)

4.5 RESTRIÇÕES DO MODELO
Na tabela 7 abaixo observa-se a distância percorrida e o volume coletado em cada rota, esses
dados serão usados nas restrições do modelo.
Tabela 7: Distância percorrida e volume coletado em cada rota.
Rotas

Distância (Km)

Volume (Kg)

Rota 1

5,4

809,03

Rota 2

15,3

1343,93

Rota 3

12,7

561,13

Rota 4

9,35

1432,81

Rota 5

6,3

1207,39

a) Distância máxima percorrida em cada rota por semana.
A velocidade média do caminhão é 7 km/hr (D’ALMEIDA E VILHENA,2000), em um
dia de trabalho de 6 horas percorre-se no máximo 42 km e em uma semana de 6 dias
trabalhados, 1 caminhão percorre no máximo 252 km. Dessa forma as distâncias
percorridas em cada rota devem ser menores ou iguais a 252 km.
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 ≤ 252

(2)

b) Volume máximo coletado por rota.
Cada caminhão caçamba coleta até 5 m³ por vez. Com 2 caminhões o valor é de 10 m³,
ou seja, 10000 Kg. Cada caminhão compactador coleta por vez até 12 m³, 2 caminhões
24000 Kg. Dessa forma, os volumes coletados devem ser menores ou iguais a 34000
Kg.
809,03𝑋1 + 1343,93𝑋2 + 561,13𝑋3 + 1432,81𝑋4 + 1207𝑋5 ≤ 3400 (3)

16

c) A capacidade máxima de atendimento a cada rota será de 12 vezes por semana e a
capacidade mínima 6 vezes por semana. Ou seja, os valores das variáveis devem ser
menores ou iguais a 12 e maiores ou iguais a 6.
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≤ 12 (4)
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≥ 6

(5)

O número de vezes que os caminhões devem percorrer as rotas por semana deve ser um número
inteiro, restringe-se a programação do software para Programação Linear Inteira.

4.6 REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA
Apresenta-se o modelo matemático da seguinte forma:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 347,27𝑋1 + 571,84𝑋2 + 233,76𝑋3 + 615,18𝑋4 + 519,65𝑋5
Sujeito à:
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 =< 252
5,4𝑋1 + 15,3𝑋2 + 12,7𝑋3 + 9,35𝑋4 + 6,3𝑋5 =< 252
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≤ 12
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 ≥ 6

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O software usado para realizar os cálculos de programação linear inteira foi o suplemento
Solver disponível no Microsoft Excel. Abaixo, na Tabela 8, são apresentados os dados na
condição de 2 caminhões caçamba e mais 2 caminhões compactadores operando 6 horas por
dia, 6 dias por semana:
Tabela 8 - Programação semanal.
Rotas

Margem

Distância (Km)

Volume (Kg)

Vezes Por Semana

Rota 1

347,27

5,4

809,03

8

Rota 2

571,84

15,3

1.343,93

6

Rota 3

233,76

12,7

561,13

6

Rota 4

615,18

9,35

1.432,8

6

Rota 5

519,65

6,3

1.207,39

6

Utilizando como base a margem de cada rota e como limites de restrição a distância percorrida
e volume coletado observa-se na tabela acima a programação semanal ótima para coleta de
resíduos sólidos em Santa Rita do Sapucaí em termos de lucro com a implantação de um sistema
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de coleta seletiva e reciclagem no próprio município. Na tabela 9 apresenta-se a receita
desperdiçada em Santa Rita do Sapucaí por semana, por mês e por ano.
Tabela 9 - Solução da função objetivo.
Receita

Reais (R$)

Semana

14.420,74

Mês

57.682,76

Ano

692.195,52

Na tabela 10 apresenta-se a capacidade utilizada de distância percorrida e volume coletado por
dia. É importante observar que a capacidade máxima de volume dos 4 caminhões está quase
preenchida totalmente e a capacidade de atendimento máximo de 12 vezes por semana ainda
não foi alcançada
Tabela 10 - Utilização do primeiro cenário.
Restrições
Quilometragem

305,1

<=

1.008

Km

Volume

33.3743,8

<=

34.000

Kg

Atendimento Mínimo

6

>=

6

X Por Semana

Atendimento Máximo

8

<=

12

X Por Semana

Pode-se, através do modelo, simular o faturamento e as capacidades de utilização adicionando
mais um caminhão compactador na operação totalizando uma capacidade máxima de volume
de 46000 Kg. Nas duas próximas tabelas 11, 12 e 13 apresenta-se a nova programação semanal
ótima, a receita e a utilização da capacidade máxima na condição de três caminhões do tipo
compactadores e dois caminhões do tipo caçamba operando diariamente.
Tabela 11 – Nova programação semanal.
Rotas

Margem

Distância (Km)

Volume (Kg)

Vezes Por Semana

Rota 1

347,27

5,4

809,03

12

Rota 2

571,84

15,3

1.343,93

9

Rota 3

233,76

12,7

561,13

7

Rota 4

615,18

9,35

1.432,8

9

Rota 5

519,65

6,3

1.207,39

6
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Tabela 12- Solução da função objetivo no segundo cenário.
Receita

Reais (R$)

Semana

19.604,64

Mês

78.418,56

Ano

941.022,72

Tabela 13 – Utilização do segundo cenário.
Restrições
Quilometragem

413,35

<=

1.260

Km

Volume

45.871,30

<=

46.000

Kg

Atendimento Mínimo

6

>=

6

X Por Semana

Atendimento Máximo

12

<=

12

X Por Semana

Podemos observar que na segunda simulação a capacidade atual de volume está quase
totalmente atingida e os atendimentos a cada rota, máximo e mínimo por semana foram
alcançados. O faturamento teve um aumento de mais de 35%, igual a R$248827,50.
Através da otimização das rotas pode-se elaborar vários cenários com restrições de diferentes
limites de acordo com as condições atuais de operação da prefeitura e, principalmente, elaborar
o planejamento da coleta seletiva já ciente de um faturamento operacional confiável.

6. CONCLUSÃO
A elaboração deste trabalho ressaltou a importância da utilização de técnicas de otimização que
visam a redução de custos que a administração pública de Santa Rita do Sapucaí possui com a
coleta de resíduos sólidos. A modelagem realizada demonstra uma solução viável para o
problema apresentado.
Analisando o cenário de 5 caminhões, 3 compactadores e 2 caçambas, tem-se o faturamento de
R$941.022,72 anual e R$78.418,56 mensal. Como a prefeitura não pode administrar essa
receita propõe-se a criação de um centro de triagem, separação e venda de materiais
potencialmente recicláveis em Santa Rita do Sapucaí. A prefeitura da cidade já possui um
terreno destinado para essas operações. Ainda, com esta proposta, o envio de resíduos sólidos
destinado a CIMASAS localizada na cidade de Itajubá irá diminuir e, assim, a administração
pública teria uma redução nos gastos com o gerenciamento desses resíduos sólidos. Atualmente,
a prefeitura gasta, em média, R$65.000,00 reais por mês com o gerenciamento dos resíduos
destinados para a cidade vizinha (Itajubá), entretanto, adotando a política da coleta seletiva, o
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montante de resíduos sólidos destinados à Itajubá irá diminuir e, assim, o novo gasto será de
R$48.132,45.
Desse modo, a implantação de um centro de triagem proporcionará uma redução de
R$202.410,50 por ano e, consequentemente, de R$16.867,55 por mês na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, e, além disso, a cidade contribuirá com o meio ambiente e com o desenvolvimento
social destinando esses materiais de forma correta conscientizando a população com bons
exemplos de separação e reutilização de materiais.
Por fim, outra possibilidade de incentivo é a adesão da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de
2011 que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos catadores de materiais
recicláveis e também a Lei sobre Cooperativismo nº 5764 de 16/12/1971 que auxilia na
implantação e gerenciamento da cooperativa.

7. REFERÊNCIAS
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos
Resíduos Sólidos no Brasil, 2009.
ALKMIM, E. B. Conscientização ambiental e a percepção da comunidade sobre a coleta seletiva na cidade
universitária da UFRJ. 2015. 150 p. Dissertação (Mestrado de Engenharia Urbana)- Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2015.
ANDRADE, Eduardo L. Introdução à pesquisa operacional. 2 ed. Rio de Janeiro: LCT, 1998.
BERTRAND, J. W. M.; FRANSOO, J. C. Operations management research methodologies using quantitative
modeling. International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n. 2, p. 241-264, 2002.
CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithm. 23. ed. MIT: McGraw-Hill, 1999.
D`ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 2. ed. São Paulo:
IPT/CEMPRE, 2000.
GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização Combinatória e Programação Linear. 2 Ed. Editora Campus,
2000.
LACHTERMACHER, G.. Pesquisa operacional na tomada de decisões, 3.ed. Rio de Janeiro : Editora Campus
Elsivier, 2007.
NOVAES, A. G. e ALVARENGA, A. C. Logística Aplicada: Suprimento e Distribuição Física. São Paulo, Edgard
Blucher, 2000.

20

NOVAES, ANTONIO GALVÃO. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 3° Ed. Rio de Janeiro.
Elsevier. 2007.
PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PMGIRS - Plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos se Santa Rita do Sapucaí-MG,2015.

PUCCINI, A.,L.. Introdução à programação linear. Rio de Janeiro: livros técnicos e científicos Editora S.A, 1980.
SILVA, E. M.; SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. Pesquisa Operacional: programação linear.
3 Ed. São Paulo: Atlas, 1998.
SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (org.).
Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Editora de UFRGS, 2009. p. 31-42.
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. Atlas, São Paulo, 2002.
VILHENA, A. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 4. ed. São Paulo: CEMPRE, 2018.

21

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

JANNEFER CAROLIME MENDONÇA FARIA

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA REDUÇÃO DO ÍNDICE
DE INSATISFAÇÃO DE CLIENTES NO SETOR DE PÓS-VENDA

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG
2018

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

JANNEFER CAROLINE MENDONÇA FARIA

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA REDUÇÃO DO INDICE
DE INSATISFAÇÃO DE CLIENTES NO SETOR DE PÓS-VENDA

Monografia apresentada à FAI – Centro de Ensino
Superior em Gestão Tecnologia e Educação, para
obtenção do título de Bacharel em Engenharia de
Produção, sob a orientação da Prof. Ms. Juliana
Gaudêncio.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG
2018

AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus por ter me dado saúde e forças para superar as dificuldades.
A orientadora Juliana Gaudêncio, pelas orientações, disposição e apoio durante o
desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso.
Agradecimento a coordenadora Caroline Borges, pelas orientações e correções.
A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu muito
obrigada.

“Só sabemos com exatidão quando sabemos pouco; à
medida que vamos adquirindo conhecimentos,
instala-se a dúvida" (GOETHE, 2005).

RESUMO
Com o aumento da concorrência e os clientes cada vez mais exigentes, torna-se
necessário que as organizações adotem estratégias para melhorar continuamente a gestão de
seus negócios e a relação com seus consumidores. O estudo tem como objetivo principal reduzir
o índice de insatisfação de clientes, através da implementação do método DMAIC (Definir,
Medir, Analisar, Implementar e Controlar), do programa Seis Sigma, em uma empresa do
segmento eletroeletrônico localizada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Neste trabalho são
apresentadas as ferramentas utilizadas nas cinco etapas do método DMAIC, tais como Project
Charter, SIPOC, Diagrama de Afinidades e Gráfico de Pareto. Na etapa definir, será aplicado
o Project Charter, para a descrição do problema, definições de metas, avaliação do histórico de
pesquisa de satisfação dos clientes, restrições e suposições e por fim o cronograma. Na etapa
medir, será utilizado um banco de dados referente ao problema encontrado. Serão avaliados os
dados coletados e a causa do problema, através de indicadores na etapa analisar. Na etapa
implementar será proposto a implementação do Diagrama de Pareto para medir o volume de
produtos e quantidade de tipos de defeitos, proporcionando a oportunidades de detectar
melhorias de produto/processo, para redução do volume devolutivo. Será proposto na etapa
controlar, a notificação por e-mail ao cliente sobre o status do seu pedido, para que ele
acompanhe a eficiência do processo. Com isso, conclui-se que a busca pela melhoria contínua
é de suma importância para qualquer empresa se manter competitiva no mercado.

Palavras-chave: DMAIC. Ferramentas da qualidade. Satisfação do Cliente. Analisar. Controlar
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1- INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje o mercado está cada vez mais competitivo e exigente; com o propósito
de se diferenciar no mercado em relação a seus concorrentes, as empresas estão sempre na busca
pela melhoria contínua. A capacidade de oferecer custos baixos, resposta rápida e atendimento
as necessidades do cliente são fatores primordiais para o sucesso de uma organização. Para isto,
as organizações estão buscando soluções que aumentem a produtividade, garantam a qualidade
e reduzam os custos de seus processos.
Desse modo, o método DMAIC aplicado na estratégia gerencial Seis Sigma vai de
encontro com as necessidades de mercado, onde seu objetivo é melhorar o desempenho das
organizações.
A metodologia utilizada neste trabalho será um estudo de natureza aplicada, com caráter
qualitativo em que a organização estudada atua no mercado de segurança eletrônica desde 1994
e está situada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Atualmente, a empresa enfrenta o problema de
insatisfação de clientes quanto ao quesito de cumprimento de prazo de entrega de produtos
enviados para a assistência técnica.
De encontro com a problemática apresentada, o objetivo geral deste trabalho é aumentar
o índice de satisfação de clientes estudando o problema/processo e analisando a eficiência do
setor quanto ao cumprimento do prazo de entrega. A relação das variáveis envolvidas, a
identificação da possível causa do problema e a proposição de melhorias para o controle do
processo serão analisadas para o cumprimento do objetivo do trabalho. Para tanto, será
realizado a aplicação do método DMAIC e, para que isso seja possível, faz se necessário estudar
o tempo de processamento das ordens de serviços, volume devolutivo e capacidade mensal.
Espera-se que reduzindo o volume devolutivo, a qualidade dos produtos aumente e o
desempenho do prazo de entrega seja melhorado e, assim, aumentando a satisfação do cliente.
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2- A ORGANIZAÇÃO
A empresa de objeto de estudo atua no mercado de segurança eletrônica desde 1994,
situada em Santa Rita do Sapucaí- MG, possui um vasto leque de produtos, sendo os principais
deles: centrais monitoradas, centrais convencionais, infravermelhos passivos, infravermelhos
ativos, CFTV, discadoras, sensores de abertura, sensores de iluminação, sirenes, receptores,
acessórios, controle de acessos e transmissores.
No ano de 2018, a organização conquistou a certificação ISO 9001:2015 que avalia o
sistema de gestão de qualidade em todos os processos da empresa, além de outras premiações
em anos anteriores como: Marca Brasil, Top Max Marca Brasil, IMEC - Destaques da
engenharia civil, Top Engenharias Minas Gerais, Great Place to Work® Minas Gerais, As
empresas + inovadoras do Brasil e Great Place to Work® Brasil.
2.1- CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PÓS-VENDA
O setor de pós-venda presta serviços de assistência técnica ao cliente, onde realiza
reparos de produtos danificados. Através do “organograma da empresa” (ANEXO A) é possível
se ter uma gestão visual da estrutura hierárquica da empresa e uma visão da localização do setor
de pós-venda em relação a toda a organização. Este setor realiza os seguintes processos:
recebimento do material, emissão de nota fiscal, lançamento de dados no sistema, limpeza,
atualização de componente e de software, reparo, testes, embalagem e, por último, encaminha
para transporte, onde é de responsabilidade da transportadora realizar a entrega para o cliente.
A Figura 1 representa o fluxograma desse processo.
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FIGURA 1: Fluxograma do processo de assistência técnica.
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)
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3- EMBASAMENTO TEÓRICO
Para melhor entendimento sobre o presente trabalho, é necessário que haja uma
contextualização sobre o assunto estudado, cujos temas relevantes são: Seis Sigma, DMAIC,
Project Charter (Carta de Projeto), SIPOC, Diagrama de Afinidades e Gráfico de Pareto.

3.1- SEIS SIGMA
Segundo Werkema (2011), Seis Sigma trata-se:
(...) de uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, que tem como
objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade das empresas, por
meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação de
clientes e consumidores.

O conceito de Seis Sigma foi introduzido e popularizado pela Motorola, seguida pela
General Eletric (GE) e por outras empresas de classe mundial. Rapidamente os programas Seis
Sigma se difundiram, não só em ambientes de manufatura, mas também no setor de serviços.
O programa Seis Sigma traz vários elementos de diversas eras da qualidade. Um dos
elementos mais marcantes deste programa é a adoção estruturada do pensamento estatístico. O
uso intensivo de ferramentas estatísticas e sistêmicas análise da viabilidade são as marcas
registradas deste programa, que lhe conferiu o nome Seis Sigma, significado, em linguagem
estatística, seis desvios padrão. Essa é uma métrica de capacidade que implica em um processo
praticamente isento de erros, ou seja, com 3,4 defeitos por milhão de oportunidades
(PALADINI, 2012).
Para garantir o sucesso da implantação do conceito Seis Sigma no ambiente de serviço,
Werkema (2011) aconselha o uso do método DMAIC para melhor estruturar e suportar os
ganhos obtidos.
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3.1.1-DMAIC
De acordo com Gozzi (2015), "é um método simples de melhoria de desempenho,
DMAIC vem do inglês e significa define (definir), measure (medir), analyse (analisar), improve
(melhorar) e control (controlar). Esse método é semelhante ao PDCA. Vejamos na Figura 2
uma representação gráfica do ciclo DMAIC.”

1. Definir (define)- delimitar o obejtivo de projeto de
melhoria, mapeando os problemas e apontando
oportunidades de resolvê-los.
2. Medir (measure)- identificar os pontos críticos do
processo e desenvolver medições do desempenho do
processo.
3. Analisar (analyze)- encontrar as causas dos
problemas.
4. Melhorar (improve)- propor e implementar soluções
de melhoria.
5. Controlar (control)- verificar se as soluções
implementadas surtiram os efeitos esperados e
imcoporá-las aos padrôes do processo
FIGURA 2: Fases do DMAIC
FONTE: Gozzi (2015)

Diversas ferramentas são utilizadas de maneira integrada as fases do DMAIC,
constituindo um método sistemático, disciplinado, baseado em dados e no uso de ferramentas
estatísticas para se atingir os resultados almejados pela organização (PALADINI, 2012).
A Tabela 1 está representando as fases do ciclo DMAIC, com suas respectivas
atividades e ferramentas utilizadas.
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TABELA 1: DMAIC, etapas, atividades e ferramentas
Fase
Atividade

Define

Definir com precisão o escopo do
projeto.

Measure

Determinar a localização ou foco do
problema.

Analyze

Determinar as causas do problema
prioritário.

Improve

Propor, avaliar e implementar
soluções para o problema.

Control

Garantir que o alcance da meta seja
mantido a longo prazo.

FONTE: Werkema (2011) - Adaptado



















































Ferramentas
Mapa de Raciocínio.
Project Charter
Métricas do Seis Sigma
Gráfico Sequencial
Carta de Controle
Análise de Séries temporais
Análise Econômica
Voz do Cliente
SIPOC
Avaliação de Sistemas de Medição/Inspeção
(MSE)
Estratificação
Folha de verificação
Plano para Coleta de Dados
Amostragem
Diagrama de Pareto
Histograma
Carta de Controle
Boxplot
Fluxograma
Mapa de Processo
FMEA
Brainstorming
Diagrama de Relações
Diagrama de Afinidades
Diagrama de Causas e Efeitos
Diagrama de Dispersão
Análise de Tempos e Falhas
Brainstorming
Diagrama de Causa e Efeito
Diagrama de afinidades
Diagrama de Relações
FMEA
Operação Evolutiva (EVOP)
Testes de Hipóteses
5W2H
Diagrama de Gantt
Diagrama de Processo Decisório (PDPC)
Avaliação de Sistemas de Medição/ Inspeção
(MSE)
Diagrama de Pareto
Carta de Controle
Histograma
Índices de Capacidade
Métricas do Seis Sigma
Poka- Yoke
Amostragem
Métricas do Seis Sigma
Aud. do Uso dos Padrões
Relatórios de Anomalias
Out of Control Action Plan (OCAP)
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Como referência teórica neste projeto, as ferramentas utilizadas nas etapas do método
DMAIC como, Project Charter (Carta de Projeto), SIPOC, Estratificação e Gráfico de Pareto,
serão apresentadas neste tópico.

3.1.2- Project Charter
Segundo Werkema (2013), Project Charter (Carta de Projeto) trata-se:
(...) de um documento formal que permite a realização de um estudo racional para o
projeto.

Desenvolvimento da Project Charter: Desenvolvimento do documento, que autoriza o
início de um projeto e define a autorização do gerente de projeto sobre o projeto. A aprovação
do termo de abertura do projeto anuncia oficialmente a autorização do projeto. O termo de
abertura do projeto também autoriza o gerente de projeto a atribuir os recursos organizacionais
às atividades do projeto (DEMIRKESEN E OZORHON, 2017).
Os componentes principais de uma carta de projeto são a declaração de problema e a
declaração de meta. Ambas as declarações dizem respeito ao resultado mais crítico do processo
de relato financeiro trimestral. Esse resultado crítico, muitas vezes chamado de variável de
qualidade crítica (CTQ), é o número de horas gastas preparando os cronogramas financeiros do
final do trimestre (KLEHBIEL, EIGHME e COTTELL, 2009).

3.1.3- SIPOC
De acordo com Orlando Pavani Jr e Scucugli (2011) “é uma abordagem que possibilita
uma visão geral das fronteiras, clientes, fornecedores e requisitos de um processo que circunda
o problema a ser resolvido.”
Segundo George (2004) “a ferramenta para a criação de um mapa de alto nível de
processo é denominada SIPOC, que significa:


Fornecedores: As entidades (pessoas, processos, empresa) que oferecem aquilo

que é trabalhado no processo (informações, formulários, material). O fornecedor pode ser
externo ou outra divisão ou colega de trabalho (como fornecedores internos).


Entrada: As informações ou material fornecidos.



Processo: Os passos utilizados para transferir (tanto os que adicionam valor

quanto os que não adicionam valor).
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Saída: O produto, serviço ou as informações que são enviados ao cliente

(preferivelmente enfatizado Características Críticas para a Qualidade).


O passo seguinte no processo, ou os clientes finais (externos).”

Conforme SILVA (2015) “é um jogo de preencher lacunas, com o objetivo de identificar
juntos às pessoas que atuam no processo quais são seus elementos, suas variáveis, enfim, tudo
que compõe a interface na performance do processo.
A dinâmica do seu preenchimento se faz da direita para a esquerda, iniciando pela a
identificação do cliente no processo, e na sequência dos demais fatores, de forma reversa,
“começando pelo fim”. A Tabela 2 está ilustrando a representação do SIPOC.

TABELA 2: Representação do SIPOC
S
I
Input/Entrada
Suplier/Fornecedor
Quais são as
Quem são os
entradas
fornecedores que
necessárias para a
provêm as
operação fabricar o
entradas?
produto? Estes
Toda entrada deve
elementos são
ter um fornecedor.
essenciais para a
fabricação produto,
implicam na sua
qualidade.
FONTE: Silva (2015)

P
Process/ Processo
Qual é o processo
em perspectiva?
Este é o processo
ou operação em
estudo que se
espera melhorar.

O
Output/ Saída
Qual é o produto
do processo? O que
realmente o
processo entrega?
Com o quê de fato
o processo ou
operação provê o
cliente.

P
Client/ Cliente
Quem são os
clientes do
processo? Ou seja,
quem recebe as
saídas, quem se
beneficia do
processo.

3.1.4- Estratificação
Trata-se, muito simplesmente, de agrupar dados segundo características previamente
determinadas no intuito de objetivar ao máximo uma medição. Serve justamente para tornar
mais clara a análise de dados e facilitar a busca da causa da não-conformidade dos processos
(MELLO, 2010).
Segundo Werkema (1995), “Estratificação consiste no agrupamento de informações
(dados) sob vários pontos de vista, de modo a facilitar a ação. Os fatores equipamentos,
material, operador, tempo, entre outros, são categorias naturais para a estratificação de dados.”
Trata-se de uma forma de realizar a separação de grupos em subgrupos específicos, a
fim de possibilitar a análise por segmentos menores, até que seja encontrada a raiz dos
problemas apresentados (SELEME, 2012).
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3.1.5-Diagrama de Pareto
De acordo com Gozzi (2015), “essa ferramenta é utilizada para quantificar a
importância das causas de um problema e, assim, permitir que se concentrem esforções em
áreas nas quais podem ser obtidos maiores ganhos.”
Para construir um gráfico de Pareto, os dados devem ser organizados de forma que os
fatores, ou causas, sejam divididas em essenciais (vitais) e secundários (triviais). O gráfico é
formado por barras verticais e evidencia a classificação dos problemas, o que permite a
definição de prioridades (BARROS e BONAFINI, 2014).
O diagrama de Pareto é uma classificação simples de dados, como defeitos e
reclamações ou problemas (categorias), que demostram a prioridade por quantidade de
incidências (ocorrência) por categoria. A hipótese da regra de Pareto é formulada considerando
que 80% dos problemas provêm de 20% das fontes e que a maneira mais produtiva de atacar os
defeitos é atacar a causa dos 80%, porquanto ao concentrarmos os esforços em alguns
problemas vitais, estes, uma vez resolvidos, têm grandes impactos (FILHO, 2012).
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4 – O PROBLEMA ESTUDADO
4.1- METODOLOGIA
O estudo de caso foi realizado no setor de manutenção de uma empresa do segmento
eletroeletrônico. Este trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de natureza aplicada, com
caráter qualitativo. No que se refere aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória
na forma de estudo de caso.
Para que, de acordo com Azevedo (2013), “o método científico é um processo rigoroso
pelo qual são testadas novas ideias acerca de como a natureza funciona. Como os cientistas são
curiosos e observadores, sua curiosidade os leva a observar com atenção um fato, sobre o qual
fazem questionamentos e procuram encontrar respostas.”
As etapas realizadas no trabalho são:


Características gerais da empresa e do setor de pós-venda;



Revisão da literatura dos conceitos importantes para o estudo, como Seis Sigma,
DMAIC, Project Charter, SIPOC, Diagrama da Afinidades e Gráfico de Pareto;



Aplicação das etapas do ciclo DMAIC Tabela 3, atividades executadas e ferramentas
utilizadas em cada etapa.

TABELA 3: Etapas da metodologia proposta
Etapas
Atividades
Definição do problema
D- define (definir)
M- measure (medir)

Coleta de dados através
Manufacturing Resource Planning
(MRP) e do banco de dados com
base no Microsoft Excel.

Ferramentas
Project Charter, representação do
processo, SIPOC

Folha de coleta de dados

A- analyse (analisar)

Analise do problema e
identificação de possíveis causas.

Indicador de eficiência semestral,
brainstorming, Estratificação,
Indicador por família (demanda x
capacidade)

I- improve (implementação)

Identificação e sugestões de
melhorias.

Diagrama de Pareto

C- control (controle)

Propostas de implantações de
controles de processo.

Sugestão de modelo de notificação
por e-mail

FONTE: Autora



Análise dos resultados obtidos.
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4.2- DEFINIR
No início desta etapa, criou-se um termo de abertura de projeto através da construção
do Project Charter, onde seus componentes são: a descrição do problema, definições de metas,
avaliação do histórico de pesquisa de satisfação dos clientes, restrições e suposições e por fim
o cronograma.
Descrição do problema – A empresa de objeto de estudo fabrica produtos
eletroeletrônicos no segmento de segurança eletrônica. Ela possui um setor de pós-venda que
presta serviços de manutenção de produtos para seus clientes, esse setor enfrenta o problema
de alto índice de insatisfação de clientes quanto ao quesito de cumprimento de prazo de entrega.
Definição da meta – reduzir o índice de insatisfação de clientes, por meio de melhorias
de processo.
Avaliação do histórico – baseou-se na necessidade de melhorias, a partir da detecção de
insatisfação dos clientes. Atualmente a empresa de objeto de estudo possui um indicador de
satisfação de cliente, realizado através de uma “pesquisa com os distribuidores em janeiro de
2018, referente ao ano de 2017” (ANEXO B).

Índice de Satisfação

Gráfico de Resultados
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FIGURA 3: Resultado da pesquisa
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)

Na Figura 3 têm se a representação gráfica em porcentagem do resultado da pesquisa
com os distribuidores, de acordo com a média geral do índice de satisfação que é igual a 90,81%
a empresa atingiu sua meta que equivale a 90%.
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A pergunta de número 29 que equivale ao percentual 64,5 % Figura 1 é o menor
percentual dentre as perguntas, onde 35,5% dos distribuidores estão insatisfeitos com prazo de
entrega da devolução de produtos enviados a manutenção para o setor de pós-venda, logo o
setor está 25,5% abaixo da meta da empresa.
Restrições e suposições (delimitação do problema) – a empresa determinou o prazo de
processo de manutenção dos produtos em até sete dias uteis, porém foi constatado que a
empresa não possui mecanismos de controle destes prazos e não realiza medições para verificar
o índice de cumprimento ou o descumprimento dos prazos de entrega estimados. Este setor
possui uma deficiência no controle de seus processos, dificultando assim a identificação das
causas raízes dos problemas e tomada de decisões. O estudo de caso limita-se a propostas de
melhorias no controle de processos para redução do índice de insatisfação de clientes.
Através da Figura 4, é possível ter-se uma visão macro do processo de manutenção dos
produtos no setor de pós-venda, onde o prazo para a execução de todas as atividades é de sete
dias úteis.

Receber e
conferir
(NF X
Fisíco)

Identificar
as caixas,
produtos e
vereficar
garantia

Limpar
placas e
atualizar
componen
tes

Atualizar
software

Testar,
reparar,
dar baixa
em
componen
tes

Conferir
informações,
inspecionar
produtos e
embalar

Emitir NF

FIGURA 4: Processo do setor de pós-venda
FONTE: Autora

Cronograma – definição do problema, coleta e processamento de dados, análise dos
dados, identificação das possíveis causas do problema e propostas para controle do processo.
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Para a identificação de todos os elementos relevantes do estudo de caso, utilizou-se a
ferramenta SIPOC, representada na Tabela 4.
TABELA 4: SIPOC do processo do setor de pós-venda
Fornecedor
Entrada
Processo

Saída

Cliente

Embalagem

Produto conforme

Receber e conferir (NF X
Físico)
Verificar garantia
Cliente

Produtos
Limpeza

Emitir NF
Atualização de componentes
Atualização de software
Teste e reparo
FONTE: Autora
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5- OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS
5.1-OBJETIVOS GERAIS
Este trabalho objetiva reduzir o índice de insatisfação de clientes, quanto ao
cumprimento do prazo de entrega de produtos enviados para a manutenção, em uma empresa
do segmento eletroeletrônico localizada em Santa Rita do Sapucaí- MG. Para tanto, será
desenvolvido um estudo de caso do processo no setor de pós-venda, através das etapas do
método DMAIC.

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar a aplicação das ferramentas utilizadas, os resultados obtidos e a análise dos
resultados em cada etapa do método.
Identificar a possível causa do problema e priorizar as variáveis do processo que estão
relacionadas.
Propor melhorias de processo para garantir a satisfação do cliente.
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6- JUSTIFICATIVA
O mercado está cada vez mais exigente e competitivo, onde a obtenção da excelência
na qualidade é fundamental e indispensável dentro das empresas sendo considerada sua
principal estratégia para ganhar clientes, aproveitar recursos e permanecer em um mercado que
está em um constante processo de mudanças e inovações, obrigando as empresas a evoluírem
em seus processos de produção, operação e gestão.
A crescente competitividade do setor de segurança eletrônica tem exigido das empresas
maior qualidade nos serviços prestados, agilidade, custos baixos e maior comprometimento
com os clientes. Para isso, é necessário a inovação constante, melhorias de processos e gestão,
se adequando a realidade atual.
O benefício para a empresa estudada será a melhoria de desempenho do processo de
assistência técnica através da aplicação da método DMAIC, que pode auxiliar a organização na
tomada de decisões para implementação de ações de melhoria de processos e de produtos,
aumento assim a confiabilidade dos serviços prestados, proporcionando um aumento no índice
de satisfação de clientes, que vem a ser uma vantagem competitiva de mercado para a empresa.
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7 – COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Foi desenvolvido um estudo de caso em uma empresa eletroeletrônica, a fim de otimizar
o processo e garantir a satisfação do cliente, durante o período de janeiro a junho de 2017,
quando foi utilizado um banco de dados com base no Microsoft Excel, com informações
pertinentes ao problema encontrado. Foram coletados, na própria empresa, documentos em
planilhas referentes ao tempo de processo de cada ordem de serviço, capacidade mensal por
família e volume de demanda mensal por família, todas as informações foram extraídas do
Manufacturing Resource Planning (MRP).
7.1-MEDIR
Nesta etapa, optou-se em utilizar dados já existentes, os dados de tempo de processo de
cada ordem de serviço, foram trabalhados, relacionando ao total de pedidos finalizados, pedidos
entregues no prazo e a meta de 90% estipulada pela empresa. A Tabela 5 representa os dados
de eficiência mensal do primeiro semestre de 2017.A Tabela 6 representa os dados da Tabela 5
em porcentagem.
TABELA 5: Dados da eficiência mensal do primeiro semestre ano de 2017
Mês
Total de pedidos finalizados
Pedidos no prazo
Meta em 90%
FONTE: Autora

JAN
316

FEV
236

MAR
291

ABR
254

MAI
337

JUN
322

80
284

79
212

76
262

78
229

84
303

255
290

TABELA 6: Dados da eficiência mensal do primeiro semestre do ano de 2017 em %
Mês

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Eficiência em %

25%

33%

26%

31%

25%

70%

Meta em %

90%

90%

90%

90%

90%

90%

FONTE: Autora
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7.2- ANALISAR
A partir dos dados da etapa interior, foi possível identificar a quantidade de pedidos
entregues no prazo, sugere-se uma análise do processo gerador do problema, a fim de ser obter
uma gestão visual do problema encontrado.
7.2.1 – Processo gerador do problema
Sugere-se a elaboração de um indicador de eficiência semestral Figura 5, com o objetivo
de monitorar a eficiência mensal do processo, onde a meta é de entregar 90 % dos pedidos
finalizados em até 7 dias úteis. A Figura 5 está representando graficamente os dados da Tabela
5, que foi preenchida, como por exemplo, com os dados obtidos da “eficiência do mês de janeiro
do ano de 2017” APÊNDICE A.

FIGURA 5: Eficiência do 1º semestre de 2017
FONTE: Autora

A Figura 5 está demostrando que a organização não atingiu sua meta no primeiro
semestre de 2017, assim justificando a porcentagem de insatisfação dos clientes na pesquisa
dos distribuidores.
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A autora sugere a elaboração de um indicador de eficiência semestral em % Figura 6,
com o objetivo de auxiliar na gestão visual para acompanhar a eficiência do processo durante
o primeiro semestre do ano de 2017. A Figura 6 está representando graficamente os dados da
Tabela 6, sendo o APÊNDICE A um exemplo da representação dos dados, que se utilizou para
encontrar o resultado da “eficiência em % do mês de janeiro do ano de 2017”.

FIGURA 6: Eficiência do 1º semestre de 2017 em porcentagem
FONTE: Autora

Eficiência mensal em % = (pedidos entregues no prazo/ total de pedidos finalizados) x100 (1)
A Figura 6 está demostrando em porcentagem que a organização não atingiu sua meta
em nenhum mês durante o primeiro semestre de 2017, sendo assim está comprovado o problema
em relação ao atraso de entrega de produtos enviados pelos clientes ao setor de pós-venda.
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7.2.2- Possível causa do problema
Através de um brainstorm, foi detectado que uma das principais causas do atraso do
prazo de entrega de produtos enviados ao setor de pós-venda pelos clientes, vem a ser o alto
volume da demanda. Sugere-se a implantação da ferramenta estratificação Figura 7, com o
objetivo de organizar as informações relacionadas com o alto volume devolutivo.

FIGURA 7: Estratificação
FONTE: Autora

Como forma de estudo sobre o comportamento da demanda x capacidade por família,
sugere-se uma análise detalhada referente ao volume devolutivo por família, através da
implantação de indicadores, com o objetivo de analisar a causa do atraso de entrega dos
produtos enviados a manutenção. Para este estudo, são necessários os dados de capacidade e
demanda mensal.
No setor de pós-venda, da organização, o recurso mão-de-obra é distribuído por família
de produtos, onde por exemplo a família A é composta por três técnico, com essa divisão o
processo é mais eficiente, tendo técnicos especializados em determinadas famílias. A Tabela 7
está representando a capacidade mensal de produtos por família.
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TABELA 7: Capacidade mensal de produtos por família
Família

Quantidade de
técnicos

Capacidade diária
por técnico

Capacidade
diária por
família

Capacidade
mensal por
família

A

3

12

36

792

B

2

10

20

440

C

2

25

50

1100

D

3

12

36

792

E

2

12

24

528

F

3

10

30

660

FONTE: Empresa de objeto de estudo

Para os desenvolvimentos dos indicadores por família, foi coletado os dados de demanda
mensal e utilizado os dados de capacidade mensal Tabela 7 referente ao primeiro semestre de
2017, que serão apresentados abaixo da Figura 8 até 13:

FIGURA 8: Família A
FONTE: Autora

FIGURA 9: Família B
FONTE: Autora
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FIGURA 10: Família C
FONTE: Autora

FIGURA 11: Família D
FONTE: Autora

FIGURA 12: Família E
FONTE: Autora
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FIGURA 13: Família F
FONTE: Autora

Através da análise gráfica das famílias, onde cada indicador está comparado a demanda x
capacidade, foram feitas as seguintes conclusões:
1- As famílias mais críticas são a C e a F, onde a demanda excede a capacidade em todos
os meses, comprovando que a causa do problema é o alto volume devolutivo.
2- Na família A, a demanda excedeu a capacidade nos meses de março e junho, já na
família E, a demanda excedeu a capacidade nos meses de janeiro, março, maio e junho.
3- As famílias B e D, a demanda não excedeu a capacidade em nenhum mês durante o
primeiro semestre de 2017.
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Sugere-se a implantação tabular da capacidade X demanda por família de produtos do
primeiro semestre do ano de 2017 Tabela 8, com o objetivo de auxiliar na gestão visual da
análise da causa do problema, a célula que está na cor azul, indica que a demanda excedeu a
capacidade naquele mês.

TABELA 8: Capacidade x demanda por família de produtos
Família

JAN

A
B
C
D
E
F
FONTE: Autora

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN
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7.3- IMPLEMENTAR
A partir da identificação da principal causa do problema, sugere-se a implantação do
Diagrama de Pareto, para identificação dos produtos que mais estornam com defeito e os
defeitos que ocorrem com maior frequência, com o objetivo de identificar a causa raiz do
problema e minimizar o volume devolutivo. A princípio, sugere-se a implantação nas famílias
mais críticas, sendo elas a família C e a F.
7.3.1- Diagrama de Pareto tipos de produtos
A Figura 14 está representando graficamente um exemplo para sugestão de implantação
do Diagrama de Pareto. A fragmentação do volume de família por produtos, contribui para que
possa ser identificado os produtos que possuem maior volume devolutivo, com isso pode ser
feita uma análise de tipos de defeitos considerando os produtos que correspondem a 80% do
volume total.

FIGURA 14: Diagrama de Pareto tipos de produtos
FONTE: Autora

Analisando o exemplo do Gráfico de Pareto os produtos que possuem 80% do volume
devolutivo, são os produtos 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Com isso, a autora sugere a implantação de um
Diagrama de Pareto de tipos de defeitos desses produtos, com o objetivo de minimizar o volume
devolutivo.
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7.3.2- Diagrama de Pareto tipos de defeitos
A autora sugere a implantação do Diagrama de Pareto tipos defeitos por produtos, como
o objetivo de identificar os defeitos que ocorrem com maior frequência e tomar ações para
minimizá-los, contribuindo assim com a redução do alto volume devolutivo. A Figura 15 está
representando graficamente um exemplo do Diagrama de Pareto Tipos de Defeitos.

FIGURA 15: Diagrama de Pareto tipos de defeitos
FONTE: Autora

Através do exemplo do Diagrama de Pareto, analisou-se que os defeitos 1,2 e 3
correspondem a 80 % do volume total, onde a priorização será dada a princípio em cima desses
três defeitos, com o objetivo de redução de defeitos.
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7.4- CONTROLAR
É tão importante entregar o pedido no prazo, quanto o cliente ter conhecimento e
acompanhar tal desempenho, sugere-se que o sistema envie e-mails Figura 16 para
conhecimento do cliente sobre o status do pedido, visando uma melhor comunicação.

FIGURA 16: Modelo de e-mail ao cliente
FONTE: Autora

Propõem-se a implantação do cálculo do Lead Time do processo através do sistema
Manufacturing Resource Planning (ERP), onde se inicia a partir da data de aprovação do
orçamento pelo cliente e finaliza até a data de faturamento. Na Figura 16 é demostrado um
exemplo do cálculo do Lead time do processo, onde o tempo de realização da manutenção é
igual a quatro dias úteis.
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8- ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Este trabalho teve como objetivo principal reduzir o índice de insatisfação de clientes,
com a utilização do método DMAIC do programa Seis Sigma, na sugestão de implantação de
um projeto de melhoria. Inicialmente foram apresentados a visão sobre o conceito Seis Sigma,
o método DMAIC e as principais ferramentas utilizadas na sua aplicação.
Na sequência foi desenvolvido um projeto de melhoria para um processo de manutenção
de produtos eletroeletrônicos, com a finalidade de reduzir o índice de insatisfação de clientes,
quanto ao prazo de entrega de produtos enviados para a manutenção, seguindo as cinco etapas
do método DMAIC.
A ferramenta do Project Charter utilizada na etapa Definir, mostrou-se importante para
o alinhamento do foco do projeto, formalizando as principais definições do trabalho através do
cronograma, escopo e meta.
Na fase de coleta de dados da etapa Medir, evidenciou-se a necessidade de trabalhar os
dados para criação de indicadores.
Durante a análise de dados, através da proposta de implantação do indicador de
eficiência, realizou-se uma análise da eficiência do processo em relação ao prazo de entrega de
sete dias, utilizou-se as ferramentas: Excel e Gráfico de Barras, onde o resultado encontrado
referente ao ano de 2017 não foi satisfatório, verificou-se- assim o motivo da insatisfação do
cliente, é esperado que com a implantação do indicador de eficiência será possível se ter o
controle mensal do processo, auxiliando na tomada de decisão, garantindo a satisfação do
cliente. Através de um brainstorm, foi detectado que uma das principais causas do atraso no
prazo de entrega de produtos enviados ao setor de pós-venda pelos clientes, vem a ser o alto
volume da demanda. É previsto que através da análise das variáveis (família de produtos,
produtos e defeitos) assimiladas na ferramenta de estratificação, seja possível identificar a causa
raiz do problema, reduzindo o alto volume devolutivo e assim otimizando o processo. Através
da análise de demanda por família, foi identificada as famílias mais críticas C e F, ou seja, cuja
demanda excedeu a capacidade em todos os meses do primeiro semestre do ano de 2017.
Na fase de Implementação do método DMAIC, foi proposto a implantação do Diagrama
de Pareto tipos de produtos, com o objetivo de identificar os produtos que possuem maior
volume devolutivo, nas famílias mais críticas. Após identificado, foi sugerido a implantação do
Diagrama de Pareto tipos de defeitos, com o objetivo de identificar os defeitos mais frequentes.
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Assim é esperado que seja encontrado a causa raiz do alto volume devolutivo e seja implantado
um plano de ação para redução desse volume.
Foi proposto na fase Controle, uma implantação no sistema Manufacturing Resource
Planning (MRP), onde ele envie e-mails para conhecimento do cliente sobre o status do seu
pedido, visando uma melhor comunicação, além de aumentar sua satisfação, tornando-se um
cliente fidelizado, que vem a ser muito significativo para a empresa.
Pode ser percebida a importância da qualidade no controle de processo do setor de pósvenda, como isto realmente impacta na palavra final da empresa para seu cliente no quesito de
cumprimento de prazo de entrega de seus serviços. Percebeu-se, ainda, a importância do método
DMAIC, que auxilia no gerenciamento do processo, contribuindo na identificação das causas
do problema e nas aplicações de controle de processo como forma de melhoria contínua.
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10– ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO A- ORGONOGRAMA DA EMPRESA

FIGURA 17: Organograma
FONTE: Empresa de objeto de estudo (2017)
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM OS DISTRBUIDORES EM JANEIRO
DE 2018, REFERENTE AO ANO DE 2017
IDENTIFICAÇÃO:
1- Razão social dos distribuidores.
2- Nome fantasia do distribuidor.
3- Cidade.
4- Matriz ou filial.
PRODUTOS:
5- Qualidade.
6- Tecnologia.
7- Design.
8- Embalagem.
9- Em comparação aos produtos de concorrentes, em geral, nossos produtos são?
10- Dê sugestões de produtos ou tecnologias para o ano de 2018.
MERCADO
11- Diversificação da linha de produtos TSE.
12- Em comparação ao mercado de segurança em eletrônica em gera, você classifica os
preços praticados pela TSE como?
13- A TSE disponibiliza para você uma das completas linhas de produtos do segmento de
segurança do Brasil. Você explora comercialmente todas as famílias de produtos?
Indique abaixo quais você trabalha atualmente.
14- Na sua opinião, em relação a suas vendas de produtos TSE, sua distribuidora tem
potencial de vendas, maior, igual ou menor ao que ela está vendendo?
15- Agora sobre a sua distribuidora como um todo (não somente produtos TSE), ela
diminuiu, estagnou ou cresceu no ano de 2017?
ATENDIMENTO
16- Atendimento interno (departamento comercial).
17- Promotores de venda (equipe externa).
18- Números de visitas dos promotores de venda a sua distribuidora.
DISTRIBUIÇÃO (TSE SANTA RITA ATÉ DISTRIBUIDOR)
19- Estado em que os produtos são entregues a suas distribuidoras.
20- Prazo de entrega dos produtos.

TREINAMENTOS
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21- Classifique os treinamentos realizados em suas distribuidoras.
22- Caso tenha enviados funcionários(s) para o curso na fábrica, como você avalia o
conhecimento adquirido e o tratamento recebido?
COMUNICAÇÃO
23- Como você avalia a comunicação (layout, clareza das informações, frequência, etc)
recebida pela sua distribuidora?
24- Por quais meios prefere receber a comunicação de lançamentos, promoções, etc?
PROMOÇÕES
25- Qualidade das promoções.
26- Periodicidade.
PÓS-VENDA
27- Suporte (SAC).
28- Qualidades dos serviços prestados pela manutenção.
29- Prazo de entrega da devolução de produtos enviados a manutenção?
UNIDADE DE MANAUS (CFTV)
30- Qualidade das câmeras e DVRs.
31- Prazo de entrega dos produtos de CFTV (TSE Manaus até a distribuidores).
RELACIONAMENTO COM O DISTRIBUIDOR
32- Satisfação com a TSE,
33- Confiabilidade (capacidade de realizar um serviço prometido de forma confiável e
precisa).
34- Presteza (disponibilidade para ajudar e prover atendimento imediato).
35- Segurança (habilidade em transmitir segurança e confiança com cortesia e
conhecimento).
36- No geral, como avalia a organização TSE no ano de 2017?
37- Espaço para comentários, críticas, sugestões e elogios
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APÊNDICE A- EFICIÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017

Tabela 9- Utilizada pela autora para fazer o cálculo da eficiência do mês de janeiro do ano de
2017.
TABELA 9 – Eficiência do mês de janeiro de 2017
Pedido
Data Entrada
Data Saída
Takt time
1

20/12/16

05/01/17

13

Pedidos no
prazo
0

Feriados

2

20/12/16

10/01/17

16

0

04/12/2016

3

18/01/17

24/01/17

5

1

10/12/2016

4

03/01/17

10/01/17

6

1

11/12/2016

5

11/01/17

24/01/17

10

0

17/12/2016

6

11/01/17

25/01/17

11

0

18/12/2016

7

10/01/17

10/01/17

1

1

24/12/2016

8

11/01/17

26/01/17

12

0

25/12/2016

9

20/12/16

13/01/17

19

0

31/12/2016

10

09/12/16

09/01/17

22

0

01/01/2017

11

22/12/16

18/01/17

20

0

07/01/2017

12

04/01/17

25/01/17

16

0

08/01/2017

13

12/01/17

12/01/17

1

1

14/01/2017

14

02/01/17

17/01/17

12

0

15/01/2017

15

03/01/17

20/01/17

14

0

21/01/2017

16

15/12/16

04/01/17

15

0

22/01/2017

17

02/01/17

02/01/17

1

1

28/01/2017

18

20/12/16

06/01/17

14

0

29/01/2017

19

18/01/17

31/01/17

10

0

20

31/01/17

31/01/17

1

1

21

03/01/17

04/01/17

2

1

22

02/01/17

09/01/17

6

1

23

21/12/16

10/01/17

15

0

24

12/01/17

26/01/17

11

0

25

18/01/17

27/01/17

8

0

26

12/01/17

30/01/17

13

0

27

18/01/17

31/01/17

10

0

28

03/01/17

19/01/17

13

0

29

16/01/17

30/01/17

11

0

30

20/12/16

05/01/17

13

0

31

18/01/17

31/01/17

10

0

32

14/12/16

02/01/17

14

0

33

15/12/16

02/01/17

13

0

34

02/01/17

10/01/17

7

1

35

25/01/17

31/01/17

5

1

36

15/12/16

04/01/17

15

0

03/12/2016
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37

04/01/17

20/01/17

13

0

38

23/01/17

31/01/17

7

1

39

02/01/17

06/01/17

5

1

40

03/01/17

06/01/17

4

1

41

20/12/16

10/01/17

16

0

42

03/01/17

20/01/17

14

0

43

15/12/16

02/01/17

13

0

44

02/01/17

06/01/17

5

1

45

02/01/17

06/01/17

5

1

46

02/01/17
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RESUMO

Para um melhor Planejamento e Controle da Produção (PCP) e melhor utilização de
recursos das organizações se faz necessário métodos de Previsão de Demanda corretos, com
resultados mais próximos possíveis da realidade. Desta maneira, este trabalho tem como
objetivo, identificar qual é o melhor método Previsão de Demanda a ser utilizado nas
panificadoras da Rede UNISSUL S/A, em cidades localizadas no sul de Minas Gerais. Através
de um estudo de caso que teve como referência a loja localizada em Boa Esperança – MG
Utilizando-se de dados históricos das vendas das panificadoras foram analisadas as Previsões
de Demanda através de alguns métodos temporais como: Média Móvel Simples, Média Móvel
Ponderada, Suavização Exponencial Simples e Suavização Exponencial Dupla. Após análise
dos resultados obtidos constatou-se que o Método da Suavização Exponencial Dupla foi o que
mais se aproximou da demanda real e o que obteve o menor erro de previsão, tornando-se o
método escolhido a ser implementado na empresa estudada. Com o novo método proposto a
empresa deixaria de perder R$ 2.984,68 com a superprodução de pães somente no mês de
outubro de 2018, uma redução de 34% em relação a Previsão de Demanda realizada pela
empresa anteriormente.

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Previsão de Demanda; Panificadoras
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1 INTRODUÇÃO
O primeiro passo no Planejamento e Controle da Produção é prever ou estimar a
demanda futura por produtos e, bem como, os recursos necessários para produzi-los. Por esta
razão, a utilização de métodos adequados de Previsão de Demanda é um fator crítico para este
planejamento. Uma boa previsão traz ganhos a empresa, como por exemplo, a redução dos
estoques, redução do custo financeiro e garantia de satisfação do cliente. O objetivo deste
trabalho é, portanto, realizar um estudo de caso em panificadoras da Rede UNISSUL S/A, com
sede localizada na cidade de Pouso Alegre, avaliando métodos de Previsão de Demanda e seus
impactos na redução dos custos ocasionados com a sobra ou falta de pães nestes locais.
Para melhor compreensão, este trabalho está dividido em três partes. Na primeira delas
será feito o embasamento teórico a respeito do Planejamento e Controle da Produção e dos
principais métodos de Previsão de Demanda, que podem ser aplicados na composição da
solução procurada pela empresa. Na segunda parte será realizada a coleta de dados e uma
análise mais detalhada do problema estudado. Por fim, na terceira parte, será feita a análise dos
resultados obtidos comparando o modelo de Previsão de Demanda proposto com o usado
anteriormente por esta rede de supermercados.

1.1 METODOLOGIA
Segundo Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo sistemático,
pesquisa, investigação. A metodologia estuda a organização, ou seja, quais são os caminhos a
percorridos para a realização de uma pesquisa ou estudo e quais os instrumentos utilizados.

1.2 MÉTODO DE PESQUISA
Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa pode ser definida como um mecanismo sistêmico e
racional capaz de proporcionar respostas aos problemas apresentados. É um procedimento
formado de várias fases, desde a elaboração do problema até a justificativa dos resultados.
Para se realizar uma pesquisa é fundamental ter o conhecimento do assunto a ser
pesquisado, ter a definição da metodologia científica com suas fases desde a escolha do tema,
coleta de dados e análise dos seus resultados com a formulação de conclusões. Este trabalho
pode ser considerado uma pesquisa aplicada pois visa gerar conhecimentos para aplicação
prática de uma solução à problemas específicos, além de utilizar recursos quantificáveis para
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análise, sendo, portanto, também uma pesquisa quantitativa. Este trabalho é um estudo de caso,
uma vez que expõe hipóteses e análises práticas para solução de problemas.

2 A ORGANIZAÇÃO
A empresa escolhida pela equipe é a Supermercados UNISSUL S/A, com matriz
localizada na cidade de Pouso Alegre, que conta com seis lojas nas cidades de Alfenas, Boa
Esperança, Campos Gerais, Paraisópolis e Passos, todas elas no Sul de Minas Gerais. Trata-se
de uma empresa do ramo supermercadista, apresentando um setor em cada loja onde se realiza
a panificação e confeitaria. A matriz localizada na cidade de Pouso Alegre está demonstrada na
Figura 1.

FIGURA 1- Matriz de Pouso Alegre
FONTE: UNISSUL S/A (2018)

3 EMBASAMENTO TEÓRICO
3.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é responsável pelo gerenciamento do
que será feito dentro da organização, estabelecendo as metas do sistema produtivo e alocando
recursos e pessoal para atingi-las.
As atividades do PCP são exercidas em três níveis hierárquicos: Planejamento
Estratégico, Planejamento Tático e Planejamento Operacional (SANTOS, 2015). No
Planejamento Estratégico as decisões são tomadas a longo prazo buscando maximizar os
resultados e minimizar os riscos. Nessa fase são definidos o escopo e as metas a serem atingidas
pela organização. Já no Planejamento Tático se distribui quais e quantos recursos devem ser
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usados para atingir as metas definidas anteriormente no Planejamento Estratégico. Por fim, o
Planejamento Operacional é a programação da produção de curto prazo, responsável pela
definição das operações necessárias para atingir as metas diárias ou semanais de produção.
O PCP tem a função de dar suporte ao sistema de produção garantindo que as atividades
planejadas e programadas para o período sejam cumpridas. Para que o PCP tenha êxito é
fundamental ter o conhecimento de quanto a empresa planeja vender seus produtos ou serviços
no futuro, pois este será o ponto de partida para as demais decisões, sendo assim, a Previsão de
Demanda é uma ferramenta essencial neste planejamento.

3.2 PREVISÃO DE DEMANDA
As empresas, de uma maneira geral, direcionam suas atividades de acordo com o rumo
que seu negócio andará e esse rumo é determinado a partir de previsões como a Previsão de
Demanda. Para Veiga, Veiga e Duclós (2010), realizar Previsões de Demanda é muito
importante na obtenção dos recursos necessários para a empresa e garante uma vantagem
competitiva para a mesma.
É importante ressaltar que, apesar da evolução dos recursos computacionais e da
sofisticação das técnicas de projeção, a Previsão de Demanda dos produtos não é uma ciência
exata. Não obstante, é preciso assinalar que a Previsão de Demanda é uma ferramenta de auxílio
na tomada de decisão, porém, não deve ser considerada como a palavra final ao se tomar
decisões.

3.2.1 Classificação das Previsões de Demanda
Para Buffa & Sarin (1987), as previsões de demanda podem ser classificadas em:
1. Curto prazo: Estão relacionadas com a programação da produção e decisões relativas
ao controle de estoque.
2. Médio prazo: O horizonte de planejamento varia aproximadamente de seis meses a
dois anos. Planos tais como plano agregado de produção e plano mestre de produção se
baseiam nestas previsões.
3. Longo prazo: O horizonte de planejamento se estende aproximadamente a cinco anos
ou mais. Auxilia decisões de natureza estratégica como ampliações de capacidade,
alterações na linha de produtos, desenvolvimento de novos produtos entre outros.
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3.3 MÉTODOS DE PREVISÃO
Segundo Davis et al. (1997), a escolha do método a ser adotado para a Previsão de
Demanda depende de algumas variáveis como: Disponibilidade de dados históricos; Horizonte
de previsão (longo, médio ou curto); Precisão necessária; Orçamento disponível e; Padrão dos
dados existentes (horizontal, sazonal, cíclico ou tendência).
Existem diversos métodos de Previsão de Demanda e estes podem ser classificados em
duas categorias principais: qualitativos e quantitativos.
3.3.1 Métodos Qualitativos
Os métodos de Previsão de Demanda Qualitativos são aqueles que se baseiam na
subjetividade, no julgamento e na intuição daqueles que fazem a previsão. Os métodos
qualitativos de Previsão de Demanda estão representados na Figura 2 e a descrição detalhada
destes demonstra-se em seguida. (DE MARI, 2017)

Métodos Qualitativos

Julgamento

Experimental

Método Delphi
Pesquisa de Vendas
Júri de Executivos

Pesquisa de Clientes
Simulação

FIGURA 2- Métodos qualitativos de previsão de demanda.
FONTE: Autor (2018)
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Segundo De Mari (2017), os métodos qualitativos são:
1. Método Delphi: É uma técnica em que um grupo de especialistas respondem
questionários de forma individual sobre suas percepções de eventos futuros. Esses
questionários são respondidos em duas ou mais rodadas, onde especialistas recebem um
sumário contendo as respostas da rodada anterior e são incentivados a refletir sobre suas
respostas anteriores e de seus colegas afim de chegarem à um consenso. Assim que um
critério de parada pré-estabelecido é alcançado (número de rodadas, por exemplo)
calcula-se a média ou mediana dos pontos para a definição do resultado final.
2. Pesquisa de Vendas: Os vendedores são aqueles que possuem contato contínuo com
os clientes e através disso adquirem conhecimentos que podem ser valiosos para prever
eventos futuros. Sendo assim, a Previsão de Demanda é realizada com base na
expectativa do quanto os vendedores estimam vender no futuro.
3. Júri de Executivo: Forma-se um júri através de um grupo de executivos de diversas
áreas e estes trabalham para obter uma previsão composta de como o negócio será no
futuro. Cada executivo compartilha sua opinião, de modo a pesar e analisar a opinião
dos outros executivos e o resultado final é obtido através da média da opinião de cada
participante.
4. Pesquisa de Clientes: Conduz-se uma pesquisa com um grupo de clientes para entender
vários fatores que podem impactar na demanda do produto. Fatores tais como a renda
dos clientes, preço de produtos relacionados, preço do produto e outros mais são
analisados. Assim, através dos dados coletados sobre a demanda desse grupo de clientes
é estimado a demanda de todos os clientes por meio de extrapolação.
5. Simulação: Gera-se previsões através de cenários possíveis considerando vários
fatores, quais impactos estes podem causar e quais as relações entre estes fatores e os
impactos. Definido os cenários, se pode simular acontecimentos e gerar previsões
baseadas nas simulações construídas em cada um deste cenários.

3.3.2 Métodos Quantitativos
Nesse tipo de Previsão de Demanda, a análise é enriquecida com os números de vendas
de períodos anteriores e de acordo com o tipo de negócio e o horizonte temporal, essa análise
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pode ser feita sobre dias da semana, meses e até anos. Com esta análise de vendas de períodos
anteriores pode-se descobrir se o produto ou serviço tem sazonalidade, fato que influencia a
obtenção de médias. (PEREIRA, 2017) Nos métodos quantitativos de Previsão de Demanda
utiliza-se várias equações que vão desde uma simples média até cálculos mais sofisticados que
dão pesos diferentes a influências externas. Esses métodos estão representados na Figura 3 e
descrição detalhada destes encontra-se em seguida.

Métodos Quantitativos

Séries Temporais

Séries Causais

Médias Móveis
Suavização Exponencial
ARIMA

Progressão Simples
Regressão
ARIMAX

FIGURA 3- Métodos quantitativos de previsão de demanda
FONTE: Autor (2018)

Séries Temporais: Examinam o padrão do comportamento passado de um fenômeno
no tempo e usam esta análise para prever o seu comportamento futuro (SLACK et al, 1997).
Para Tubino (2007), uma série temporal pode conter os seguintes componentes:
1. Tendência: É a direção a longa distância da série, incluindo qualquer quantidade
constante de demanda nos dados.
2. Variação sazonal: São flutuações regulares que se repetem em períodos, quase sempre
coincidindo com o calendário anual, mensal ou semanal.
3. Variação cíclica: Utilizada somente em séries que transpõem vários anos. Um ciclo pode
ser definido como uma oscilação de longo-prazo ou um impulso de dados sobre a linha
de tendência durante um tempo de, pelo menos, três períodos completos.
4. Variação aleatória: As variações deste tipo não apresentam uma causa específica e nem
um padrão, sendo tratadas como erros aleatórios.
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Séries Causais: Estas séries associam os dados históricos do produto com uma ou mais
variáveis que tenham alguma relação com a demanda do produto. Utilizam uma classificação
própria para as variáveis (explicativas ou independentes), sendo que estas descrevem uma
relação entre um evento importante e suas principais causas. Para Bowersox e Closs (2007),
estas séries são as mais apropriadas para previsões de longo prazo.
As Séries Causais e as Séries Temporais estão detalhadas nos próximos itens do presente
trabalho.

3.3.2.1 Médias Móveis
Média Móvel Simples ou Aritmética (MMS): É frequentemente utilizada pela sua
fácil implementação e manutenção e por necessitar de poucos dados históricos, porém limitase somente a previsões de curto prazo, quando a série temporal não apresenta tendência e
sazonalidade (MAKRIDAKIS et al., 1998).
A (MMS) é formada através do somatório de um conjunto de valores numéricos
divididos pela quantidade de elementos somados, conforme especificado na Equação 1
(TUBINO, 2000).
(1)

Onde:
Mnn = Média móvel de n períodos;
Di = Demanda ocorrida no período i;
n = Número de períodos, sendo que variam de 4 a 7 de acordo com Slack et al.(1997);
i = Índice do período (i = 1, 2, 3, ...).

Média Móvel Ponderada (MMP): A diferença desse modelo para o método da MMS
é que neste a média é calculada dando peso aos períodos. Há regras a se seguir acerca dos
valores das ponderações, tais como:
1. O período mais próximo recebe peso maior e, assim, os pesos decaem a medida que os
períodos ficam mais distantes. O peso deve ser de 40% a 60% do intervalo mais recente
e, para o último, cerca de 5% somente.
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2. A decisão entre os pesos é função do administrador, desde que se siga as regras básicas
descritas e sendo interessante seguir fatores que estão influenciando o mercado essa
previsão estará correta.
3. Por último, a soma das ponderações deve ser sempre igual a 100%

A fórmula para a Previsão de Demanda por Média Móvel Ponderada está especificada na
Equação 2 descrita abaixo (DAVIS et al., 1997).

(2)

Onde:
M t = Previsão para o período t;
D t-1 = Demanda do período t-1;
W t-1 = Peso atribuído ao período t-1;
n = Número de períodos relacionados na média.

A vantagem deste método é a capacidade de variar os efeitos entre os dados antigos e os
mais recentes.

3.2.2.2 Suavização Exponencial
Método da média da suavização exponencial (MMSE): Para utilizar esse modelo, é
necessário utilizar a previsão do último período, pois a previsão desejada é obtida mediante a
ponderação desse período citado (TUBINO, 2000). A Equação 3 descreve este método.
(3)
Onde:
M t = Previsão para o período t;
M t-1 = Previsão para o período t-1;
D t-1 = Demanda do período t-1;

α = Constante da Suavização Exponencial.
A Constante de Suavização Exponencial controla os valores da previsão, o valor
suavizado da previsão é uma interpolação entre o valor prévio suavizado e a observação atual.
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Os dados da demanda recebem um peso que decresce exponencialmente à medida que estes
dados envelhecem (NOVAES, 2007; BARBIERI e MACHLINE, 2006). Quanto maior a
Constante de Suavização Exponencial, maior o peso atribuído às últimas observações, por isso
ela deve ser escolhida de forma adequada. Constante de Suavização baixas geram resultados
que tendem ao valor médio da série e constantes altas produzem uma maior variabilidade dos
resultados. Alguns valores da Constante de Suavização Exponencial devem ser testados para
cada série, a fim de que se determine a sensibilidade da previsão comparada aos valores reais
Este método de Previsão de Demanda apresenta as seguintes vantagens:
1. É um método simples que necessita de poucos dados;
2. Elimina as variações acima do normal ocorrida nos períodos anteriores em relação aos
modelos MMS e MMP.
3. A previsão de estoque é mais real facilitando as projeções do Planejamento e Controle
da Produção.
3.3.2.3 Suavização Exponencial Linear de Holt.

O método da Suavização Linear de Holt ou método da Suavização Exponencial Dupla
é uma expansão do método de Suavização Exponencial Simples, permitindo fazer previsões
com dados que apresentam tendência linear, mas que não apresentam sazonalidade
(MAKRIDAKIS et al., 1998). Este modelo apresenta duas constantes de suavização, α e β (com
valores entre 0 e 1). O modelo é representado por três equações (PELLEGRINI, 2000):
(4)
(5)
(6)

Onde Zt+k é a previsão para o período t+k, k é o horizonte de previsão, Lt é estimativa do
nível da série temporal no período t, Tt é a estimativa de tendência da série temporal para o
período t e α e β são as constantes de suavização. A Equação 4 estima o nível da série temporal,
a equação 5 compreende a inclinação da série temporal, já a equação 6, calcula a previsão da
demanda para os próximos k períodos.
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3.3.2.4 Suavização exponencial de Holt-Winters (hw)
O modelo de Holt-Winters descreve situações onde se verifica a ocorrência de tendência
linear, além de um componente de sazonalidade. O método aplica equações de suavização para

estimar o nível, a tendência e a sazonalidade da série temporal analisada no processo de
Previsão de Demanda (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). É uma série
caraterizada por padrões cíclicos de variação, que se repetem em intervalos relativamente
constantes de tempo. São muito observadas em indústrias do ramo alimentícias, de vestuários,
cosméticos, entre outras.
O método oferece duas formas distintas dependendo do tipo de sazonalidade: Forma
multiplicativa ou forma aditiva. A forma multiplicativa é indicada para séries temporais em que
a amplitude da sazonalidade varia com o nível da demanda. A forma aditiva é apropriada para
séries temporais cuja amplitude da sazonalidade é independente do nível de demanda.
Modelo Sazonal Multiplicativo de Holt-Winters: Apropriado para séries temporais cuja

amplitude da sazonalidade é independente do nível de demanda. As fórmulas utilizadas neste
modelo estão demonstradas nas Equações 7, 8, 9 e 10 (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT;
HYNDMAN, 1998; HOLT, 2004; RASMUSSEN, 2004).
(7)
(8)
(9)
(10)

Onde:
Lt = Componente de nível;
Tt = Componente de tendência;
St = Componente de sazonalidade;
s = Período sazonal;
h = Horizonte de previsão;
k = 1, 2, ..., h;
mod (n,m) = Resto da divisão de n por m;
Yt+k = A Previsão de Demanda desejada.
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O modelo multiplicativo de Holt-Winters se ajusta, de maneira mais adequada, a séries
com tendência e sazonalidade multiplicativa, onde a amplitude da variação sazonal aumenta
com o acréscimo no nível médio da série temporal.

Modelo Sazonal Aditivo de Holt-Winters: O modelo é indicado para séries que possuem
tendência e sazonalidade aditiva, utilizado nas séries onde o efeito sazonal não é função do nível
médio corrente da série temporal e pode ser adicionado ou subtraído de uma previsão que dependa
apenas de nível e tendência (KOHLER et al., 2001, p. 269).

O método aditivo de Holt-Winters está descrito nas fórmulas demonstradas nas
Equações 11, 12, 13 e 14 (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998; HOLT,
2004; RASMUSSEN, 2004):

(11)
(12)
(13)
(14)
A diferença mais nítida entre os dois modelos são que índices de sazonalidade são
somados e subtraídos, ao invés de multiplicados e divididos (MAKRIDAKIS;
WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).

3.2.2.5 Modelo da classe geral ARIMA (p, d, q)
Esses modelos são auto-regressivos integrados de médias móveis, ARIMA (p,d,q) é
conhecido como a abordagem de Box e Jenkins (1976), com a finalidade de captar o
comportamento da auto-correlação entre os valores da série temporal, e com base nesse
comportamento, realizar previsões futuras.
O método de Box e Jenkins baseia-se em um ciclo iterativo, no qual a escolha do modelo
é feita com base nos próprios dados. Para Box e Jenkins (1976) os passos deste ciclo são:
1. Identificação: Análise de autocorrelações, auto-correlações parciais e outros critérios;
2. Estimação dos parâmetros do modelo;
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3. Verificação ou diagnóstico do modelo ajustado (realizada através da análise de resíduos)
para saber se o modelo é adequado para fazer previsões.

3.3.2.6 Modelos Auto-Regressivos (AR)
No modelo Auto-Regressivo, a série de dados Zt é descrita por seus valores passados
Zt−1, Zt−2,..., Zt−p e pelo ruído branco (resíduos são não-correlacionados) A estrutura AutoRegressiva geral é representada pela expressão descrita na Equação 15 (MONTGOMERY et
al.,1990)
𝑍𝑍𝑍𝑍= 𝜙𝜙1𝑍𝑍𝑍𝑍−1+ 𝜙𝜙2𝑍𝑍𝑍𝑍−2+ ...+ 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑍𝑍𝑡𝑡−𝑝𝑝+ 𝑎𝑎𝑎𝑎

(15)

Onde:

Φi = Parâmetros da estrutura, i = 1,..., p (ordem da estrutura);
𝑎𝑎𝑎𝑎 = Ruído branco com média zero e variância 𝜎𝜎2𝑎𝑎.
3.3.2.7 Modelos Médias Móveis (MA)
Esses modelos são formados por uma combinação linear do ruído branco, 𝑎𝑎𝑡𝑡, ocorridos

no período corrente e nos períodos passados. O modelo de médias móveis geral utiliza a
expressão descrita na Equação 16. (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).

Onde:

𝑍𝑍𝑍𝑍= μ +𝑎𝑎𝑎𝑎− Ѳ1𝑎𝑎𝑎𝑎−1−Ѳ2𝑎𝑎𝑎𝑎−2−⋯−Ѳ𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞−𝑞𝑞 (16)

Θi = Parâmetros da estrutura, i = 1,..., q (a ordem da estrutura)
𝑎𝑎𝑎𝑎 = Ruído branco com média zero e variância 𝜎𝜎2𝑎𝑎.
3.2.3.8 Modelos Auto Regressivos e de Médias Móveis (ARMA)
Esse modelo é uma junção dois modelos anteriores (Modelos Auto Regressivos – AR e
Modelos Médias Móveis - MA) onde Zt é descrito por seus valores passados e pelos ruídos
branco corrente e passados. Os processos Auto- Regressivos e de Média Móvel ARMA (p,q)
combinam as características de processos AR(p) e MA(q). O modelo é representado pela
expressão descrita na Equação 17 (BOX et al., 1994).
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Zt = ϕ1Zt-1 + ϕ2Zt-2 +... + ϕpZt-p + at - θ1at-1 - θ2at-2 -.... - θqat-q (17)
Onde:
Φi: Parâmetros da estrutura Auto-Regressiva, i = 1,..., p;
Θi: Parâmetros da estrutura Médias Móveis, i = 1,...,q at, descrito como ruído branco.
3.3.2.9 Análise de Regressão
Análise de Regressão Linear: Os métodos causais são obtidos pela a análise estatística do
comportamento histórico de variáveis. Utiliza-se tanto dados quantitativos quanto qualitativos
fornecidos como dados de entrada. O relacionamento é desenvolvido a partir de um dado
observado no qual um parâmetro (a variável independente) é utilizado para predizer outro (a
variável dependente). A Análise de Regressão é um dos métodos de previsão mais precisos,
mas requer uma grande quantidade de dados. A expressão para a regressão linear simples inclui
somente uma variável independente e sua fórmula está descrita na Equação 18 (DAVIS et
al.,1997).
Y= a+ bX (18)
Onde:
Y = Variável dependente;
a = Intersecção no eixo Y;
b = Inclinação;
X

= Variável independente.

Análise de Regressão Múltipla: Esse método gera uma hipótese que relaciona uma variável
dependente com diferentes variáveis independentes. Após a hipótese do método, é obter dados
para cada variável independente, de preferência em uma série temporal para cada variável
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). A Regressão Múltipla é
representada pela expressão descrita na Equação 19.
(19)
Onde:
Y = variável dependente
X = variável independente
α = parâmetros (coeficientes do polinômio)
k = ordem do polinômio
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4 O PROBLEMA ESTUDADO
Ao analisar a documentação de processos das panificadoras e confeitarias dos
supermercados da Rede UNISSUL percebeu-se que todos os processos giram em torno do
“mapa de produção”, que consiste na Previsão de Demanda dos produtos a serem produzidos.
Dessa maneira o estoque precisa ser definido de acordo com o que será produzido, a área de
produção precisa realizar um planejamento seguindo a “OP” (ordem de produção) e a área de
vendas precisa atingir essa meta.
Após análise de documentos e ordens de produção, verificou-se que atualmente a
empresa utiliza o modelo de Previsão de Demanda de Média Móvel Simples. Ao se detalhar os
resultados das vendas feitas nos supermercados da Rede UNISSUL num período de 1 ano,
percebeu-se que este método não está atendendo as necessidades da empresa, uma vez que
ocorreu grande divergência entre o que foi previsto e as vendas reais. Por esta razão, um estudo
utilizando os dados históricos e aplicando diferentes métodos de Previsão de Demanda pretende
encontrar o método mais adequado a realidade da empresa, evitando superprodução ou falta de
produtos.

5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
O objetivo principal deste trabalho é analisar os diferentes métodos quantitativos de
previsão de demanda de séries temporais como: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel
Ponderada (MMP), Suavização Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear
de Holt ou Suavização Exponencial Dupla (SED) e propor a implementação do método que
melhor atende as necessidades da empresa.

6 JUSTIFICATIVA
Foi possível verificar que a Previsão de Demanda da empresa não está sendo eficaz, há
muitas reclamações de gerentes e padeiros sobre o excesso de produtos descartados e que não
conseguem ser vendidos. A Tabela 1 indica a quantidade prevista para o produto pão francês, a
venda realizada e o percentual de perdas de produtos do mês de outubro de 2018 nas lojas de
Campos Gerais, Boa Esperança e Alfenas.
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TABELA 1- Previsão e resultado de vendas

Previsão (Kg)

Vendas (Kg)

1120

963

2020
2550

Perda (Kg)

% Perda

Loja

157

16,3 %

Campos gerais

1053

967

91,8 %

Boa esperança

2455

95

3,9 %

Paraisópolis

FONTE: Autor (2018)

Verifica-se na Tabela 1 que há uma grande discrepância no método de Previsão de
Demanda utilizado pela empresa, as vendas de pão francês na padaria de Boa Esperança -MG
foram muito abaixo do previsto, resultando em 91,8 % de perda do produto. Dessa maneira, um
melhor método de Previsão de Demanda para as panificadoras se faz necessário para a empresa.

7 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada dentro de um sistema ERP, chamado “LOGUS”, um
software de gestão para varejo responsável por armazenar e gerenciar os dados da empresa.
Utilizando-se dos módulos de resultados gerenciais foi possível obter os dados para execução
deste trabalho. Utilizou-se também como comparativo os resultados de Previsão de Demanda
realizados pela empresa disponíveis em planilhas de Excel.
A nível de confirmação de dados, ou seja, se os dados obtidos são reais e extraídos de
forma correta, utilizou-se também uma ferramenta de inteligência B.I chamada “TABLEAU”,
utilizada atualmente pela empresa, que realiza toda a tratativa de dados de forma inteligente
como: associar dados, assimilar dados, filtragem de dados e outros recursos. Esta ferramenta
possibilitou, portanto, assegurar que os dados utilizados nesta pesquisa foram corretos. A
Tabela 2 apresenta os dados obtidos, em Kg, nos últimos doze meses nas panificadoras de
Campos Gerais, Boa Esperança e Paraisópolis, integrantes da rede de supermercados
UNISSUL, empresa estudada nesta pesquisa. A partir destes dados foram realizadas análises,
demonstradas na seção 8, de Análise dos Resultados Obtidos.
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TABELA 2 - Resultado de vendas

Mês/ano

Campos gerais
Kg

Boa esperança
Kg

Paraisópolis
Kg

Out /17
Nov/17

822,34
851,44

1.638,15
1.622,46

2.337,47
2.363,81

Dez/17

851,44

1.606,46

2.636,90

Jan/18
Fev/18

1000,59
882,82

1.608,89
1.484,32

2.355,09
2.279,38

Mar/18

916,06

1.616,20

2.432,42

Abr/18
Mai/18

893,15
890,48

1.576,68
1.631,82

2.236,24
2.783,60

Jun/18

952,48

1.698,09

2.447,72

Jul/18
Ago/18

1.009,12
973,98

1.911,74
1.822,11

2.897,39
2.472,15

Set/18

1.000,08

1.725,79

2.314,61

FONTE: Autor (2018)

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
De posse dos resultados obtidos nas vendas do Pão Francês, quatro tipos de análises de
Previsão de Demanda foram feitos: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel Ponderada
(MMP), Suavização Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear de Holt ou
Suavização Exponencial Dupla (SED). A Tabela 2 apresenta os resultados de vendas em Kg
nos últimos doze meses. Cada método de previsão apresenta um erro de previsão e um erro
médio de previsão que será analisado. O método que obter o menor erro médio e a previsão for
mais próxima da demanda real, será proposto para a empresa.

8.1 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO A MÉDIA MÓVEL
SIMPLES (MMS)

De posse dos resultados encontrados na Tabela 2, foram realizados os estudos para os
métodos de Previsão de Demanda citados anteriormente. Inicialmente utilizou-se o Método de
Previsão da Média Móvel simples, baseado nos dados históricos dos últimos doze meses, tendo
como referência a loja de Boa Esperança, na qual se obteve o pior resultado de perdas de
produtos. Os resultados da Previsão de Demanda utilizando o método da Média Móvel Simples
estão demonstrados na Tabela 3.
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TABELA 3 - Previsão de demanda - Média Móvel Simples

Dem.
Hist

Mês

Yt

2 Períodos

4 Períodos

Ft

Et

Ft

Et

Out/17

1.638

Nov/17

1.622

Dez/17

1.606

1630

-24

Jan/18

1.609

1614

-6

Fev/18

1.484

1608

-123

1619

-135

Mar/18

1.616

1547

70

1581

36

Abr/18

1.577

1550

26

1579

-2

Mai/18

1.632

1596

35

1572

60

Jun/18

1.698

1604

94

1577

121

Jul/18

1.912

1665

247

1631

281

Ago/18

1.822

1805

17

1705

118

Set/18

1.726

1867

-141

1766

-40

Out/18

1774

1789

Erro Médio

20

55

Desvio Padrão

110

124

FONTE: Autor (2018)

Na Tabela 3, a coluna Yt representa os dados de vendas dos períodos anteriores. A
coluna “2 Períodos” e “4 Períodos” são os períodos observados e utilizados na fórmula da MMS
(Equação 1), as colunas Ft representam a demanda prevista para o mês de outubro e a coluna
Et é o erro da previsão. Percebe-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda é
de 20 e 55 para dois e quatro períodos, respectivamente. O erro de previsão é a diferença entre
o valor da demanda real e o valor previsto e o erro médio é a média da soma dos erros da
previsão.
Com os dados da Tabela 3, obteve-se o Gráfico 1, onde se demonstra o comportamento
da Previsão de Demanda para o mês de outubro de 2018 utilizando os dois ou quatro períodos
descritos anteriormente.

27

Método de Previsão -Média Móvel Simples
2.000

1.900

1.800

1.700
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1.600
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1.500

1.400

GRÁFICO 1 - Média Móvel Simples
FONTE: Autor (2018)

5.2 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO A MÉDIA MÓVEL
PONDERADA (MMP).
Esse método baseia-se no método anterior, porém são dados pesos aos períodos. O
período mais próximo recebe peso maior e cabe ao administrador definir esses pesos de
ponderação. Na Tabela 4, pode-se observar as previsões do mês de outubro para dois, três e
quatro períodos. Representados respectivamente pelas colunas “2 Per”, “3 Per” e “4 Per”.
Percebe-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda é de 21, 29 e 42
respectivamente. Os dados mais antigos receberam peso “1”, acrescentando mais “1” para o
próximo a medida que os dados se aproximam do real.
Por fim, com os dados da Tabela 4 é montado o Gráfico 2, que demostra o
comportamento da Previsão de Demanda em relação a demanda real.
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TABELA 4 - Previsão de demanda - Média Móvel Ponderada

Período

Dem.
Hist

Erro

3 Per

Erro

4 Per

Erro

Out/17

1.638

Nov/17

1.622

Dez/17

1.606

1.628

Jan/18

1.609

1.612

-3

1.617

-8

Fev/18

1.484

1.608

-124

1.610

-126

1.614

-129

Mar/18

1.616

1.526

90

1.546

70

1.560

56

Abr/18

1.577

1.572

4

1.571

6

1.574

2

Mai/18

1.632

1.590

42

1.574

57

1.573

59

Jun/18

1.698

1.613

85

1.611

87

1.597

101

Jul/18

1.912

1.676

236

1.656

256

1.646

266

Ago/18

1.822

1.841

-18

1.794

28

1.758

64

Set/18

1.726

1.852

-126

1.831

-106

1.805

-79

out/18

2 Per

1.758

1.789

1.789

Erro Médio

21

29

42

Desvio Padrão

112

113

120

FONTE: Autor (2018)

Método de Previsão - Média Movel Ponderada
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1.900

1.800
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1.400

GRÁFICO 1 - Média Móvel Ponderada
FONTE: Autor (2018)

4 Per
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5.3 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO MÉTODO DA
SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL SIMPLES (MSES).

A Tabela 5 mostra o cálculo da Previsão de Demanda utilizando o método da Suavização
Exponencial Simples, onde Yt é a demanda histórica, Ft é a previsão para o período T, Et é o
erro da previsão e o α é a é a constante de suavização, tal que 0 ≤ α ≤ 1. A rapidez em que as
respostas mais antigas são amortecidas (suavizadas) é uma função do valor de α. Quando α
estiver próximo de 1, o amortecimento é rápido e quando α estiver próximo de 0, amortece
lentamente. Três valores diferentes de α foram utilizados na Previsão de Demanda utilizando a
Suavização Exponencial, escolhidos aleatoriamente. Percebeu-se que quanto maior o valor de
α menor o erro da previsão.
TABELA 5 - Método de Previsão - Suavização Exponencial Simples

Período

Dem. Hist.

Mês( t)

(Yt)

Out/17
1.638
Nov/17
1.622
Dez/17
1.606
Jan/18
1.609
Fev/18
1.484
Mar/18
1.616
Abr/18
1.577
Mai/18
1.632
Jun/18
1.698
Jul/18
1.912
Ago/18
1.822
Set/18
1.726
out/18
Erro Médio
Desvio Padrão

α= 0,3
Ft
1638
1638
1633
1625
1620
1580
1591
1586
1600
1629
1714
1747
1740

α= 0,5

et

-27
-16
-136
37
-14
45
98
282
108
-21
36
111

Ft
1638
1638
1630
1618
1614
1549
1583
1580
1606
1652
1782
1802
1764

α= 0,9

et

-24
-9
-129
67
-6
52
92
260
40
-76
27
106

Ft
1638
1638
1624
1608
1609
1497
1604
1579
1627
1691
1890
1829
1736

et

-18
1
-125
119
-28
52
72
221
-68
-103
12
106

FONTE: Autor (2018).

Através dos dados da Tabela 5, obteve-se o Gráfico 3, onde são demonstradas as
Previsões de Demanda obtidas com os já determinados coeficiente de suavização α. Neste
gráfico também é perceptível que quanto maior o α, mais próximo do valor das vendas reais o
Previsão de Demanda se encontra.
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Método de Previsão -Suavização Exponencial Simples
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GRAFICO 3 - Suavização Exponencial Simples
FONTE: Autor (2018)

5.4 ANÁLISE DA PREVISÃO DE DEMANDA UTILIZANDO O MÉTODO DA
SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL LINEAR DE HOLT OU SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL
DUPLA (SED).

Este modelo apresenta duas constantes de suavização, α e β (com ambos tendo valores
entre 0 e 1), permitindo fazer previsões com dados que apresentam tendência linear. Na tabela
6, a coluna Yt é a demanda real observada no período T, Ft é a previsão para o período T, Bt é
a tendência, St é o nível onde a observação está no período t e Et representa o erro da previsão.
Percebeu-se que o erro médio encontrado nesta Previsão de Demanda foi de -7,6, ou seja, dentre
todas as Previsões de Demanda realizadas por esta pesquisa, este método apresenta o menor
erro, e deveria ser considerado melhor pela empresa. Por fim, com os dados da Tabela 6 obtevese o Gráfico 4, demonstrado a seguir.
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TABELA 6 - Método da Suavização Exponencial Dupla

β = 0,6

Período

Dem. Hist.

α = 0,9

Mês (t)

(Yt)

et

1.638

Bt
-7

Ft (m =1)

Out/17

St
1638

Nov/17

1.622

1623

-12

1632

-9

Dez/17

1.606

1607

-14

1612

-5

Jan/18

1.609

1607

-6

1593

16

Fev/18

1.484

1496

-69

1602

-117

Mar/18

1.616

1597

33

1427

189

Abr/18

1.577

1582

4

1630

-54

Mai/18

1.632

1627

29

1586

46

Jun/18

1.698

1694

51

1656

42

Jul/18

1.912

1895

141

1745

166

Ago/18

1.822

1844

26

2036

-214

Set/18

1.726

1740

-52

1869

-143

Out/18

1688

Erro Médio

-7,6

Desvio Padrão

123

FONTE: Autor (2018)

Método de Previsão -Suavização Exponencial Dupla
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GRÁFICO 4 - Suavização Exponencial Dupla
FONTE: Autor (2018)

Previsão
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Pela análise do erro médio (Equação 20) encontrada nos quatro tipos de previsões
estudadas nesta pesquisa (Média Móvel simples – MMS, Média Móvel Ponderada - MMP,
Suavização Exponencial Simples – SES, e Suavização Exponencial Linear de Holt ou
Suavização Exponencial Dupla – SED), foi possível concluir que o melhor método a ser
implantado na empresa é o método da Suavização Exponencial Linear de Holt ou Suavização
Exponencial Dupla (SED), pois o método apresentou o menor erro médio em relação as outras
previsões, como demonstrado na Tabela 7.

(20)

Onde ei é o erro de previsão para o período de tempo i = Xi – Fi , Xi é o valor observado para
o período de tempo i, Fi é o valor previsto para o período de tempo i , i é o período , 1 = 1...n
e n é o número de períodos de tempo.

TABELA 7 - Análise do erro médio

Previsão
Outubro/2018

Erro Médio

1774
1789

20
55

1758
1789
1789

21
29
42

1740

36

α = 0,5

1764

27

α = 0,9

1736

12

Suavização Exponencial Dupla

1688

-7,6

Tipo de Previsão
Média Móvel Simples
2 Períodos
4 Períodos
Média Móvel Ponderada
2 Períodos
3 Períodos
4 Períodos
Suavização Exponencial Simples
α = 0,3

FONTE: Autor (2018)

O Gráfico 5 mostra a compilação das previsões de Demanda estudadas e nele pode-se
observar o comportamento de cada tipo de previsão em relação a demanda real. Constatou-se,
portanto, que o Método da Suavização Exponencial Dupla foi o que mais se aproximou da
demanda real que era de 1053 kg de pães.
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GRÁFICO 5 - Previsões de demanda compiladas
FONTE: Autor (2018)

Com a utilização deste novo método de Previsão de Demanda, verificou-se que as perdas
do produto no mês de outubro de 2018 caíram cerca de 34%, como observado na Tabela 8.
TABELA 8 - Perdas de produto

Método de Previsão

Previsão

Vendas Kg

Perda Kg

% Perda

Método Antigo
Método Novo

2.020
1.688

1.053
1.053

967
635

91,8 %
60,3 %

Perda em
R$
R$ 8.691,26
R$ 5.706,58

FONTE: Autor (2018)

Por fim, o quilo de pão custa para a empresa R$8,99, sendo assim a empresa conseguirá
economizar R$ 2.984,68. Para melhor entendimento do processo de escolha do método de
Previsão de Demanda mais adequado para a empresa, foi elaborado um fluxograma no qual
é possível verificar as etapas do processo, desde a coleta dos dados até a plicação do método.
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FIGURA 4- Fluxograma do método de previsão de demanda proposto.
FONTE: Autor (2018)
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho apresentou os diferentes métodos de previsão de demanda e escolheu
aquele que mais se adequou a realidade da empresa estudada. Foram analisados os seguintes
métodos: Média Móvel simples (MMS), Média Móvel Ponderada (MMP), Suavização
Exponencial Simples (SES) e Suavização Exponencial Linear de Holt ou Suavização
Exponencial Dupla (SED). Chegou-se a conclusão de que o melhor método é o da Suavização
Exponencial Dupla, uma vez que foi o método que mais se aproximou do resultado de vendas
para o mês de outubro de 2018. Com o novo método proposto a empresa deixaria de perder R$
2.984,68 com a superprodução de pães somente no mês de outubro, uma redução de 34% em
relação a previsão feita pela empresa anteriormente.
Dessa maneira, é de fundamental importância que as empresas façam o estudo correto
da Previsão de Demanda, pois essas informaçõs são essenciais para o Planejamento e Controle
da sua Produção, principalmente nas empresas que trabalham com produtos perecíveis, como é
o caso da empresa estudada neste trabalho. Por fim, é importante ressaltar que a Previsão de
Demanda não é uma ciência exata, no entanto, é uma ferramenta importante para auxiliar os
gestores a evitar perdas neste planejamento.
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RESUMO
O estudo a seguir apresenta uma análise e aplicação de ferramentas de mapeamento de
processos na empresa R2Net, provedor de acesso à internet localizado no município de Maria da Fé –
MG, no ano de 2018, para garantia de sua competitividade em relação aos concorrentes regionais.
Com o crescimento da demanda pelos serviços de acesso à internet ao longo dos anos, e o
grande volume de prestadores deste serviço no mercado, este trabalho tem como objetivo assegurar a
competitividade da empresa, através das ferramentas de mapeamento de processos SIPOC e Design
Robusto. Foram realizados estudos, com a finalidade de obter um embasamento teórico para a análise
e definição da melhor maneira de conduzir o trabalho e ferramentas necessárias. Em sequência
realizou-se uma pesquisa empírica, através de entrevistas qualitativas com funcionários e assistentes
da empresa, devido à facilidade de acesso proporcionada pela R2Net. Após a pesquisa, foi elaborado
um estudo embasado nos dados coletados, identificando ruídos no processo de comunicação entre a
empresa e o cliente, que possibilitou a aplicação de melhorias na jornada do cliente, reduzindo a
demanda operacional, otimizando o processo de atendimento ao cliente e assegurando a
competitividade da empresa no mercado sul-mineiro
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1. Introdução
Foi a partir da década de 1970 que a população mundial passou, cada vez mais, a ter acesso
rapidamente às informações do que ocorria em todas as partes do planeta. O avanço das
telecomunicações acelerou o fenômeno da globalização e rompeu com as barreiras geográficas que
tornavam a distância um obstáculo para a transmissão de informações instantâneas, abrindo as portas
para o surgimento de um novo mercado mundial.
Nesse sentido, empresas de telecomunicações aproveitaram-se da infraestrutura de postes e cabos
telefônicos já existentes para ampliarem sua área de atuação e carteira de clientes, reduzindo custos de
implantação. Além disso, a criação em massa de companhias no setor permitiu a padronização de
processos e conceitos, garantindo uma maior integração e interoperabilidade entre sistemas de
diferentes localidades.
Através da convergência entre a telecomunicação, a automação e a informática, deu-se o
surgimento da tecnologia da informação (TI), em que a demanda por este tipo de produto tornou-se
crescente tanto pelo lado de clientes quanto de fornecedores. Dessa forma, elevou-se a quantidade de
empresas oferecendo opções de contratação, gerando uma maior qualidade na prestação de serviços de
TI e reduzindo seus custos, garantindo a criação de um mercado de alta competitividade.
Para que se tenha acesso a muitos tipos de serviços online, o requisito inicial é que se contrate
uma empresa de fornecimento de conexão à internet (provedores de acesso). No entanto, as maiores
companhias do mercado não possuem capilaridade para atendimento da demanda em todos os
territórios, deixando a pequenos provedores locais esse papel, principalmente em pequenos municípios
no interior do país.
É nesse cenário competitivo que, no ano de 2018, a administração da empresa R2Net, provedor
de acesso sediado em Maria da Fé - MG, propôs-se a obter melhor eficiência na prestação de seus
serviços, incentivando seus funcionários na busca por melhorias na gestão da organização.
Tendo em vista o alto custo operacional dedicado ao atendimento ao cliente identificado pela
empresa, esse trabalho visa a proposição de soluções para otimização do tempo investido nesse
processo. Para isso, realizou-se uma coleta de dados através de questionários qualitativos aplicados em
funcionários da empresa, seguida de um mapeamento dos processos identificados. Utilizou-se da
ferramenta SIPOC para desenho inicial da árvore de processos da companhia, avançando para a
aplicação do Método Design Robusto para análise de variáveis e elaboração de planos de ação para a
implementação de novos modelos de atendimento.
Por conseguinte, apresentada a definição de melhorias para a redução de custos na empresa, fica
evidente a importância deste trabalho para a garantia da competitividade da R2Net no mercado de
telecomunicações

sul-mineiro.
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2. A empresa
A empresa utilizada como objeto para esse estudo trata-se da R2Net Soluções em Internet companhia sediada em Maria da Fé e pioneira no setor de telecomunicações no município. O início de
sua história deu-se em 2001, quando um de seus atuais sócios, César Moraes, uniu-se a Magela Luz
para empreender em uma loja de produtos de informática, nomeada na época como Alt Informática. O
estabelecimento dedicava-se à comercialização de acessórios para computadores, desde mouses e
teclados até tintas para impressoras.
Com o avanço da tecnologia e crescente demanda por atendimento às necessidades de uma
sociedade cada vez mais conectada, a empresa decidiu abrir um provedor de acesso à internet em
2009. O modelo de serviço selecionado foi o de rede sem fio, com uma frequência de 2.4 GHz e
velocidade muito superior à da internet discada antes predominante na cidade.
Após quatro anos de sucesso da empresa, em 2013, Magela Luz decidiu deixar a sociedade,
abrindo espaço para a chegada de três novos sócios: a) José Luiz Moraes, sócio-investidor; b)
Cristovão Reis, gerente técnico e c) Antônio Roberto, gerente administrativo. O nome também foi
alterado, passando de Alt Informática para R2Net Soluções em Internet. A Figura 1 a seguir detalha o
organograma atual da companhia.
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Figura 1 - Organograma

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

No cenário de nova sociedade, em 2017 a companhia optou pelo investimento estratégico na
infraestrutura para rede de fibra ótica, visando a possibilidade de atendimento também à demanda
crescente por maiores pacotes de internet, tornando-se a única no município com essa tecnologia. A
inovação garantiu à empresa, em 2018, a expansão para localidades vizinhas, como as cidades de
Cristina e Dom Viçoso, realizando o atendimento tanto pela rede de internet via rádio quanto pela
utilização de fibra ótica.
A ampliação da carteira de clientes e do território atendido fez com que a empresa
ressignificasse alguns de seus processos, a fim de manter a qualidade da prestação de seu serviço sem
a obrigação de aumento significativo nos custos fixos. Além disso, a necessidade de melhoria no canal
de atendimento ao cliente apresentou-se como latente, uma vez que a alta quantidade de clientes em
diferentes localidades exige da companhia uma melhor gestão e profissionalização para suporte
técnico de todos os contratantes. Antes da expansão, o método de atendimento ao cliente mais usual na
empresa era o envio de um técnico de campo diretamente na casa do cliente solicitante
independentemente do problema relatado - o que se torna inviável no cenário atual.
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3. Embasamento Teórico
3.1 Processos
Os processos são compostos por diversas atividades, que são conduzidas por um colaborador em
uma organização. Deste modo, os processos só devem existir se agregam valor à organização.
Portanto, a maioria dos processos pode apresentar melhorias, no caso de alguém imaginá-lo e realizálo de maneira mais eficaz (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009).
Além disso, por ser um elemento chave para o gerenciamento, o mapeamento de processos pode
atuar na redução de custos, redução de falhas de comunicação e integração, e contribuir no
desempenho da empresa.
Em um cenário mais amplo, processo é definido como um conjunto de atividades sequenciais que
apresentam relação lógica entre si (OLIVEIRA, 2007), com a finalidade de entender e atender às
necessidades dos clientes internos e externos da empresa. Dessa forma, processo é um conjunto de
atividades com um início e um fim já determinados.
Nesse sentido, os processos mapeiam atrasos e problemas encontrados em sua execução, além de
dados e evidências - o que permite aos gestores tomadas de decisão mais precisas e analíticas. Existem
diversas maneiras de realizar o mapeamento de processos, e a escolha da ferramenta depende do
objetivo e necessidade da empresa no momento do mapeamento.
Em relação à análise dos processos, trata-se de um acompanhamento do trabalho realizado e de
como pode ser redesenhado para ser melhorado. Dessa forma, a análise dos processos começa quando
é identificada uma nova oportunidade, e termina com a implementação ou melhoria no processo.
Quando a última etapa volta à primeira, cria-se um ciclo de aperfeiçoamento contínuo (KRAJEWSKI;
RITZMAN; MALHORTA, 2009).

3.2 Mapeamento de processos
A gestão do mapeamento de processos pode ser observada como um conjunto de pessoas e
atividades, organizadas em uma ordem subsequente para transformar insumos em produtos ou
serviços, com alta eficiência no uso de recursos e foco no cliente.
O mapeamento dos processos envolve a descrição desses processos no que diz respeito a como as
atividades se relacionam dentro dele (SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JHONSTON, R, 2009). Nesse
sentido, é uma ferramenta de gerenciamento analítica, que busca a melhoria dos processos existentes
ou a implantação de novas atividades atrelada aos processos.
Mapear um processo é elaborar um desenho das atividades e analisar como são executadas e
relacionadas. Os dados para a elaboração do desenho podem ser provenientes de consultas aos
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responsáveis de cada processo, buscando identificar todas as atividades executadas pela organização,
seus dirigentes e interligações. Contudo o mapeamento de processos nos mostra diferentes enfoques a
depender da técnica aplicada, sendo fundamental a interpretação correta de cada tipo de ferramenta
disponível para utilização. Tais técnicas podem ser executadas individualmente ou em conjunto,
dependendo da análise e do mapeamento. Em síntese, não é possível existir uma organização sem que
haja um processo. Por trás de cada serviço ou produto há sempre um composto de atividades, ou seja,
um processo envolvido, sejam eles mais administrativos ou operacionais.

3.3 SIPOC
A ferramenta utilizada inicialmente nesse estudo é a SIPOC, sigla que tem suas origens em
termos da língua inglesa: Supplies (fornecedores), Inputs (insumos) , Process (processos), Outputs
(produtos obtidos na saída) e Customers (consumidores), segundo Martinhão Filho e Souza (2006).
Tal metodologia tem como objetivo melhorar a visualização do processo para toda a cadeia de pessoas
envolvidas. Para isso, serão necessários os dados apresentados sobre cada processo a ser preenchido e
analisado:
a) Os fornecedores são os agentes que fornecem o recurso a ser transformado para o processo;
b) As entradas são informações ou recursos que serão investidos na realização da atividade;
c) Os processos são uma etapa do processo geral, atuando com uma pequena parte de um plano
maior, que utilizará as entradas para gerar novos dados;
d) As saídas são os resultados obtidos da transformação dos recursos da entrada;
e) Os clientes são quem recebe o resultado da etapa do processo em que se encontra;

Com um fluxo de processo mais visível e detalhado, é possível identificar de maneira mais
assertiva as falhas e as oportunidades de melhorias em seu curso, como reconhecimento de fronteiras
de atividades, responsabilidade de agentes do processo e especificações estabelecidas.

3.4 Design Robusto
Para descrição e análise das variáveis encontradas, por sua vez, será utilizado o método de
Taguchi (1986), conhecido como Método do Design Robusto. De acordo com o autor supracitado, a
qualidade é resultante da medida do desvio que uma característica funcional apresenta em relação ao
seu valor esperado. Ou seja, a qualidade é aquilo que garante a acuracidade dos resultados obtidos
versus esperados.
Uma variável relevante na metodologia é o que classifica-se como “Ruídos”, que podem ser
exemplificados como desalinhamento de informações, falhas de comunicação, má utilização do
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produto etc. São esses ruídos que desviam a variável de sua meta, resultando na perda de qualidade do
produto.
Essa queda pode ser avaliada através de uma “função perda”, que se define como produtos
imperfeitos em relação ao esperado. Dessa forma, em geral determina-se a função perda e realizam-se
otimizações através do emprego de análises estatísticas. Tais técnicas permitem identificar as
melhorias necessárias para minimizar as influências de fatores ruídos no desempenho do processo. O
modelo utilizado é uma adaptação realizada para atender às necessidades e especificações do trabalho,
onde há:
a) fluxo de processo indicando o sentido a ser seguido no processo;
b) ruídos são entradas indesejadas, como possíveis desvios de informação que afetarão as
saídas, distanciando-as dos resultados esperados;
c) os fatores na variável Y que atuam como entradas e controladores de ruídos, como por
exemplo uma ficha cadastral, restringindo as informações coletadas no processo;
d)

as saídas presentes nas variáveis X são os resultados gerados após a

atuação dos fatores Y no processo;
Como retrata a Figura 2:

Figura 2 - Modelo de Design Robusto

Fonte: Elaborado por Taguchi, adaptado pelo autor, 2018.
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4. Problema
A crescente concorrência de mercado vem exigindo cada dia mais qualidade e acessibilidade
das empresas para continuarem competindo no nível do mercado. Ter um serviço de alta qualidade já
não é mais um diferencial e sim um pré-requisito, e, para destacar-se nesse cenário, é necessário
dedicar esforços ao atendimento ao cliente. No entanto, a maximização de sua experiência deve estar
também atrelada a uma redução do custo operacional da empresa.
Este trabalho tem como desafio mapear toda a jornada do cliente, desde a contratação de um
ponto de acesso até um chamado de suporte, identificando as variáveis que podem ocasionar algum
tipo de ruído no processo, com a finalidade de entendê-las e controlá-las. Assim, seria possível
otimizar o atendimento ao cliente tanto no sentido operacional quanto na experiência do cliente,
garantindo à R2Net vantagem em mais um fator competitivo de mercado.

5. Objetivos
Tendo em vista o que foi mencionado, o foco deste estudo consiste-se em assegurar a
competitividade da R2Net no mercado sul-mineiro, atuando na redução de custos operacionais em
processos relacionados ao atendimento ao cliente e à maximização de sua satisfação. Nesse sentido,
visa-se o atingimento de três objetivos específicos:
a) Mapeamento e detalhamento da jornada do cliente na empresa, com a finalidade de
promover maior visibilidade e controle ao processo de atendimento;
b) Padronização no atendimento ao cliente, para garantia de igual satisfação entre todos
os chamados de suporte realizados, identificando dúvidas mais frequentes e
antecipando problemas e;
c) Identificação de possíveis variáveis que atuem como gargalo, para controle e redução
dos ruídos no processo.
Através do cumprimento dos objetivos supracitados, espera-se propor soluções que diminuam
o tempo dedicado ao atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que garantem a qualidade e
satisfação com o serviço.

6. Justificativa
A R2Net apresenta-se hoje em Maria da Fé como a única empresa com a opção de fibra ótica
em seu portfólio de serviços. Nesse sentido, há interesse por parte da companhia de se manter sem
concorrentes em seu mercado regional, o que exige maior dedicação e investimento no que tange ao
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setor de atendimento ao cliente - dado o crescimento da demanda de contratantes de planos de internet
da empresa, calculado hoje em cerca de 31% ao ano.
A empresa contava, em setembro de 2018, com 1080 assinantes de internet via rádio e 715
usuários de rede de fibra ótica na cidade de Maria da Fé. Além disso, realizam-se aproximadamente
150 reinstalações mensais de alteração de antigos pontos de rádio para a rede de fibra ótica, o que
indica uma necessidade de padronização, otimização nos custos de instalação e criação de um canal
prático para o cliente se comunicar com a empresa.
Nesse sentido, o mapeamento da jornada do cliente permitirá a análise de dados e criação de
planos para tomada de decisão, tais como padronizar, otimizar e controlar seus processos diante do
crescimento operacional, assegurando a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes.

7. Metodologia de pesquisa
Para realizar o trabalho, inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica, para compreender
as ferramentas necessárias e adequadas ao estudo de caso. Em seguida, para realizar a coleta de dados,
realizou-se pesquisas empíricas com colaboradores e clientes da empresa. Como última etapa, foi
realizado uma análise de todos os dados recolhidos e apresentados, possibilitando tomadas de
decisões.

8. Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas (Anexo 1) com a equipe de funcionários da
empresa (gerentes e diretor) e assinantes do serviço, para obtenção de informações e desenho do
mapeamento da jornada do cliente.
O início do processo se dá quando o contratante entra em contato com a empresa para
conhecimento dos serviços e planos disponíveis para assinatura. Uma vez tomada a decisão de
compra, o cliente recebe uma ficha cadastral, em que deverá inserir seus dados pessoais como nome,
endereço e CPF. Além disso, é já na ficha que o cliente seleciona qual plano deseja contratar e se
precisará de um roteador.
Após o preenchimento, o novo contratante é registrado no sistema de gestão da empresa (ERP),
que automaticamente define a data de vencimento para pagamento mensal. O agendamento da
instalação ocorre segundo a disponibilidade informada pelo cliente, gerando uma ordem de serviço a
ser executada pelos técnicos da empresa. Estes devem atentar-se às informações especificadas na
ordem de serviço e garantir o funcionamento da conexão após a instalação dos equipamentos.
O relacionamento após a venda estabelece-se apenas quando o cliente apresenta algum problema
em sua conexão e entra em contato com a empresa. A área de suporte técnico interno tenta,
primeiramente, resolver o problema de forma remota. No entanto, no caso de não-resolução, técnicos
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de campo são enviados até a casa do assinante para análise detalhada do incidente. Foi constatado que
são registrados em média trinta chamados de atendimento diários, com diversos tipos de problemas
técnicos, variando desde a falta de conexão até a mudança de senha do wi-fi.
A Tabela 1 abaixo apresenta o mapeamento do processo de relacionamento com o cliente,
desde a contratação do plano de internet, elaborado com auxílio da ferramenta SIPOC, explicada em
detalhes no tópico de Embasamento Teórico. Sua utilização deu-se para uma visualização do processo
de forma panorâmica, buscando abranger apenas suas macroetapas. A aplicação da ferramenta
mostrou-se como essencial para fornecer embasamento à elaboração do mapeamento de processos
detalhado via Método de Design Robusto, que será explicitado no próximo tópico.
Tabela 1 - SIPOC do primeiro contato com o cliente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

9. Análise de dados coletados
Uma vez realizada a coleta de dados e a aplicação da ferramenta SIPOC, foi possível a
elaboração do mapeamento de processos executados pela empresa em toda a cadeia de jornada do
cliente, a fim de obter-se maior detalhamento das variáveis presentes no processo. Optou-se pela
aplicação da técnica de Design Robusto (o método Taguchi), supracitada de forma aprofundada no
tópico de Embasamento Teórico. Sua utilização deu-se tanto para um novo desenho do processo
quanto para descrição detalhada de cada variável (processos, respostas e fatores de controle).
Um fator que cabe ressaltar é que não havia na empresa qualquer mapeamento ou
padronização do processo de jornada do cliente. Dessa forma, o fluxo aqui proposto foi construído a
partir da coleta de dados em entrevistas com funcionários da R2Net, representado na Figura 3.

Figura 3 - Mapeamento da Jornada do Cliente
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Para maior compreensão do mapeamento, detalhar-se-á a seguir cada uma das variáveis
apresentadas:

a) Apresentar a empresa
y¹ - Apresentação da empresa e planos
Informações genéricas sobre a empresa e apresentação do portfólio de produtos e planos
y² - Ficha de cadastro
Apresentação da ficha de cadastro ao cliente e esclarecimento de possíveis dúvidas
x¹ - Informações sobre a empresa
História da empresa, informações sobre o serviço, FAQ (Frequently Asked Questions)
com dúvidas mais recorrentes dos clientes.
x² - Informações sobre os planos
Especificações técnicas do plano, informações financeiras, contratuais, suporte técnico

b) Preencher ficha de cadastro
y¹ - Seleção do plano
Definição do cliente sobre o plano que melhor lhe atende.
y² - Dados pessoais
Preenchimento da ficha de cadastro, inserindo dados pessoais: nome, CPF, endereço e
telefone.
y³ - Informações do cliente
Número de registro do plano escolhido, valor total a ser pago, melhor data para instalação.
x¹ - Ficha de cadastro preenchida
Após o cliente preencher a ficha é analisada para checagem de possíveis erros e
desalinhamento de informação.
x² - Cadastro do cliente no ERP
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Registro do cliente e dados da ficha cadastral preenchida no banco de dados do sistema de
gestão da empresa.

c) Agendar Instalação
y¹ - Ficha do cliente no ERP
Analisar informações do registro e realizar a logística de instalação de acordo com a
disponibilidade do cliente.
y² - Verificação de disponibilidade
Verificar a disponibilidade da equipe técnica e de equipamentos necessários para a instalação.
x¹ - Instalação agendada
Confirmar com o cliente data estabelecida.
x² - Ordem de serviço
Gerar uma ordem de serviço com os dados da instalação.

d) Executar instalação
y¹ - Ordem de serviço
Analisar ordem de serviço a ser executada.
y² - Equipamentos
Seleção dos itens de instalação, como equipamentos técnicos, boleto de pagamento e contrato
de serviço.
y³ - Técnicos
Execução da ordem de serviço especificada e testes para checagem do funcionamento.
x¹ - Instalação realizada
Equipamentos instalados e em funcionamento, documentação relacionada à empresa
x² - Acesso à internet
Ponto de acesso à internet disponível para a utilização de cliente.

e) Suporte ao cliente
y¹ - Ordem de serviço
Abrir uma ordem de serviço quando receber um chamado de algum cliente para suporte.
y² - Técnicos
Análise da ordem de serviço e execução do suporte necessário (remoto ou em campo).
x¹ - Problema solucionado
Identificação e solução do problema apresentado.
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A partir da análise das causas com maior incidência de atendimento, foi possível identificar os
fatores críticos de desempenho do processo, elaborando planos de ação corretivos.
Após a definição da jornada do cliente, foi realizada uma análise quantitativa nas ordens de
serviço abertas para atendimento ao cliente. Constatou-se uma média de 30 ligações diárias em busca
de suporte, e, desses atendimentos, uma média de 70% eram classificados como ordem de serviço
improdutivas, como representa o Gráfico 1.

Esse tipo de classificação ocorre quando o aparelho não apresenta nenhum problema
relacionado à empresa, mas sim devido ao mal uso do próprio cliente. Nesse sentido, a maior
incidência era de problemas relacionados a inadimplências e configurações triviais do equipamento,
como falta de alimentação de energia até a desconfiguração do roteador.
Os problemas relacionados à inadimplência devem-se, principalmente, à perda do boleto de
pagamento, onde o cliente necessita a impressão de uma nova via. Além disso, a definição pela
empresa de uma data de vencimento incompatível com a realidade do cliente apresenta-se como um
segundo fator para o não pagamento no dentro do prazo.
Os chamados realizados por desconfiguração do equipamento são ocasionados principalmente
por fatores que configuram desconhecimento sobre a utilização do produto, como a mudança na senha
pessoal da rede de wifi. Ademais, identificou-se também um alto número de incidentes como
consequência de descuido do cliente, como a remoção do roteador da tomada ou falha de conexão de
aparelhos pessoais (celulares e notebooks).

10. Proposição de melhorias
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De acordo com as análises realizadas ao decorrer do trabalho, pôde-se identificar as variáveis
que mais representam o fator de ruído do processo, distanciando os resultados obtidos dos resultados
esperados.
O primeiro fator ruído apresenta-se no cadastro do cliente, que, ao preencher sua ficha
cadastral, obtém uma data automática sobre o vencimento de sua fatura. O problema é que, muitas
vezes, a data sugerida não é compatível com a realidade do contratante, propondo, por exemplo, o
vencimento do boleto para o dia 10 do mês, quando na verdade o cliente recebe salário apenas no dia
15 do mês.
Pensando nisso, a primeira proposta de melhoria no processo surge para controle deste ruído,
sugerindo uma alteração na ficha cadastral. Incluiu-se um campo de preenchimento para que o cliente
escolha a melhor data para pagamento, adequando-a às suas necessidades e evitando inadimplência
por desalinhamento de prazos, apresentado no Anexo 2.
Outro ruído responsável por uma alta demanda de chamados ao atendimento ao cliente era a
perda do boleto de pagamento, ainda entregue na forma de papel pelo correio ou retirado na loja física
do provedor. Após a perda do boleto, era necessário entrar em contato com o suporte técnico da R2Net
para obtenção de uma segunda via, gerando uma fila de atendimento apenas para essas emissões.
Foram constatados casos, inclusive, de mais de uma perda por mês por parte do mesmo cliente.
Como contramedida teste, foi implementado um carnê anual de pagamento. Dessa forma, o
cliente passou a receber, uma única vez, uma cartela com os boletos emitidos para todo o ano seguinte,
concentrando as informações de pagamento em apenas um documento. Assim, a hipótese é de que a
organização e cautela com o carnê é maior e mais prática do que a com boletos avulsos, na tentativa de
minimizar os atendimentos para reemissão de boletos. O novo carnê está representado no Anexo 3

Por fim, o terceiro ruído identificado foi a alta quantidade de chamados diários ao atendimento
do cliente (cerca de 30), com aproximadamente 70% destes sendo classificados como ordem de
serviço improdutiva e gerando grande demanda de mão de obra operacional, tanto de técnicos de
suporte interno quanto de técnicos de campo.
Diante da análise da demanda gerada por esses incidentes, observou-se a possibilidade de
investimento em um sistema de atendimento ao cliente automatizado, denominado no mercado como
PABX (Troca Automática de Ramais Privados) integrado ao banco de dados da empresa. Essa
ferramenta possibilita com que o cliente seja atendido por um sistema de atendimento automático,
redirecionando-o de acordo com a necessidade de seu suporte, desde a contratação de planos e
consultas de dados pessoais até o auxílio técnico.
Para implementação, a empresa contratada para fornecimento do software realizou um
mapeamento de atividades que estariam disponíveis no canal de atendimento automatizado. A partir
disso, elaborou-se a jornada do cliente quando inicia um chamado de suporte através do telefone da
R2Net, como consta na Figura 4.
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Figura 4 - Fluxograma de atendimento PABX

Fonte: Elaborado pela empresa prestadora do serviço, 2018.

Com a implementação, tornou-se possível realizar um atendimento ao cliente mais rápido e
assertivo. Para chamados relacionados à emissão de boletos e consultas financeiras, por exemplo, o
contratante pode realizar seu suporte facilmente apenas através da central de atendimento, digitando
dados como CPF e RG para consulta e tornando desnecessário o contato com algum técnico da
empresa.
Além disso, o sistema é capaz de filtrar problemas técnicos que podem ser oriundos de mau
uso do aparelho pelo cliente. No caso de falta de conexão, a central solicita, antes de passar a ligação
para o técnico, o cumprimento de um checklist de verificação de funcionamento, exigindo ações como
reinício do roteador e checagem de alimentação de energia. Essa segmentação faz com que, em sua
maioria, cheguem ao técnico apenas ordens de serviço em que sua atuação apresenta-se como
imprescindível - como é o caso de rompimento de fios de fibra ótica e substituição de equipamentos.
Como medida complementar ao canal de atendimento, implementou-se outros materiais de
suporte rápido a dúvidas mais frequentes. Um exemplo é o verso do novo carnê de pagamento, em que
há um passo a passo de como restabelecer a conexão em caso de queda. Esse tipo de informação
contribui para a antecipação de problemas, evitando o gasto de tempo de técnicos em sua resolução. O
passo a passo pode ser observado no Anexo 4.
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Uma melhoria já observada após a implementação do canal de atendimento ao cliente foi a
redução significativa nos chamados para os técnicos da empresa. O número, que antes permanecia em
torno de 30 ligações diárias, diminuiu para uma média de apenas sete, em uma análise em um período
de dois meses pós implementação, representado no Gráfico 2. Além disso, a antiga classificação de
70% das ordens de serviço como improdutivas passou para apenas 30%, reforçando a importância da
segmentação e automatização do atendimento ao cliente, como pode-se observar no Gráfico 3.

Após a implementação do sistema de canal de atendimento, pôde-se identificar o fenômeno de
surgimento de um novo fator de ruído no processo. No primeiro mês de utilização do canal, notou-se
que uma parcela considerável de clientes deslocou-se até a loja física da empresa afirmando que o
telefone não estava funcionando, uma vez que não eram mais capazes de conversar com o técnico da
companhia sem passar pelo atendimento automatizado do canal. Nesse sentido, identificou-se uma
falta de adequação dos antigos clientes ao sistema, por consequência do desconhecimento de sua
existência e de como utilizá-lo.
Como contramedida, sugere-se aqui a elaboração de metodologias para divulgação do novo
software, tais como folhetos de divulgação e conteúdos em mídias digitais, a fim de garantir maior
velocidade na transmissão do conhecimento e absorção do sistema por parte dos clientes. Um exemplo
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de material poderia ser a divulgação nos boletos avulsos de pagamento ou no novo carnê, uma vez que
tratam-se de documentos que o cliente obrigatoriamente lê e entra em contato todo mês.

11. Conclusões
Tendo em vista o que foi mencionado, o estudo realizado permitiu observar a necessidade de
melhoria contínua não só nos processos de uma empresa, mas em suas especificações e análises, para
que consiga se manter competitiva em relação ao mercado. Ainda que se tenham sugerido melhorias
para a redução do custo operacional no atendimento ao cliente, a implementação completa das
sugestões supracitadas não exclui a empresa da constante revisão de seus processos.
O tema abordado evidencia que não basta estabelecer parâmetros para controlar os ruídos, mas
sim demonstra a necessidade de controle e ajustes de tais parâmetros para assegurar a qualidade e
eficiência dos processos. É também notória a importância da atuação de um Engenheiro de Produção
na elaboração gradual de uma técnica, assim como a aplicação de ferramentas de gestão, qualidade e
mapeamento de processos para certificação de que se está prestando o serviço da melhor forma
possível para o cliente, e ao menor custo para ele e para a empresa.
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13. Anexos
●

Anexo 1 - Entrevista para coleta de dados

Quais são os maiores incidentes de chamados?
Quais chamados levam mais tempo para serem solucionados?
Qual a quantidade média de chamados diários?
Em 5 etapas, defina o processo de atendimento ao cliente
Como você descreveria a eficiência do suporte da empresa?
Alguma sugestão para melhorar o atendimento?
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

●

Anexo 2 - Nova ficha cadastral com opção de data de vencimento

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
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●

Anexo 3 - Carnê de pagamento

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
●

Anexo 4 - Passo a passo

Fonte: Acervo particular da R2Net, 2018.
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1.

INTRODUÇÃO

Para se tornar mais competitiva em um mercado tão concorrido as empresas têm
buscado métodos para que consigam aumentar sua eficiência e eficácia. A gestão de processos
faz parte deste alinhamento estratégico para transformar a organização, tornando-a assim capaz
de se adaptar rapidamente às mudanças, conseguindo se sobressair dentre as demais.
Essa é a maior luta para a sobrevivência das organizações, pois cada dia que se passa
novas tecnologias e metodologias vem surgindo e aposentando as demais. Qualquer empresa
que queira se manter viva no mercado tem que buscar a melhoria contínua dos seus processos
e serviços, conseguindo assim, a satisfação do cliente.
Várias metodologias de melhoria e mapeamento de processos vêm sendo elaboradas e
estudadas ao longo do tempo. Elas têm como objetivo representar graficamente, através de
fluxos, mapas ou diagramas, um processo a ponto de que este possa ser entendido e assimilado
por todas as partes interessadas.
O trabalho proposto foi elaborado na empresa AGTechnologies, localizada em Santa
Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Atuante no ramo de prestação de serviços eletrônicos, buscou a
reestruturação dos seus processos, a fim de otimizar o tempo e mão de obra disponíveis para a
realização de suas operações.
Através dos estudos de mapeamento o objetivo principal é a padronização dos processos
da empresa escolhida devido a mesma não possuir esse critério para a execução dos seus
serviços. Além de que, com o mapeamento será possível estruturar o setor de Recursos
Humanos, criando através da gestão de cargos a descrição dos cargos de cada função realizada
dentro da empresa, dando suporte ao setor para futuras contratações e treinamentos dos
operadores em todos os processos onde fazem parte.
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2.

ORGANIZAÇÃO

A AGTechnologies foi fundada em 2004 por um administrador de empresas e um
engenheiro que tinham como meta criar uma empresa forte tanto no setor comercial como no
setor de engenharia. Surgiu assim a AGT, uma fabricante nacional de Displays de Cristal
Líquido (LCD) que comercializa seus produtos para a indústria e comércio de todo o Brasil e
América Latina. A planta da fábrica de Display de Cristal Líquido localiza-se na cidade mineira
de Santa Rita do Sapucaí, com escritório de vendas em São Paulo e na Região Sul.
A AGT produz Display de Cristal Líquido (LCD) e Módulos de Display de Cristal
Líquido (LCM), nas tecnologias TN, STN, FSTN, TFT e OLED. O estoque local proporciona
agilidade nas entregas. O desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima, projetos e o
processo de produção asseguram a excelência dos displays.
A empresa possui um eficiente sistema de inspeção de matéria prima e de controle de
qualidade que possibilita o alcance de um alto padrão. A engenharia fornecida pela empresa é
um grande diferencial, prestando uma completa assistência técnica durante a elaboração do
projeto (displays customizados) e no pós-venda. E com o auxílio do sistema de distribuição
asseguram uma atenção completa a nossos clientes.
Todo este trabalho em conjunto entre fornecedor de matéria-prima, laboratório de testes,
fábrica, escritórios comerciais e clientes, possibilita capturar rapidamente as necessidades do
mercado e transformá-las em produtos com preços competitivos.
A empresa AGTechnologies é certificada com a ISO 9001:2015, o que passa aos clientes
e fornecedores a qualidade exigida para atuação no mercado tão competitivo. O
desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima, projetos e o processo de produção
asseguram a excelência dos displays. A AGT trabalha também com o processo de prestação de
serviços de montagem de placas eletrônicas para diversos clientes em todo o Brasil. No anexo
I é apresentado a certificação de qualidade ISO 9001/2015 da empresa AGTechnologies.
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2.1

ORGANOGRAMA

A figura 1 demonstra o organograma da empresa.

Figura 1 - Organograma AGTechnologies
Fonte: AGTechnologies
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3.

EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1

DEFINIÇÃO E CONCEITO DE PROCESSOS

Um processo pode ser descrito como a maneira pela qual se realiza uma determinada
operação, ou seja, pode ser definido como conjunto de atividades onde se tem três itens de
estudo: Temos as entradas, que podem ser Informações, materiais ou instruções; em seguida
temos o processo, que é a fase onde se agrega valor ao produto, sendo ele físico ou em
prestações de serviço e por último temos as saídas, que são os produtos ou serviços realizados.

3.2

ABORDAGEM DE PROCESSOS

A orientação voltada para processos busca eficiência organizacional e rapidez, foca em
atividades geradoras de valor para clientes e questiona aquelas que não contribuam diretamente
neste objetivo (DAVENPORT, 1993). Ela conduz empresa a buscar melhores resultados
financeiros e torna-se vantajosa desde que tenha influência positiva no desempenho
organizacional. Lacerda (2010) afirma que abordagem de processos melhora análise de
atividades sequenciais, permitindo entendimento holístico e melhoria da empresa como um
todo. Por sua vez, Kohlbacher (2010) mostra como principais efeitos da orientação para
processos no desempenho organizacional a melhoria de rapidez na execução do processo,
aumento da satisfação dos clientes, melhoria de qualidade, redução de custos e melhoria de
desempenho financeiro. Por fim, um processo tem um ciclo de vida que é avaliado pela extensão
a qual os processos são explicitamente definidos, gerenciados, medidos e controlados. Dado
maiores níveis de maturidade de orientação voltada para processos levam a melhores
desempenhos, os gestores precisam examinar suas práticas, estruturas, gestão e medição dos
processos avaliando seu estado atual (SKRINJAR, 2008). Portanto, a gestão por processos é
utilizada como ferramenta para executar este papel de administrar, avaliar, medir e melhorar os
processos da empresa.
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3.3

GESTÃO POR PROCESSOS

Em definição, a gestão por processos realiza os processos usando métodos, técnicas e
software para desenhar, controlar e analisar processos operacionais envolvendo pessoas,
organizações, documentos e outras fontes de informação (VAN DER AALST, 2004).
Definindo, gestão por processos é baseada como metodologia para avaliação contínua, análise
e melhoria do desempenho dos processos que mais impacto exerçam na satisfação de clientes
e acionistas, o que possibilita o desenvolvimento e a implementação de mudanças benéficas e
sustentáveis para o desempenho do processo (HAMMER, 1994; ROTONDARO, 2006).
Portanto, a gestão por processos possibilita o desenvolvimento e melhoria continua das
estratégias corporativas e permite às empresas concentrarem-se nos processos que geram valor.

3.4

MELHORIA DE PROCESSOS

A melhoria de processos é uma abordagem estruturada para analisar e aperfeiçoar
continuamente atividades fundamentais da operação de uma empresa através da simplificação
de processos melhorando eficiência, eficácia e adaptabilidade e proporcionando aumento de
competitividade (DAMIJ, 2007). Para que isso ocorra, as empresas têm sido pressionadas a
melhorarem seu desempenho em larga escala e, portanto, a buscarem melhoria de processos.
Esse cenário competitivo teve duas origens, a primeira é a competição existente hoje, onde os
produtos sofrem alterações diariamente, forçando as empresas a se adequarem (HECKL;
MOORMANN, 2010). O principal método utilizado foi a reengenharia de processos que
prometia alcançar melhorias de ruptura em medidas críticas de desempenho, como custo,
qualidade e velocidade (HAMMER; CHAMPY, 1994). A outra origem seria de abordagens
evolutivas – nomeadamente Gestão da Qualidade Total ou Total Quality Management (TQM),
Lean Production, Kaizen e Six Sigma – focadas na melhoria contínua de processos existentes.
Vale ressaltar apenas que a metodologia de melhoria contínua simplifica e elimina atividades
que não agregam valor, melhorando a realocação de recursos (VALIRIS; GLYKAS, 1999).
Hesson (2007) afirma que reengenharia é sinônimo de mudança radical e melhoria
contínua de processos é sinônimo de mudança incremental. Ambas, reengenharia e melhoria
contínua de processos estão inclusas na definição de redesenho.
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Contudo, a reengenharia de processos é considerada obsoleta e impraticável tendo em
vista a sua visão radical de redesenho, abordagem hierárquica, forte foco em automatização de
processos e histórico anterior de falhas e problemas. Outras abordagens como o desenho e
redesenho de processo, a melhoria de processo, etc. ainda estão vivas e amplamente utilizadas
por

vários

consultores

e

profissionais,

frequentemente

sob

nomes

diferentes

(SEETHAMRAJU; MARJANOVIC, 2009).

3.5

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O processo pode ser interpretado como tarefas interligadas a fim de gerar um
determinado resultado baseado em seus objetivos na hora de definir o processo a ser mapeado.
Essas tarefas interligadas auxiliam na compreensão, detalhadamente do processo. É baseada em
subgrupos de funções, conforme abaixo:
a)

Macroprocesso: É a visão global de todas as funções relacionadas dentro da

organização;
b)

Processo: É o conjunto de atividades realizadas em cada operação dentro da

organização;
c)

Atividades: É o que ocorre dentro dos processos. São as atividades rotineiras

desenhadas em cada processo, é o passo a passo na realização de algum processo, do início ao
seu fim;
d)

Tarefa: é uma parte especifica do trabalho, ou seja, menor enfoque do processo,

podendo ser um único elemento e/ou subconjunto de uma atividade.
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial e de comunicação que têm a
intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou implantar uma nova estrutura voltada
para processos. A sua análise permite a redução de custos no desenvolvimento de produtos e
serviços, a redução de falhas de integração entre sistemas e melhora do desempenho da
organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos
processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. Segundo
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(BARNES, 2004; CORRÊA, 2005), existem quatro enfoques que devem ser considerados no
desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias de processos. Sendo eles:
a)

Eliminar todo o trabalho desnecessário;

b)

Combinar operações e elementos;

c)

Modificar a sequência das operações;

d)

Simplificar as operações essenciais.

Segundo PRADELLA (2012), como os processos não são totalmente visíveis dentro das
organizações, o mapeamento dos mesmos funciona como uma ferramenta onde é possível
analisar criticamente cada processo, tornando-o melhor e otimizado. Mapear um processo
implica que a representação gráfica deste processo pode ser utilizada para mostrar com maior
clareza os fatores que afetam o seu desempenho. O mapeamento, desenho ou modelagem de
processos é o método utilizado para descrever cada processo, analisá-lo e redesenhá-lo. Seu
objetivo é a compreensão desses processos por todas as partes interessadas, possibilitando-se
analisar criticamente pontos de incremento de melhorias que possam ser aplicados (JUNIOR;
SCUCUGLIA, 2011). Para realizar esse mapeamento, é necessário que se represente
graficamente, e de forma padrão, as etapas ou atividades de que são compostos esses processos,
na forma cronológica de execução e na forma em que se possa interpretar cada uma dessas
etapas. Na Figura 2 pode-se observar símbolos utilizados com o propósito de representar
graficamente um processo, de acordo com o tipo de atividades que os compõe.

SÍMBOLO

DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
OPERAÇÃO
TRANSPORTE
INSPEÇÃO
ESPERA
ESTOCAGEM

Figura 2 - Símbolos de Padronização para Fluxo de Processo
Fonte: Barnes, 2004
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De acordo com Barnes (2004), o mapeamento de processos pode ser representado por
um fluxograma onde se representa suas sequências de atividades ou passos, em uma ordem
cronológica de ocorrências, e se desenha de forma padrão cada uma dessas etapas, através, por
exemplo, dos símbolos representados na Figura 4. A transformação que ocorre em um processo
deve adicionar valor e criar um resultado que seja mais útil e eficaz, ao recebedor tanto acima
quanto abaixo da cadeia.

3.6

RELEVÂNCIA DE MAPEAMENTO PARA MELHORIAS

É necessário ter uma imagem detalhada e precisa de como o processo está funcionando
atualmente, incluindo suas forças e fraquezas antes do mesmo ser analisado e melhorado
(DONNER, 2001). Todas atividades de um processo devem ser direcionadas por desenho que
as discrimine, bem como aponte quando e quem deverá executá-las (HAMMER, 2002).
O processo de criação do desenho ajuda os colaboradores a questionarem procedimentos
normais e torna possível identificar desperdícios em procedimentos atuais. Além disso, a
interação entre os processos e a organização deve ser visualizada e o desempenho de cada
processo deve ser medido em relação aos resultados planejados e esperados (HAMMER, 2002).

3.7

ELABORAÇÃO DE DESENHO

Para a elaboração dos desenhos é definida a modelagem de processos como a construção
de atividades funcionais de toda ou parte da empresa para obter a situação atual (As Is) ou a
situação proposta (To Be) após o seu desenho. O desenvolvimento de modelagem de processos
será mais eficaz se uma finalidade específica é considerada, mensurando assim os seus objetivos
reais. Isto é motivado pela ideia de que os processos ligados a uma empresa definem a maneira
em que os objetivos da empresa podem ser alcançados ou como estes objetivos afetarão os seus
subprocessos.
Baldwin (2005) reforça que na maioria dos processos, o estágio de mapeamento de um
processo é um momento importante a considerar para implementar um novo sistema ou
redesenhar um processo.
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Ungson e Walsh (1991) afirmam que as questões "quem, o que, quando, onde, por que
e como" provêm maneira útil de caracterizar o escopo de informação que pode ser adquirida
sobre um estímulo de decisão e resposta organizacional específicos. Para obter estas respostas
é necessário que haja um responsável pelo processo e seu mapeamento, para que o mesmo possa
acompanhar e orientar os que executam as atividades. Para isso é importante entender o papel
da documentação em um processo.

3.8

RESPONSABILIDADE DO PROCESSO

Pesquisadores mostram que as empresas estão cientes da importância de definir os
responsáveis pelo processo. Nos casos em que os responsáveis ainda não foram definidos, as
empresas têm a pretensão de fazê-lo no futuro (ZAIRI; SINCLAIR, 1995).
Hammer (2002) destaca como uma das funções deste profissional garantir que as
pessoas entendam o processo executado, sejam nele treinadas, disponham das ferramentas
necessárias e sigam o mapeamento especificado no processo. Ele fica responsável por ajustes
dos processos, monitorar e controlar os indicadores envolvidos e gerenciar mudanças.
Conforme o caso, pode-se inclusive optar por redesenho completo, lembrando-se de envolver
os profissionais competentes para a discussão. Os responsáveis pelos processos devem ser
definidos ao passo que as empresas devem dar a eles poder suficiente e incluí-los desde o início
em projetos de melhoria de processos e a indeterminação ou ausência dos responsáveis pelos
processos são fatores que criam barreiras e conduzem ao fracasso iniciativas de melhoria de
processos.

3.9

PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO

O principal fator para o sucesso do mapeamento do processo e suas mudanças é o apoio
da alta gerência. Contudo, mesmo se as empresas criarem ambiente favorável, disponibilidade
para mudanças e competência tecnológica necessárias, o esforço de melhoria de processos não
funcionaria se os colaboradores essenciais nos processos não tivessem habilidades elegíveis e
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o conhecimento sobre o novo processo, ou se eles não forem educados corretamente e em tempo
para desempenhar suas funções (GROVER, 1995).
Finalmente, para se garantir visão geral da organização e se verificar como atuam as
diferentes áreas, é necessário haver, para todos os envolvidos, transparência dos processos e
entendimento de sua interação (GROVER, 1995).

3.10

ABORDAGEM DE METODOLOGIAS DE MELHORIA

Apesar de diferenças significativas, a maioria das metodologias de melhoria de
processos de negócio existentes na literatura consiste tipicamente da maioria das seguintes
etapas: desenvolvimento de objetivos; definição de problema e escopo; seleção, mapeamento,
análise e modelagem de processos; identificação de fatores de mudança, determinação de áreas
problemáticas ou que não proporcionam valor agregado; benchmarking e sugestão de novas
soluções; redesenho; implementação, avaliação e melhoria contínua (ADESOLA; BAINES,
2005; BATEMAN, 2005; MCKAY; RADNOR, 1998).
Finalmente, especificamente para propor possíveis soluções a atividades de processos,
Mansar e Reijers (2007) apresentam como conclusão de pesquisa uma lista (Figura 3)
diretamente aplicável com as dez melhores práticas utilizadas por empresas para obter novos
desenhos de processos:

Melhores Práticas

Definição

Eliminação de tarefa

eliminar tarefas desnecessárias de um processo

Composição de tarefa

Combinar pequenas tarefas para compor tarefas agrupadas e
dividir tarefas grandes em tarefas menores

Integração de tecnologia

Tentar superar restrições físicas em um processo através da
aplicação de nova tecnologia

Delegação

Reduzir gestão intermediária e dar aos colaboradores grande parte
da autoridade para decidir
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Atribuição de ordem

fazer colaboradores executarem tarefas únicas em tantas etapas
quanto forem possíveis

Reordenação

Realocar tarefas de forma mais apropriada

Especialista-generalista

Considerar fazer recursos mais especializados ou mais generalista

Generalistas Integração

Considerar a integração com um processo do cliente ou um
fornecedor

Paralelismo

Considerar se as tarefas podem ser executadas em paralelo

Envolvimento quantitativo

Minimizar o número de áreas, grupos e pessoas envolvidas em
um processo

Figura 3 - Melhores Práticas de Desenhos de Processos
Fonte: Adaptado de (MANSAR;REIJERS,2007)

3.11

DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA

Enquanto metodologias e ferramentas de melhoria de processos têm ajudado alcançar
melhorias significativas em áreas operacionais, muitas empresas têm encontrado dificuldades
em implementar e mantê-las no longo prazo (BATEMAN, 2005). Nesse sentido a falta ou
escassez de recursos (técnicos, financeiros, de tempo e de pessoas) pode causar um impacto
negativo e dificultar a implementação de projetos de melhoria de processos. Baseado nessa
afirmação podemos resumir as seguintes dificuldades para implementação de melhoria de
processos, através da figura 4 abaixo:

Dificuldades para Implantação de Melhorias
Dificuldades

Definições
Resistência das pessoas nas mudanças
Equipes Ineficazes da área de processos nas empresas

HUMANAS

Medo de perder o emprego e a autoridade sobre os colaboradores
Tempo necessário para implementação da metodologia
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TEMPO E
RECURSOS
FINANCEIROS

Disponibilidade de recursos financeiros
Problemas relacionados ao TI;

TECNOLOGIA E
METODOLOGIA

Dificuldades em modelar fatores humanos e aspectos organizacionais
dentro de uma metodologia
Falta de Habilidade das empresas para avaliar os efeitos das melhorias de
processos mapeados antes de sua implementação

POLÍTICA E
GESTÃO

Falta de apoio e comprometimento da alta gestão nos projetos;
Liderança indecisa e ausência de objetivos mensuráveis
Figura 4 - Dificuldades para Implantação de Melhorias
Fonte: Próprio Autor – 2018 (Adaptado: Ahmad, 2007)

3.12

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE

MELHORIAS DE PROCESSOS
Na implementação de melhorias, a intervenção da gestão é necessária para adequar os
recursos do projeto, tomar decisões rápidas e efetivas, resolver conflitos e trazer todos para o
mesmo pensamento. Além disso, a alta gestão deve promover a larga aceitação do projeto e
construir cooperação entre os diversos grupos da empresa e em alguns casos além de suas
fronteiras. Para complementar essa visão, a figura 5 resume a partir da literatura os fatores
críticos de sucesso para implementação de melhoria de processos:

Fatores Críticos de Sucesso para Implantação de Melhorias
Fatores

Definições

APOIO DA ALTA
GESTÃO

Envolvimento e comprometimento total, visível e bem definido da alta
administração e participação das tomadas de decisão, sentidos por todos;

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO

Estabelecimento de planejamento estratégico para projetos de melhoria de
processos;
 gyg
Escolha precisa de processos a serem aperfeiçoados;
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Medir desempenho de processos para investigar as consequências de
implementação de melhoria empresa;
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO E
EFEITO DE
DEMONSTRAÇÃO

Aumento de investimento em projetos cujas ações implementadas mostram
resultados;
Necessidade de evidências tangíveis e concretas de melhorias
implementadas.

LIDERANÇA

Envolver toda a empresa buscando participação das partes envolvidas;
Comunicação para suportar mudanças nos processos;

COMUNICAÇÃO NA
IMPLEMENTAÇÃO
DE MELHORIAS

Ênfase em compartilhamento de conhecimento;
Monitoramento de etapas de aplicação da metodologia;
Estrutura para impedir retrocessos a processos antigos;

GESTÃO EM
RECURSOS
HUMANOS

Treinamento contínuo de equipe para alcançar resultados desejados;
Redefinição de tarefas, eliminação e reconstrução de procedimentos;
Escolher e motivar os funcionários certos para participarem na
implementação do processo;

SELEÇÃO DE
COLABORADORES

Perfil de pessoas de alto nível de criatividade, educação, habilidade de lidar
com riscos e crença em mudanças de processos;

Figura 5 - Fatores Críticos de Sucesso para Implantação de Melhorias
Fonte: Próprio Autor – 2018 (Adaptado: Almad e Al-Mudimigh, 2007)
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4.

O PROBLEMA ESTUDADO

A empresa AGT notou a necessidade de realizar a definição dos seus processos
industriais para que fosse possível estabelecer parâmetros de padronização em seus processos.
Desse modo, foi proposto o mapeamento de processos da empresa como um todo a fim de se
enxergar as melhorias que poderiam ser realizadas, garantindo assim maior produtividade e
menos desperdício.
No presente trabalho, será apresentado o fluxograma mais crítico dos processos
estudados, conforme descrito abaixo:
a)

PR-0007 – Produção Infinity – Rev. 00 – Apêndice I, no qual apresenta o

processo de produção das Placas de Circuito Impresso, através da terceirização de montagem.
O processo supracitado foi diagnosticado como o mais crítico devido reclamações dos
clientes com produtos não conformes e também a dificuldade interna na atualização do processo
em conseguir um índice de qualidade satisfatório.
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5.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

5.1

OBJETIVOS GERAIS

Definir e desenhar os processos industriais através de mapeamento dos processos.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)

Através do mapeamento de processos será possível dar suporte ao setor de

recursos humanos, facilitando a contratação e treinamentos de futuros colaboradores através da
gestão de cargos. O intuito é codificar as funções dos colaboradores e identificá-las nos
processos onde o mesmo faz parte; assim gerar a descrição de cargos baseadas nestes processos,
pois a empresa não possui um documento padrão para esta questão;
b)

Realizar proposições de melhorias nos processos através de um estudo em cima

dos processos desenhados, buscando minimizar questões que prejudicam o desempenho
operacional.
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6.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a rápida ascensão tecnológica e a crescente busca pela excelência no
atendimento ao cliente provocaram nas empresas uma grande preocupação no sentido de se
alinhar os processos internos com a estratégia da organização e com as necessidades de seus
clientes (ARAUJO, 2011). Voltar às empresas para seus clientes e para suas estratégias de
negócio parte da organização de seus processos mais importantes. Essa organização envolve a
priorização dos processos que mais afetam o processo gerencial, a identificação de lacunas ou
distanciamento dos seus desempenhos esperados, e a busca por melhores resultados nesses
processos (PRADELLA, 2012).
O Mapeamento dos Processos constitui-se numa ferramenta para um modelo de gestão
formalizado, que busca um melhor desenvolvimento e aproveitamento do potencial humano.
Somado a isso, esse modelo pode ajudar as empresas a identificar a sequência dos seus
procedimentos de uma maneira lógica, a aumentar seu resultado financeiro, aprimorar a
qualidade dos serviços, reduzir custos, eliminar desperdícios, diminuir o número e intensidade
de conflitos e aprimorar a forma de trabalho das pessoas. O Mapa de Processo é, assim, um
importante documento que apresenta uma visão de todos os processos, seus relacionamentos,
papéis e responsabilidades e fluxo de valor (PRADELLA, 2012).
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7.

COLETA DE DADOS

7.1

METODOLOGIA

Este trabalho uma revisão bibliográfica sobre os processos, analisando as melhores
técnicas para a realização do mapeamento, junto com a sua implementação.
O presente trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa aplicada e qualitativa;
aplicada, pois tem como objetivo comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos
teóricos, e pelo seu interesse prático, a fim de propor novas metodologias de gestão de
processos; já qualitativa por poder descrever a complexidade de algo, analisando as variáveis,
compreendendo e classificando processos e os melhorando.
A pesquisa compreende um estudo bibliográfico, uma proposição de metodologia de
mapeamento de processos, e a aplicação dessa metodologia em uma empresa específica
(indústria do setor de eletrônica). A escolha pela empresa se deu pelo entendimento de que a
adequada remodelação de seus processos tornará a mesma mais ágil e competitiva.
Neste trabalho foram realizadas as seguintes etapas e adotados os seguintes métodos:
1. Inicialmente foi feito um estudo teórico dos métodos e ferramentas de mapeamento de
processos que poderiam ser utilizadas no desenvolvimento deste trabalho;
2. Escolha da empresa objeto de estudo;
3. Análise visual do processo produtivo, desde os processos operacionais (estoque,
logística, operações, inspeção) aos administrativos (Recursos humanos, fiscal,
financeiro e etc.);
4. Identificar as tarefas que apresentavam pontos críticos em relação a desperdícios de
matéria-prima, retrabalhos, desperdícios de recursos, como o tempo de funcionários
utilizados em atividades não produtivas, entre outros fatores que afetam custo e
qualidade do produto.
A partir desse trabalho inicial, foram elaborados os fluxogramas dos processos,
mediante entrevista com cada operador envolvido na execução das tarefas que permitiram a
identificação dos problemas críticos do processo produtivo. As propostas de melhoria foram
apresentadas à empresa no sentido de analisar a viabilidade de serem adotadas.
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Com base no fluxograma apresentado no problema estudado, foi realizado melhorias,
conforme apresentadas nos dados abaixo:
a)

PR-0007 – Produção Infinity – Rev. 01 – Apêndice II, no qual mostra o processo

de produção das placas de circuito impresso após melhorias no processo.
Melhorias:
1. Divisão de grandes operações para pequenas operações;
2. Divisão das operações de montagem, individualmente;
3. Liderança assumida, pois não funcionava na prática;
4. Identificação de montagem de cada operador;
5. Criação da inspeção final;

Resultados após melhorias:
1. Redução de erros durante a montagem feita pelas máquinas, pois passou a ter a
conferência da programação com a lista de material e também a validação dos dois
operadores de máquinas antes do início da produção;
2. Montagem deixou de ser sequencial e cada produto passou a ser montado inteiro por
cada operador, o que caiu o índice de ociosidade, pois muitos operadores ficavam
parados esperando o produto chegar em seus postos de trabalho;
3. Líder passou a orientar os colaboradores e deixou de ser operacional, pois anteriormente
o líder era operacional e não executava o trabalho de orientação;
4. Menor índice de erro após identificação de montagem do operador, através da
identificação de cada responsável nos produtos o índice de erro diminuiu, pois todos
estavam concentrados na tarefa total da fabricação do produto;
5. Redução de peças reprovadas por falta de inspeção, pois caiu o índice de reprova devido
também a criação da inspeção final, o que antes não tinha no processo.
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8.

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Com os fluxogramas apresentados e aprovados, a etapa final foi a junção dos mesmos
com o departamento de RH feitos através da tabela de funções (Apêndice III) e das descrições
de cargo, conforme figuras 8, 9, 10 e 11, para que se cumprisse os objetivos principais do
trabalho, otimizando assim a contratação de colaboradores e a padronização dos processos e
tarefas.
No apêndice III é apresentado a tabela de funções e quais processos cada função é
envolvida e, de acordo com o mapeamento realizado, segue abaixo a lista dos processos que
foram desenhados:
1.

Processo Pr-0001 PCP Display – Rev. 00

2.

Processo Pr-0002 Expedição Display – Rev. 00

3.

Processo Pr-0003 Compras Nacionais – Rev. 00

4.

Processo Pr-0004 Compras Internacionais – Rev. 00

5.

Processo Pr-0005 Recebimento Matéria-Prima Internacional – Rev. 00

6.

Processo Pr-0006 Reclamação do Cliente – Rev. 00

7.

Processo Pr-0007 Produção de Gestão – Rev. 01

8.

Processo Pr-0008 Liberação de Material para Produção de Gestão – Rev. 00

9.

Processo Pr-0009 Vendas Produção de Display – Rev. 00

10.

Processo Pr-0010 Vendas Produção de Gestão – Rev. 00

11.

Processo Pr-0011 Produção do Display – Rev. 00

12.

Processo Pr-0012 PCP Produção de Gestão – Rev. 00

13.

Processo Pr-0013 Recebimento de Materiais de Terceiros – Rev. 00

14.

Processo Pr-0014 Contas a Receber – Rev. 00

15.

Processo Pr-0015 Contas a Pagar – Rev. 00

16.

Processo Pr-0016 Emissão de Nota Fiscal e Boleto – Rev. 00

17.

Processo Pr-0017 Análise para Concessão de Crédito – Rev. 00

18.

Processo Pr-0018 Pós-Vendas – Rev. 00

19.

Processo Pr-0019 Cadastro de Clientes – Rev. 00

20.

Processo Pr-0020 Recebimento de Matéria-Prima para Industrialização – Rev. 00

21.

Processo Pr-0021 Divergência de Material no Recebimento – Rev. 00

22.

Processo Pr-0022 Expedição Produção de Gestão – Rev. 00
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23.

Processo Pr-0023 Assistência Técnica Interna – Rev. 00

24.

Processo Pr-0024 Amostragem – Assistência Técnica – Rev. 00

25.

Processo Pr-0025 Entrada de Nota Fiscal – Rev. 00

26.

Processo Pr-0026 Admissão de Colaboradores – Rev. 00

27.

Processo Pr-0027 Integração de Colaboradores – Rev. 00

28.

Processo Pr-0028 Treinamento de Colaboradores – Rev. 00

29.

Processo Pr-0029 PLR Participação nos Lucros e Resultados – Rev. 00

30.

Processo Pr-0030 Compensação de Horas – Rev. 00

31.

Processo Pr-0031 Patrimônio (Ativo) – Rev. 00

32.

Processo Pr-0032 Concessão de Férias – Rev. 00

33.

Processo Pr-0033 Material Importado Não Conforme – Rev. 00

34.

Processo Pr-0034 Reservas de Hotel MGxSP – Rev. 00

35.

Processo Pr-0035 Demissão de Colaboradores – Rev. 00

36.

Processo Pr-0036 Admissão e Demissão de Menor Aprendiz – Rev. 00

37.

Processo Pr-0037 Guia de FGTS e INSS – Rev. 00

38.

Processo Pr-0038 Preenchimento de Formulários de Pesquisas IBGE/IBAMA – Rev. 00

39.

Processo Pr-0039 Folha de Pagamento – Rev. 00

40.

Processo Pr-0040 Cadastro de Item, Produto Acabado e Estrutura – Rev. 00

41.

Processo Pr-0041 Concessão de Benefícios – Rev. 00

42.

Processo Pr-0042 Compra Internacional – Gestão – Rev. 00

43.

Processo Pr-0043 Indicadores – Rev. 00
De posse da tabela de Cargos do Apêndice III e das descrições dos processos, segue

abaixo a relação das descrições de cargo elaboradas a partir do mapeamento do processo PR0007, detalhado neste trabalho. As descrições foram feitas em conjunto com o setor de RH,
identificando todos os pontos que facilitem na contratação e treinamento de novos funcionários.
1.

2.05.01 – Assistente Fiscal – Apêndice IV;

2.

2.09 – Auxiliar de Almoxarifado (Expedição) – Apêndice V;

3.

4.01 – Supervisor de Produção – Apêndice VI;

4.

4.03 – Técnico em Eletrônica – Apêndice VII;

5.

4.05 – Revisor de Solda – Apêndice VIII;
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6.

4.06 – Operador de Máquinas – Apêndice IX;

7.

4.07 – Líder de Produção – Apêndice X.
Com a finalização do mapeamento de processos, a elaboração das descrições de cargos

que não existia antes e treinamentos aos envolvidos dos processos mapeados, foi feita a
elaboração do mapa de contexto da empresa AGT, conforme demonstrado na figura 08. O
propósito do mapa é a verificação em relação aos departamentos da empresa e os seus processos
integrados:
DIRETORIA

CLIENTE

COMERCIAL

- Vendas Display/Gestão;
- Pós Vendas Display/Gestão;
- Análise de Crédito;
- Cadastro de Cliente.

PCP

- PCP Display;
- PCP Gestão.

PRODUÇÃO

ALMOXARIFADO

- Produção Display;
- Produção Gestão;
- Fazer o de Inspeção?

- Liberação de material para
Produção - Gestão.

- Contas a Pagar;
- Contas a Receber.

BANCO

FINANCEIRO

FORNECEDOR NACIONAL

COMPRA NACIONAL

- Compra Nacional;
- Divergência de Material no
Recebimento;

FORNECEDOR
INTERNACIONAL

COMPRA
INTERNACIONAL

- Compra Internacional;
- Fazer o de divergência/defeito?

TRANSPORTADORA

RECEBIMENTO

- Recebimento de Material de Terceiros;
- Recebimento MP Internacional;
- Recebimento MP para Industrialização?

EXPEDIÇÃO

- Expedição Display/Gestão.

FISCAL

- Entrada de Nota Fiscal;
- Emissão de Nota Fiscal e Boleto;

CLIENTE

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

RH

ENG.

Figura 6 - Mapa de Contexto AGT
Fonte: Próprio Autor - 2018

- Reclamação de Cliente (Display);
- Assistência Técnica Interna;
- Amostragem de Material (Display);

QUAL.
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9.

CONCLUSÃO

Através deste trabalho é possível implantar a gestão de processos como forma de
reestruturação organizacional a fim de obter a otimização e a busca de melhoria contínua. Dado
a execução do mesmo e as resoluções obtidas através do mapeamento dos processos, o resultado
é satisfatório, pois através do mapeamento foi possível diagnosticar pontos de melhorias e
através dos objetivos específicos que são suporte ao departamento de recursos humanos para a
contratação e manutenção de colaboradores e a realização de melhorias nos processos pode-se
concluir com êxito, através do capítulos 7 e 8, onde as proposições de melhorias foram
apresentadas do processo estudado, juntamente com as descrições de cargos elaboradas.
Finalmente, dentro dos limites deste estudo, o autor considera os objetivos do trabalho
atingidos, dado que a avaliação de referencial teórico, juntamente com o método de pesquisa
adotado e os resultados obtidos permitem responder adequadamente aos objetivos traçados.
Pode-se afirmar que futuros estudos de casos em demais organizações, baseadas no trabalho
aqui apresentado atuarão na melhoria de processos e contribuirão para a generalização das
conclusões.
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11. ANEXOS E APÊNDICES

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

Início

REV: 0

Separa material
de acordo com a
OP e envia para
produção

Emite Ordem de
Produção e
encaminha ao
almoxarifado

N°: Pr-0007

Alimentação das
máquinas para
montagem

Montagem Printer
e Forno (Pick in
Place)
Inspeção de
montagem (AOI)

NOME: PRODUÇÃO INFINITY

Inserção de
Componentes PTH

SIM

Montagem
PTH?

Inspeção final

NÃO

APÊNDICE I

NÃO

Teste?
SIM

Material testado
NÃO

Teste
ok?

SIM

Emite NF e envia
para Produção

Embala material e
solicita NF

Contabiliza perdas do
processo, fecha OP

Recebe NF, encaminha
produto para cliente e
envia OP e mat. de sobras
para almoxarifado

Fim
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

Início

2.09

4.06
4.06

Fazer a conferência da
programação da máquina junto
com a BOM do ciente

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

Programação das máquinas para
montagem

REV: 1

Separa material de acordo
com a OP e envia para
produção

4.04

Emite Ordem de
Produção e encaminha
ao almoxarifado

N°: Pr-0007

4.06

Alimentação das máquinas
para montagem

4.06

Montagem Printer

APÊNDICE II

4.06

Montagem Pick in Place

Inspeção Visual

4.06

4.06

Realizar ajustes no programa
da Pick in Place

NÃO

Inspeção
OK?

SIM

4.06

Vai para o forno

A
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

A

4.05

Inspeção de
montagem (AOI)

N°: Pr-0007

SIM

NÃO

4.07

Divisão de
montagem nos
postos de trabalho

Montag
em
PTH?

REV: 1

4.02

Inserção material
PTH - Identificação

4.05

Inspeção Identificação

NÃO

Teste?

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

SIM

4.03

Material testado

NÃO

Teste
ok?

SIM

Inspeção Final Identificação

APÊNDICE II

4.03

Embala material

4.02

2.09

4.01

Recebe informações de
perda.

Contabiliza perdas do
processo e avisa a Produção

4.01

Envia OP e mat. de sobras
para almoxarifado

B
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PCP

PRODUÇÃO SMD

PRODUÇÃO PTH

ALMOXARIFADO

FISCAL

B

N°: Pr-0007

4.01

Solicita NF de faturamento e
NF de devolução quando
necessário

REV: 1

Só emite NF de devolução
quando o cliente manda na NF
de industrialização uma
quantidade maior do que
realmente usa no processo

2.05.01

Emite NF de faturamento e
perdas/devolução e envia para
Produção

NOME: PRODUÇÃO GESTÃO

2.09

Recebe NF's, encaminha produto
para Cliente e notifica
almoxarifado para fechar OP

APÊNDICE II

Fecha OP

2.09

Fim

31

32

APÊNDICE III
Item

Cargo/Função
DIRETORIA

Código Função

Sub-Código

1

0

1

1

Processos

PR-0004
1

DIRETOR COMERCIAL

PR-0032
PR-0004
PR-0026
PR-0029

1

PR-0032

2

DIRETOR INDUSTRIAL

1

2

PR-0035
PR-0037
PR-0039
PR-0041
PR-0042

ADMINISTRATIVO

2

0
PR-0010

1

GERENTE ADM/FIN

2

1

PR-0026
PR-0028
PR-0003
PR-0004
PR-0014
PR-0015
PR-0016
PR-0025
PR-0028

2

ANALISTA FINANCEIRO

2

2

PR-0029
PR-0032
PR-0034
PR-0035
PR-0037
PR-0039
PR-0041
PR-0042

3

ANALISTA FISCAL

2

3

PR-0002
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PR-0004
PR-0022
PR-0031
PR-0039
PR-0042
PR-0003
PR-0010
PR-0012

4

ANALISTA SUPRIMENTOS

2

PR-0020

4

PR-0021
PR-0026
PR-0042
5

ASSISTENTE

2

5
PR-0002
PR-0004
PR-0007
PR-0014
PR-0001
PR-0015

5

ASSISTENTE FISCAL

2

5

1

PR-0020
PR-0016
PR-0022
PR-0025
PR-0031
PR-0034
PR-0041
PR-0003

5

ASSISTENTE COMPRA NACIONAL

2

5

2

5

ASSISTENTE FINANCEIRO

2

5

3

PR-0020
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APÊNDICE IV – DESCRIÇÃO DE CARGO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – FISCAL

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

ADMINISTRATIVO

2.05.01

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: ANALISTA FISCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor Fiscal com base nos programas, políticas
e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

1.
2.
3.

4.
5.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento,
incluindo Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu
Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua
função.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FISCAL
Emitir e transmitir NF;
Encaminhar NF, Boleto e Guia de ST para expedição;
Fazer classificação e/ou entrada de NF no sistema;
Dar entrada em NF e Despesas de Importação e encaminhar ao Financeiro;
Gerar guia para pagamento de ST;
Consulta de CNPJ para análise de ST do cliente;
Enviar cópia da NF e Boleto para o Financeiro;
Emitir e enviar Relatório de NF’s para Contabilidade;
Arquivar Notas Fiscais em arquivo morto;
Gerar Borderô.




ESCOLARIDADE
Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável: Cursando Ensino Superior



EXPERIÊNCIA
1 ano nas atividades de rotinas de fiscal





Excel
Word
ERP

CONHECIMENTOS
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;















PROCESSOS ENVOLVIDOS
PR-0002 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DISPLAY
PR-0004 COMPRAS INTERNACIONAL
PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0014 CONTAS A RECEBER
PR-0001 PCP DO DISPLAY
PR-0015 CONTAS A PAGAR
PR-0020 RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
PR-0016 EMISSÃO DE NOTA FISCAL E BOLETO
PR-0022 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0025 ENTRADA DE NOTA FISCAL
PR-0031 PATRIMÔNIO
PR-0034 RESERVA DE HOTEL
PR-0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE V – AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
TITULO:
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
2.09

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Almoxarifado com base nos programas,
políticas e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
6. Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
7. Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
8. Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
9. Zelar pelo patrimônio da empresa
10. Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Separar quantidade de material necessária para industrialização;
Identificar material com quantidade e posição PTH e encaminhar para produção;
Contabilizar sobras do lote, apontar perdas no sistema e arquivar OP;
Enviar CP para expedição junto com produto acabado;
Armazenar produto acabado;
Finalizar e arquivar OP – (Prod. Gestão);
Verificar estoque de Matéria Prima e Produto Acabado;
Cadastrar lista de materiais (matéria-prima, insumo e consumo) no sistema;
Gerar pedido de compra de DI no sistema.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de almoxarifado
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CONHECIMENTOS




Excel
Word
ERP
HABILIDADES






Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área

TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)





Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS













PR-0008 LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0002 EXPEDIÇÃO
PR-0011 PRODUÇÃO DE DISPLAY
PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0001 PCP DO DISPLAY
PR-0012 PCP PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0025 ENTRADA DE NOTA FISCAL
PR-0020 RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
PR-0023 ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNA
PR-0033 MATERIAL IMPORTADO NÃO CONFORME
PR-0042 COMPRA INTERNACIONAL DE GESTÃO

Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VI – SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
TITULO:
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
4.01/5.01

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: DIRETOR INDUSTRIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Responsável por gerenciar os processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

11.
12.
13.
14.
15.

21.
22.
23.
24.
25.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Solicitar faturamento para o setor fiscal;
Solicitar coleta de material acabado para envio ao cliente – (Gestão) e encaminhar produto acabado
ao cliente;
Enviar OP e materiais de sobra para o almoxarifado;
Avisar Compra Internacional quando há material não conforme de importação (quando o material não
conforme já é detectado no recebimento ou amostragem);
Cadastrar composição do produto no sistema;
ESCOLARIDADE




Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável: Cursando Ensino Superior



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de supervisão de produção








Solda
Componentes eletrônicos
Giga de teste
Excel
Word
ERP

CONHECIMENTOS
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área

TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)





Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS







PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0005 RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA INTERNACIONAL
PR-0008 LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0012 PCP PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0022 EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VII – TÉCNICO ELETRÔNICO
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

TÉCNICO ELETRÔNICO

PRODUÇÃO

4.03 / 5.03

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: TÉCNICO ELETRÔNICO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

19.
20.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: TÉCNICO ELETRÔNICO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO TÉCNICO ELETRÔNICO
Realizar testes em modelos de Display para Amostragem;
Realizar inspeção de amostragem e inspeção final;
Realizar manutenção/conserto/reparo de peças reprovadas;
Emitir laudo técnico de Assistência Técnica em Display;
Receber peças não conforme de acordo com RC e conferir dados e produto;
Notificar o Almoxarifado sobre situação de peças em testes (Se estão ou não conformes);
Informar o cliente sobre o recebimento das peças não conformes;
Informar SAC sobre a resolução da RC;
Notificação e contato com o cliente sobre RC’s abertas;
Verificar se a não conformidade do produto está coberta pelo termo de garantia;
Informar o Comercial se os produtos não conformes estão dentro do prazo de garantia;
Emitir laudo da RC e enviar para o Comercial e Qualidade após aprovação;
Enviar peças para produção para realização de testes após Manutenção.

16.
17.
18.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Técnico
Desejável: Ensino Técnico Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de técnico eletrônico
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CONHECIMENTOS





Solda
Componente eletrônico
Giga de teste
Word
HABILIDADES






Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS









PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
PR-0005 RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA INTERNACIONAL
PR-0011 PRODUÇÃO DE DISPLAY
PR-0006 RECLAMAÇÃO DO CLIENTE
PR-0024 AMOSTRAGEM DE DISPLAY
PR-0023 ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERNA
PR-0033 MATERIAL IMPORTADO NÃO CONFORME
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE VIII – REVISOR DE SOLDA
TITULO:
REVISOR DE SOLDA

ÁREA:
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:
4.05

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: REVISOR DE SOLDA
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

21.
22.
23.
24.
25.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: REVISOR DE SOLDA
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO REVISOR DE SOLDA
39. Realizar inspeção SMT de montagem (AOI);
40. Realizar inspeção PTH de montagem;
41. Revisão e soldagem de placas e componentes.
ESCOLARIDADE



Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de revisor de solda

CONHECIMENTOS








Solda
Componente eletrônico

HABILIDADES
Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO
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PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área






TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)
Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE IX – OPERADOR DE MÁQUINAS
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

OPERADOR DE MÁQUINAS

PRODUÇÃO

4.06

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Operação de Máquinas com base nos programas,
políticas e ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.

29.
30.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
RESPONSABILIDADES GERAIS:
Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
Zelar pelo patrimônio da empresa
Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

42.
43.
44.
45.
46.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO OPERADOR DE MÁQUINAS
Análise e Programação das máquinas para montagem;
Alimentar máquinas para montagem;
Montagem de Set Up da Printer e PICK IN PLACE;
Acompanhamento no forno;
Inspeção de Montagem SMT.




Mínimo: Cursando Ensino Médio
Desejável: Ensino Médio Completo



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de operação de máquinas

26.
27.
28.

ESCOLARIDADE

CONHECIMENTOS



Metrologia básica;
Informática básica.
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.
INDICADORES DE DESEMPENHO





PROCESSO SELETIVO
Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área
TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)






Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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APÊNDICE X – LÍDER DE PRODUÇÃO
TITULO:

ÁREA:

CÓDIGO DA FUNÇÃO:

LÍDER DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

4.07

CARGO(S) A QUE SE REPORTA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: LÍDER DE PRODUÇÃO
Responsável por auxiliar nos processos e atividades do setor de Produção com base nos programas, políticas e
ferramentas existentes, promovendo com excelência suas atividades.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO: LÍDER DE PRODUÇÃO
RESPONSABILIDADES GERAIS:
31. Cumprir a Missão / Visão / Valores da organização em seu departamento;
32. Cumprir as Políticas, Diretrizes e Programas de Gestão de Pessoas em seu departamento, incluindo
Segurança Patrimonial e do Trabalho;
33. Cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente da empresa, zelando pelo
cumprimento de todos os requisitos de Qualidade e órgãos certificadores em seu Departamento;
34. Zelar pelo patrimônio da empresa
35. Buscar continuamente o autodesenvolvimento visando aperfeiçoar as competências de sua função.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO LÍDER DE PRODUÇÃO
47. Divisão e alimentação de montagem nos postos de trabalho;
48. Acompanhamento no processo de montagem.

ESCOLARIDADE



Mínimo: Ensino Médio Completo
Desejável:



EXPERIÊNCIA
6 meses nas atividades de rotinas de liderança

CONHECIMENTOS



Solda
Componente eletrônico
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HABILIDADES





Planejamento;
Boa Comunicação Verbal;
Organização;
Trabalho em equipe.

INDICADORES DE DESEMPENHO

PROCESSO SELETIVO




Avaliação do CV;
Entrevista com RH;
Entrevista com o Supervisor da área






TREINAMENTOS NECESSARIOS (A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA)
Programa D-OLHO;
RNC;
Política e Objetivos da Qualidade;
Indicadores;
PROCESSOS ENVOLVIDOS



PR-0007 PRODUÇÃO DE GESTÃO
Ocupante

Admissão

Visto

Saída
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“O homem foi programado por
Deus para resolver problemas. Mas
começou a criá-los. A máquina foi
programada pelo homem para resolver os problemas que ele criou.
Mas ela, a máquina, está começando também a criar problemas
que desorientam e engolem o homem. A máquina continua crescendo. Está enorme. A ponto de que
talvez o homem deixe de ser uma
organização humana. E como perfeição de ser criado, só existirá a
máquina. Deus criou um problema
começando pela ignorância do homem diante da maçã. Ou o homem
será um triste antepassado da máquina: melhor o mistério do paraíso” (LISPECTOR, 1999).

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil profissional de gestores industriais e a sua
inserção no contexto da Indústria 4.0. O trabalho teve a aplicação de um formulário de pesquisa
para identificar as características técnicas dominantes para conhecer a maturidade do conceito
de Indústria 4.0 da região do sul de minas. Os resultados obtidos demonstram conhecimento do
assunto e a existência do uso de ferramentas que proporcionam maior integração entre as gerações tecnológicas.
Palavras-chave: Indústria 4.0. Perfil Profissional. Indústria Sul Mineira. Gerações Tecnológicas. Gestor Industrial.

ABSTRACT
This work aims to analyze the professional profile of industrial managers and their insertion in
the context of Industry 4.0. It was used a Survey in order to identify the key technical characteristics to better know the maturity of the Industry 4.0 concept in the southern region of Minas
Gerais state. The obtained results demonstrate the knowledge of the subject and the existence
of the tools that provide greater integration between the technological generations.
Keywords: Industry 4.0. Professional Profile. South of Minas Gerais Industry. Technological
Generations. Industrial Manager.

LISTA DE GRÁFCOS
GRÁFICO 1 - Área do conhecimento da graduação (%) ......................................................... 42
GRÁFICO 2 - Especializações 1 (%) ....................................................................................... 43
GRÁFICO 3 - Especialização 2 (%)......................................................................................... 44
GRÁFICO 4 - Especialização 3 (%)......................................................................................... 45
GRÁFICO 5 - Porte das indústrias (%) .................................................................................... 46
GRÁFICO 6 - Segmento de atuação (%) ................................................................................. 47
GRÁFICO 7 - Cidade onde está localizada (%) ...................................................................... 48
GRÁFICO 8 - Metodologia Lean Manufacturing (%) ............................................................. 49
GRÁFICO 9 - Metodologia Seis Sigma (%) ............................................................................ 50
GRÁFICO 10 - Metodologia Lean Seis Sigma (%) ................................................................. 51
GRÁFICO 11 - Geração Tecnológica das indústrias ............................................................... 52
GRÁFICO 12 - Ações das indústrias a caminho da I4.0 (%) ................................................... 53
GRÁFICO 13- A caminho da digitalização (%) ...................................................................... 54
GRÁFICO 14 - Tecnologias digital conhecidas pelos Gestores (%) FONTE: Elaboração própria
.................................................................................................................................................. 56
GRÁFICO 15 - Tecnologias digitais utilizadas nas indústrias (%) .......................................... 58

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 - As várias revoluções Industriais .......................................................................... 13

LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - Mudanças tecnológicas seus respectivos impactos sociais e pontos de inflexão20
TABELA 2 - Coleta de dados 1................................................................................................ 34
TABELA 3 - Coleta de dados 2................................................................................................ 34
TABELA 4 - Coleta de dados 3................................................................................................ 34
TABELA 5 - Coleta de dados 4................................................................................................ 35
TABELA 6 - Coleta de dados 5................................................................................................ 35
TABELA 7 - Coleta de dados 6............................................................................................... 35
TABELA 8 - Coleta de dados 7............................................................................................... 36
TABELA 9 - Coleta de dados 8................................................................................................ 36
TABELA 10 - Coleta de dados 9.............................................................................................. 36
TABELA 11 - Coleta de dados 10............................................................................................ 37
TABELA 12 - Coleta de dados 11............................................................................................ 37
TABELA 13 - Coleta de dados 12............................................................................................ 37
TABELA 14 - Coleta de dados 13............................................................................................ 38
TABELA 15 - Coleta de dados 14............................................................................................ 39
TABELA 16 - Coleta de dados 15............................................................................................ 40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
3D

–

Três Dimensões

ABDI

–

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

APEX BRASIL –

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

CNI

–

Confederação Nacional da indústria

CPS

–

Sistema Cyber Físico

ELETROBRAS –

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

G-mail

–

E-mail do Google

I4.0

–

Indústria 4.0

IaaS

–

Infrastructure as a Service

IA

–

Inteligência Artificial

IoT

–

Internet das Coisas

IoS

–

Internet dos Serviços

MEC

–

Ministério da Educação e Cultura

NIST

–

National Instutite of Standards and Technology

PaaS

–

Platform as a Service

PBL

–

Problem Based Learning

PROCEL

–

Centro Brasileiro de informação de Eficiência Energética

SaaS

–

Software as a Service

SENAI

–

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TIC’s

–

Tecnologia da Informação

WhatsApp

–

Serviço de mensagens instantâneas

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13
2 EMBASAMENTO TEÓRICO ....................................................................................... 15
3 INDÚSTRIA 4.0............................................................................................................... 15
3.1 TECNOLOGIAS HABILITADORAS...................................................................... 22
3.2 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS HABILITADORAS ............................................. 23
3.2.1 Internet das Coisas ........................................................................................... 23
3.2.2 Sistema Cyber Físico – CPS ............................................................................. 23
3.2.3 Computação em nuvem ..................................................................................... 25
3.2.4 Big Data e ferramentas analíticas .................................................................... 27
4 PROBLEMA ESTUDADO ............................................................................................. 15
4.1 METODOLOGIA ....................................................................................................... 15
4.2 DADOS COLETADOS .............................................................................................. 34
5 OBJETIVO GERAl ......................................................................................................... 15
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................... 15
6 ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................................... 15
REFERÊCIAS ...................................................................................................................... 60

1 INTRODUÇÃO
A evolução da sociedade foi marcada por diferentes revoluções na indústria, que ocorreram em
épocas distintas, mas sempre após a realização de um avanço impulsionado pela criação de
inovação tecnológica disruptiva, que impulsionam as indústrias para um patamar mais elevado,
sempre gerando uma completa reconfiguração dos seus modos de atuação. Iniciou-se com a
criação da máquina à vapor, que viabilizou mais tarde a produção em massa. E com os avanços
tecnológicos que sucederam está invenção, no ano de 1970 surgiu a automatização da produção,
este acontecimento foi estimulado pelo surgimento do primeiro controlador lógico programável
– (CLP), além do surpreendente avanço tecnológico promovidos nas áreas de tecnologia eletrônica, informática e robótica. Já no ano de 2011 surgiu a Indústria 4.0 que vem se desenvolvendo cada vez mais e com maior força. Conhecido como a transformação digital, motivada
por seus impactos disruptivos e intensidade das mudanças previstas e sua disseminação está
ocorrendo com o nome de quarta revolução industrial. A expectativa é que não vai impactar
somente as formas de produção conhecidas hoje, mas, contudo, irá modificar as rotinas industriais e sociais exercidas atualmente. É popularmente chamada de revolução das tecnologias
digitais, orientado pela internet, que irá transformar e promover com vigor o diálogo entre humanos, robôs, máquinas e estrutura produtiva (FARIA, ANDRADE, et al., 2017).
A figura 1: Traz uma explicação visual das distintas revoluções tecnológicas

FIGURA 1 - As várias revoluções Industriais
FONTE: Automação e Sociedade: Quarta revolução Industrial, um olhar para o Brasil (GAESI)
NOTA: ARTE: Caio de Benedetto /jornal.usp.br
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O trabalho encontra-se organizado em capítulos: iniciando pelo embasamento teórico, que traz
uma breve descrição das referências utilizados na elaboração deste trabalho. Em seguida diz
respeito ao assunto principal tratado neste trabalho de conclusão do curso, onde falando do tema
Indústria 4.0, suas tecnologias digitais e dos desafios que a indústria mundial terá que cumprir
para sua completa digitalização. Também apresentará dados sobre a implantação deste novo
conceito nas indústrias da região e dos desafios que a mão de obra humana enfrentará para se
manter atualizado diante de um cenário de mudanças profundas. Em seguida apresenta o problema estudado e apresenta os dados coletados. Na sequência fala sobre os objetivos gerais e
específicos que nortearam este estudo. Depois descreve as justificativas que incentivaram a
realização da pesquisa aqui tratada. Na etapa seguinte faz a completa descrição de como e onde
os dados foram coletados. Em seguida faz a análise dos dados coletados e apresenta as conclusões da pesquisa. E por último faz a listagem e descrição exata das referências consultadas.
Esta pesquisa se justifica pelas seguintes razões:
a) Atualmente, a indústria nacional está buscando maneiras de agir e se posicionar diante
das transformações que serão provocadas pela quarta revolução industrial, que se avulta
no decorrer dos próximos anos, para o qual, os países de economia mais avançada já estão
se movendo, a exemplo: da Alemanha, propulsora deste transformação das indústrias e
das suas formas de produção, criou o projeto Industrie 4.0. Já os Estados Unidos criarão
o Manufacturing USA, (IEDI, 2017; IEDI, 2018). Estas iniciativas compartilham os mesmos objetivos de buscar tecnologias novas para a fabricação, de forma que suas indústrias
permaneçam na vanguarda tecnológica na busca pela personalização em massa, (IEDI,
2018);
b) Nesse sentido, faz-se necessário a busca pela compreensão do status de desenvolvimento
tecnológico das indústrias da região, associada a investigação do perfil dos líderes transformadores, um estudo com tal abordagem se revela importante ao graduando de Engenharia da Produção pois são eles os líderes do futuro;
c) Além do mais, o mercado necessita de profissionais com sólida formação científica, que
tenham visão holística, ou seja, que sejam capazes de visualizar de maneira global as
indústrias e todos os seus elementos, estratégias e atividades, (MEC, 2002). O profissional
da área de engenharia de produção é preparado para captar e assimilar a realidade proposta pela Indústria 4.0, às empresas do Brasil e do mundo.
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d) Este trabalho também se justifica, pela necessidade da indústria de conhecer e aplicar as
melhores técnicas de melhoria dos processos principalmente as empresas menores que
possuem maior dificuldade de pessoal técnico especializado, mas não somente elas.
A Indústria 4.0 é resultado de um longo caminho de evolução dos processos produtivos e de
incorporação de tecnologias, que na sua primeira fase parte da produção rígida, com eventual
uso das TIC’s Tecnologia da Informação e Comunicações, além de possuir baixo índice de
automação, que quase não é utilizado e quando é: aplica-se em pontos restritos ou isolados. Que
segue para a segunda fase caracterizada pela produção enxuta, quando adota maiores níveis de
automatização dos processos e ainda incorpora as TIC’s, de maneira humilde sem integrá-las,
ou seja, a comunicação entre os setores continua limitada. Que evolui para a terceira fase, onde
incorpora TIC’s de maneira ampla, conectando todos os setores das indústrias. Por fim, evolui
para a quarta e mais importante fase, onde se tem a produção integrada atingindo a plenitude,
com fábricas inteligente e conectadas, impulsionada pela integração das áreas produtivas, viabilizado pelas TIC’s, enraizadas e conectadas, proporcionando inteligência aos processos, que
passam a operar munindo os gestores de informações precisas do chão de fábrica, gerando altos
ganhos na tomada de decisão. (SAKKIS, 2017).
Esta pesquisa também se justifica tomando como princípio as necessidades das indústrias, conforme o entendimento e visão de importantes instituições de apoio e organização indústria,
sendo:
a) Foi lançado em 2016 O Programa Brasil Mais Produtivo, que teve como principal alicerce
o tema Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing). O Brasil Mais Produtivo foi expandido
e ganhou dois novos eixos: Sendo Eficiência Energética e de Digitalização e Conectividade, que insere as empresas no conceito da Indústria 4.0, (PROCEL, SENAI,
APEXBRASIL, ELETROBRAS, ABDI, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS E
GOVERNO FEDERAL , 2017).
b) Senai (2018), por meio da: carta da Indústria 4.0, disse que: “A indústria nacional deve
enxugar seus processos produtivos”.
c) De acordo com CNI (2016, p. 19) Os principais desafios para se implementar Indústria
4.0 no Brasil, são:
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Pesquisa revela o conhecimento da indústria brasileira sobre tecnologias digitais e a
sua incorporação à produção, pré-condições para o avanço da Indústria 4.0, ainda é
pouco difundido: 42% das empresas desconhecem a importância das tecnologias digitais para a competitividade da indústria e mais da metade delas (52%) não utilizam
nenhuma tecnologia digital de uma lista com 10 opções.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO
Aponta que as pesquisas sobre a Indústria 4.0 (I4.0) não tem tratado das questões relacionadas
com habilidades e competências demandas para a prática do mercado, seu objetivo foi desenvolver estudo partir do referencial teórico que identifique quais são as principais habilidades e
competências necessárias nos processos de implementação da I4.0. Metodologia utilizada foi:
análise bibliográfica exploratória afim de identificar as principais características, habilidades e
competências que um trabalhador precisa desenvolver para vencer os desafios nos processos de
implementação da I4.0, (VOLPE, SILVA, et al., 2017). Como combinar as transformações digitais com o preparo da mão-de-obra? O artigo trouxe uma revisão da literatura sobre o tema:
Industria 4.0, também fez uma alusão aos desafios e oportunidades que as instituições formadoras encontraram para formar e lapidar os engenheiros desbravadores das tecnologias 4.0. A
metodologia empregada foi amparada pela análise de artigos nas bases Scopus e periódicos
Capes, tomando como referência o tema Indústria 4.0, (FARIA, ANDRADE, et al., 2017).
Existem diversas iniciativas que se bem estruturadas pode contribuir para acelerar o processo
de ensino de tal maneira que a aprendizagem seja mais coerente com a realidade, ou seja, que
o processo de ensino de engenharia, possa ser mais contextualizado e alinhado com as necessidades das indústrias, mas para que se torne realidade. É necessário que o ensino seja transformado a partir de evoluções contínuas para comportar as tendências e rumos tecnológicos que
surgirem com a Indústria 4.0. Tais transformações orientam-se a partir de iniciativas que busquem privilegiar à aproximação entre a indústria e academia para priorizar os problemas identificados nas indústrias. De tal forma que orientem o entendimento e juntos proponham soluções
para a indústria e viabilizem a criação de ferramentas de ensino e aprendizagem, para as instituições de ensino, (MAGALHAES, PEREIRA e LIMA, 2017). Conforme Magalhaes, Pereira
e Lima, (2017) Os modelos atuais que preconizam as novas maneiras de ensinar recomendam
uma formação centrada em estratégias que priorizam o ensino a partir de problemas práticos,
com isso estimulam os futuros engenheiros a pensar e agir conforme as mais novas metodologias pedagógicas de aprendizagem baseada em problemas (do inglês Problem Based Learning
- PBL). Características que se destacam na aprendizagem baseada em problemas são:
a) Aprendizagem focada no aluno;
b) Os alunos precisam ter o compromisso e são responsáveis pela própria aprendizagem;
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c) Os ensinamentos são transmitidos em pequenos grupos para acelerar a aprendizagem;
d) O papel desempenhado pelos professores é de facilitadores ou tutores;
e) Os problemas ou os desafios estudados constituem uma base organizada para que o foco
seja mantido e sirva de estimulo a aprendizagem;
f) Da forma como os problemas são estudos, encorajam os alunos na criação de alternativas
que aprimoram suas habilidades para resolver problemas;
g) O novo conhecimento é conquistado a partir de estímulos ou problemas que promovem a
aprendizagem autônoma. (BARROWS, 1996)
As áreas que serão mais impactadas pela evolução 4,0, serão: “Energia, Mobilidade urbana,
Agricultura, Indústria, Bens de consumo e Saúde”. E as tecnologias que promoveram as transformações são: “a internet das coisas, o Big Data, a computação em nuvem, a robótica avançada, a inteligência artificial, os novos materiais e as novas tecnologias de manufatura aditiva
(impressão 3D) e a manufatura híbrida (funções aditivas e de usinagem em uma mesma máquina)” Nas fabricas do futuro vai imperar a inteligência em todo o percurso de transformação
produtiva, as máquinas vão comunicar o status da matéria prima usada diretamente ao estoque,
de maneira autônoma e integrada (CNI, 2016, p. 9 e 12; AIRES, MOREIRA e FREIRE, 2017).
A indústria mundial está vivendo o início de uma nova era industrial onde várias transformações
vão ocorrer na indústria e sociedade, este momento está sendo marcado pela acelerada evolução
tecnológica, onde destaca-se a tecnologia da informação, por meio da internet que viabiliza e
impulsiona a automação dedicada e aplicada à indústria, onde os processos industriais sejam
para criar produtos ou serviços estão entrelaçados, ou seja, conectados , resume-se na Indústria
4.0. Nesta perspectiva todo o arranjo industrial será impactado e precisará se reconfigurar com
maior velocidade para se adaptar mais rapidamente as novas exigências de conhecimento tecnológico, aliado a maior abrangência da formação profissional, que juntos transformaram os
resultados esperados. Todo esse processo de constante evolução induz a necessidade de medir
de maneira quantitativa o nível de preparo dos gestores industriais e das respectivas indústrias
perante a este novo e emergente paradigma industrial, (CRUZ, WATANUKI e MORAES,
2017). Os requisitos da Indústria 4.0, sendo: interoperabilidade, virtualização e descentralização da administração e controle dos processos industriais. Ajuste dos processos produtivos para
promover a produção em tempo real. Trouxe a idéia ou a tendência de orientação a serviços,
além de introduzir o conceito de equipamentos e linhas de produção
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reconfigurais, (PINHEIRO, GARGAGLIONE e GONCALVES, 2017) . A Indústria 4.0 promoverá grandes impactos, sobretudo, na maneira como existem atualmente: emprego e distribuição de renda. Estas mudanças ainda não estão definidas, será necessário estudos futuros,
para se ter a real dimensão das transformações pelas quais o mercado de trabalho passará, mas
já se sabe que os desafios serão grandes, contudo necessários, para se reposicionar no mercado
em meio a tanta volatilidade de conhecimento, (IEDI, 2018). A quarta revolução industrial, traz
os conceitos da Indústria 4.0, sugere uma listagem com as principais tecnologias que entraram
em uso nos últimos anos, ou que ainda vão entrar em uso e outras que ainda não foram desenvolvidas, mas que serão desenvolvidas no futuro próximo. A quarta revolução da indústria será
percebida em função da convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Na quarta
revolução da indústria, é comum o conceito de ponto de inflexão que significa: Uma data estimada, onde se espera que cada uma das novas tecnologia, que também são chamadas de megatendências estejam desenvolvidas e em pleno uso, (SCHWAB, 2016).

3 INDÚSTRIA 4.0
Como bem nos assegura Schwab, (2016) é possível dizer que a expressão Indústria 4.0, surgiu
oficialmente no ano de 2011 durante a realização da maior feira mundial de tecnologia para a
automação industrial na cidade da Hannover na Alemanha.
Como fruto do planejamento estratégico do governo Alemão que ao perceber que o parque
industrial do seu país estava perdendo a competitividade devido aos altos custos envolvidos na
sua cadeia produtiva, a estratégia foi criar por meio da inovação e da diferenciação tecnológica
maneiras de aumentar a competitividade global das suas indústrias. Houve um intenso trabalho
no sentido de identificar quais seriam as tecnologias que se despontariam, no futuro próximo.
Neste contexto fica claro que a Indústria 4.0 é o resultado da ampla evolução dos processos de
automação que se disseminam por todos os setores da indústria e atualmente vão na direção da
digitalização. Que é nada mais que a utilização simultânea, interativa e integrada das novas
tecnologias digitais que estão surgindo, este avanço tecnológico promoverá a fusão do mundo
real e virtual, (LYDON, 2014; WEBEL, 2016)
A quarta revolução da indústria, será impactada pela conectividade através das tecnologias digitais, viabilizadas através das tecnologias de software, isso causará mudanças severas na sociedade. A intensidade dos impactos, conjugada com velocidade das transformações fará com
que a sociedade sinta as mudanças com mais rapidez, este processo será mais marcante do que
foi nas revoluções anteriores, a humanidade em nenhum outro momento da história foi tão
transformada (SCHWAB, 2016).
De acordo com o relatório (“Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global Society”)
“Mudanças Profundas: 21 Maneiras Pelas Quais o Software Transformará a Sociedade Global”
(FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, Survey Report, Nov. 2015). Este estudo contou com a
participação de mais de 800 executivos, a utilização e o aperfeiçoamento dos softwares até o
ano de 2025 promete uma revolução que causará uma transformação digital que impactará para
sempre as vidas das pessoas e das indústrias em todo o mundo.
Em relatório, publicado em 2015, gerando através da pesquisa Mudança Profunda, trouxe informações tais como, o do possível momento em que certa tecnologia digital será introduzida
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no mercado, sugeridos, pelo que chamaram de pontos de inflexão tecnológicos, além de trazer
os impactos sociais gerados a partir destas transformações tecnológicas.
A seguir será mostrada uma tabela adaptada de Schwab, (2016), mas de elaboração própria,
onde constam as 23 mudanças tecnológicas apresentadas pelo o autor além dos seus respectivos
impactos sociais e pontos de inflexão.
TABELA 1 - Mudanças tecnológicas seus respectivos impactos sociais e pontos de inflexão
Continua

Descrição

Impactos sociais

Ponto de Inflexão e %
de entrevistados que
acreditam que vai
acontecer
Até 2025: 82%
Até 2025: 84%

1.

Tecnologias implantáveis

o primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente.

2.

Nossa presença digital

80% das pessoas com presença
digital na internet.

3. Visão como uma nova inter- 10% de óculos de leitura conecface
tados à internet.

Até 2025: 86%

4.

Tecnologia vestível

10% das pessoas com roupas
conectadas à internet.

Até 2025: 91%

5.

Computação ubíqua

90% da população com acesso
regular à internet.

Até 2025: 79%

6. Um supercomputador no seu 90% da população com smarbolso
tphones.

Até 2025: 81%

90% das pessoas com armazenamento ilimitado e gratuito

Até 2025: 91%

7.

Armazenamento para todos

8. A internet das coisas e para 1 trilhão de sensores conectados
as coisas
à internet.

Até 2025: 89%

mais de 50% do tráfego da internet consumida nas casas para
os aparelhos e dispositivos a

Até 2025: 70%

10. Cidades inteligentes

primeira cidade com mais de 50
mil pessoas e sem semáforos.

Até 2025: 64%

11. Carros sem motorista

carros sem motoristas chegarão
a 10% de todos os automóveis
em uso nos EUA.

Até 2025: 79%

9.

A casa conectada
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Conclusão

Impactos sociais

Ponto de Inflexão e
percentual dos entrevistados que acreditam que vai acontecer

o primeiro governo a substituir
o censo por fontes de Big Data

Até 2025: 83%

primeira máquina com IA a fa13. A Inteligência Artificial (IA)
zer parte de um conselho de ade a tomada de decisões
ministração.

Até 2025: 45%

14. A Inteligência Artificial (IA) 30% das auditorias corporativas
e as funções administrativas
realizadas por IA.

Até 2025: 75%

Descrição

12. Big Data e as decisões

15. Robótica e serviços

16. Bitcoin e Blockchain

17. A economia compartilhada

primeiro farmacêutico robótico
dos EUA.
10% do produto interno bruto
mundial (PIB)
armazenado pela tecnologia
Blockchain.
globalmente, mais viagens/trajetos por meio
de compartilhamento do que em
carros particulares.

Até 2025: 86%

Até 2025: 58%

Até 2025: 67%

primeira arrecadação de impostos através de um Blockchain

Até 2025: 73%

19. Impressão em 3D e fabrica- produção do primeiro carro imção
presso em 3D.

Até 2025: 84%

20. Impressão em 3D e saúde
humana

Até 2025: 76%

18. Os governos e o Blockchain

o primeiro transplante de um fígado impresso em 3D.

21. Impressão em 3D e produtos 5% dos produtos aos consumide consumo
dores impressos em 3D.
22. Seres projetados

nascimento do primeiro ser humano cujo genoma foi direta e
deliberadamente editado.

23. Neurotecnologias

o primeiro humano com memória totalmente artificial implantada no cérebro

FONTE: Elaborado pelo próprio autor
NOTA1: Adaptado de (SCHWAB, 2016)

Até 2025: 81%
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O futuro está se revelando muito desafiador, e ao mesmo tempo promissor pois promoverá
muitas oportunidades de crescimento para todos na sociedade que se especializarem em uma
das diversas áreas do conhecimento em Indústria 4.0.
Entre as 21 tecnologias digitais, algumas se destacam e pelo seu conteúdo inovador, por isso,
são também chamadas de tecnologias habilitadoras, isso significa que elas possuem potencial
que viabiliza a criação de novos modelos de negócios sejam eles voltados para produtos ou
serviços, a partir deste conhecimento podem surgir novas tecnologias, que são complementares
ou mais avançadas.

3.1 TECNOLOGIAS HABILITADORAS
Trata-se de uma tecnologia com potencial para impulsionar as transformações tecnológicas radicais que impactaram as culturas do setor industrial e da sociedade bem como tem capacidade
e pré-disposição para propiciar um ciclo de desenvolvimento rápido além de permitir a criação
de tecnologias que provoquem mudança radical nas habilidades de um usuário ou na sua cultura, gerando ganhos no desempenho humano, além de estimular a criação de serviços ou processos mais eficientes. As tecnologias habilitadoras se implementadas possuem potencial que
as credenciam como sendo capazes de promover as transformações que são propostas pela
quarta revolução industrial. (SETEC, 2018)
Tendo em vista que a Indústria 4.0 pode ser compreendida como a utilização de um arranjo de
tecnologias digitais ancoradas entre si, que hora prestam suporte e outrora são apoiadas. Vale
ressaltar que o importante na Indústria 4.0 é o estreito relacionamento entre as tecnologias, está
unidade tecnológica tem grande potencial disruptivo com força para provocar uma profunda
transformação digital nas mais diversificadas camadas da sociedade e da indústria
(VENTURELLI, RIBEIRO, et al., 2016).
Diferente do que muita gente pensa a Indústria 4.0, não é um estado, ou seja, nenhuma indústria
vai dormir fora desta onda e acordará usufruindo dos benefícios que serão proporcionados pela
quarta revolução industrial, pode-se dizer que Indústria 4.0 é um conceito que será impulsionado por três grandes avanços tecnológicos que impactará sobre tudo as indústrias e seus meios
de produção. Sendo eles:
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a) Os computadores, pois, passaram por grande avanço tecnológico e estão com maior capacidade para armazenar e processar;
b) Os sistemas eletrônicos e sensores estão mais robustos o que permitirá o rápido crescimento do volume das informações que serão digitalizadas;
c) Novas estratégias de produção com intensa interação entre as pessoas, robôs, máquinas
e tecnologias digitais;
É possível concluir que a ampla evolução dos processos de automação industrial, somada as
possibilidades de utilização colaborativa das tecnologias digitais, formam o alicerce tecnológico que sustentará a Indústria 4.0. (VENTURELLI, 2017)

3.2

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS HABILITADORAS

3.2.1 Internet das Coisas
É mais abrangente do que simplesmente ligar e desligar objetos com o auxílio do smartphone.
Ou seja, as coisas podem se tornar inteligentes com o advento da internet das coisas. Isso quer
dizer que os equipamentos, que estão dotados com tal recurso tecnológico podem ser capazes
de tratar as informações auferidas no local ou nas redes de acesso à internet onde estiverem
plugados. A disseminação do uso da tecnologia internet das coisas está causando transformações que impactará muito a maneira de como nos relacionamos com as coisas que utilizamos
no cotidiano, desde de: transporte, saúde, defesa, eletricidade, saneamento, educação e até
mesmo o simples ato de fazer compras, , (VERAS, 2012).

3.2.2 Sistema Cyber Físico – CPS
Conforme, Santos (2018) a massificação dos Smart Products, prometida pela Indústria 4.0 demandará um novo arranjo produtivo dentro das organizações, isso será motivado pela diferença
entre os modelos produtivos atual e o proposto, pela Indústria 4.0. Hoje a produção é feita de
maneira síncrona, embasada pelo perfeito sincronismo entre os processos que acontecem ao
mesmo tempo, assim permitem somente a produção de lotes que nem sempre atendem as expectativas dos clientes. Este modelo é limitado e inflexível pois dificulta
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a rápida reorganização dos processos caso se faça necessário a produção de outros itens, em um
curto espaço de tempo.
Com o intuito de solucionar estes e outros problemas a Indústria 4.0 propõem a manufatura
assíncrona, que terá como tração a maior frequência com que serão demandados os Smart Products.
Conforme Santos (2018), a manufatura assíncrona será diretamente dependente dos sistemas
cyber físico, pois as recentes evoluções tecnológicas estão revolucionando as maneiras como
ocorrem as comunicações nos sistemas produtivos, as formas como os máquinas se relacionam
no ambiente produtivo passa por transformações, pois houve relevantes avanços tecnológicos
em importantes componentes computacional, assim como, os sensores, nos atuadores que cada
vez mais estão presentes nas plantas industriais, seja, para conectar ou para estimular a colaboração entre as máquinas e o mundo virtual.
Em seguida, será apresentado dois componentes que importantes para na manufatura assíncrona, sendo:
a) sensores: São dispositivos nutridos com a capacidade de perceber eventos externos, ou
seja, podem por exemplo: monitorar em tempo real variações, na pressão, temperatura e
umidade do ar no ambiente industrial e enviar para os processadores, que poderão tomar
a decisão ou não de ajustar os parâmetros para os níveis adequados;
b) atuadores: Neste contexto, fica claro que: Os Sistemas Cyber Físicos são sistemas que
viabilizam a interação entre os mundos físico e virtual, tudo feito a partir de poderosos
hardwares dedicados conectados em redes de alto desempenho, este aparato tecnológico
facilita a integração das operações já existentes, às novas estruturas digitalizadas, como
consequência deste processo teremos amplo controle do mundo físico em função da
maior velocidade com que serão gerados os relatórios com o status das operações.
O mais importante, contudo, é constatar que os Sistemas Cyber Físicos, são dotados de máquinas inteligentes, acompanhadas de software embarcados, com capacidade de se conectarem e
colaborarem entre si ou através da internet, dando forma a um sistema exclusivo e em rede.
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3.2.3 Computação em nuvem
Computação em Nuvem (cloud computing), em setembro de 2011, O NIST – National Instutite
of Standards and Technology (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), órgão vinculado ao
Ministério do Comércio americano, pois fim a um velho movimento que chegou a divulgar 15
versões intermediárias a respeito do tema e lançou sua versão definitiva contendo a mais completa e de maior abrangência, definição sobre o terma: computação em nuvem.
A computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação
(como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou
interação com o provedor de serviços., (MELL e GRANCE, 2011).

Trazendo uma abordagem dentro da concepção de Indústria 4.0, são serviços que provêm estrutura de armazenamento e hospedagem de informações que serão ofertados sob demanda,
para as indústrias que necessitarem de infraestrutura para suportarem os extensos conteúdo dos
seus respectivos , Big Data, que ao que tudo indica terá que ficar na nuvem pois o armazenamento e o processamento de uma quantidade tão grande de dados demandará altos investimentos num curto espaço de tempo, (MICROSOFT, 2018).
Em seguida são apresentadas características fundamentais computação em nuvem, sendo:
a) Serviço autônomo ofertado conforme demanda: O cliente poderá fazer a previsão da sua
necessidade por estrutura de processamento e armazenamento de maneira on-line com tudo
automático sem que haja o -contato com humanos, e ainda poderá ajustar alguns parâmetros,
tais como: tempo de servidor e armazenamento de rede conforme sua necessidade de fluxo
de informação, (MELL e GRANCE, 2011);
b) Serviço amplamente acessado pela internet: As estruturas ofertadas são disponibilizadas
online e podem ser acessadas de qualquer lugar desde que se tenha internet, através de computadores clientes que na maior parte das vezes possuem poucos softwares ou aplicativos
instalados previamente ou também podem ser acessados por dispositivos de informática de
uso pessoal, tais como: Smartphone, Desktop, Notebook e Tablets, (MELL e GRANCE,
2011).
Os serviços mais frequentemente ofertados são:
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a) infraestrutura como um serviço (Infrastructure as a Service – IaaS): Que conforme Veras
(2012), trata-se de um recurso computacional disponibilizado na nuvem e acessado online de maneira rápida e segura, isso possibilita que a demanda pelos recursos seja variável, ou seja, pode ser aumentada ou diminuída, pois os recursos são alocados instantaneamente seu gerenciamento é independente, seus custos são baseados na demanda dos
clientes, que são cobrados somente pelos recursos utilizados;
Uma possível aplicação prática do IaaS, dentro da Indústria 4.0, será para fazer a análise
de Big Data, por tratar-se de um serviço que pode armazenar e processar um grande
volume de dados os gestores 4.0 poderão, por exemplo: fazer uso deste recurso para
aplicarem técnicas de correlação ou de mineração de dados para identificar as consistências entre os padrões dos dados coletados. A utilização das técnicas de mineração de
dados demandará um grande poder de processamento, perfeitamente suportado pelo serviço, (MICROSOFT, 2018);
b) plataforma como um serviço (Platform as a Service – PaaS): Que de acordo com Microsoft (2018), trata-se do poder de processamento, armazenamento e infraestrutura móvel
instalada, que são disponibilizados pelos servidores aos desenvolvedores de aplicativos,
estes recursos são acessados e consumidos na nuvem, viabilizados a partir de uma internet rápida e segura;
Este serviço foi concebido para suprir as necessidades do desenvolvedor por todo o ciclo
de vida do aplicativo, suportando as fases de: Definição, desenvolvimento, testes, instalação, manutenção e atualização;
c) software como um serviço (Software as a Service – SaaS): Conforme Microsoft (2018),
trata-se de um serviço especializado em suprir a necessidade conjunta de um número
expressivo de clientes, ou seja, aplicativos que possuem a característica de ser acessado
simultaneamente por muitos usuários podem ser hospedados na nuvem, esta possibilidade reduz os custos trazidos pela montagem de uma infraestrutura local. O gerenciamento e controle dos recursos necessários é da responsabilidade do provedor.
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3.2.4 Big Data e ferramentas analíticas
Big Data, conforme Ávila (2015), atualmente estamos vivendo uma época, em que tudo que se
pensa ou faz é ou se tornará em breve um dado digital. Juntos sociedade, indústria e maquinas,
serão responsáveis por produzir no ano de 2020, 40 Zettabytes (ou 40 trilhões de Gigabytes). E
este volume de dados precisaram ser tratados, pois de outra maneira nunca terão valor ou serão
úteis. Big Data é um conceito que se descreve como sendo: grandes volumes de dados, sejam
dados tratados ou dados que nunca receberem tratamento. Quando os dados recebem tratamento
tornam-se dados estruturados que apresentam uma formatação padrão que facilmente poderão
ser processados, tornando-se informações preciosas e de valor. A razão da existência do Big
Data, se explica pelo valor que este conceito imputa aos negócios.
Como bem nos diz, Schönberger e Cukier, (2013), Big Data tem por objetivo equacionar e
solucionar os problemas introduzidos pelo crescimento, descontrolado do volume de dados, que
precisam receber tratamento profissional, de tal maneira que possam ser extraídas informações
relevantes, deste universo crescente de volume e variedade de dados.
Para o melhor entendimento a respeito do conceito por traz da ferramenta é importante considerar os 5V’s do Big Data:
a) volume: Refere-se à quantidade de dados que a Big Data operara, é diretamente influenciado pelas atividades rotineiras que usufruem de aplicativos baseados na internet, os
serviços ofertados por: G-mail, WhatsApp, Bancos, Facebook e governo, com estes
exemplos é possível imaginar o quão grande é qualidade de dados, disponível para analise em Big Data, (SCHÖNBERGER e CUKIER, 2013);
b) variedade: Refere-se à multiplicidade de fontes e de dados, ou seja, quanto maior for
estas quantidades, mais complexa será a análise e tratamento destes dados, contudo este
não será essencialmente um problema, visto que está variedade aumentam as possibilidades de se obter informações de valor. Isso justifica a importância da pluralidade de
dados, (NETTO, MORO e FERREIRA, 2014);
c) velocidade: Refere-se a rapidez com que os dados são processados, em decorrência das
muitas entradas de dados, ou seja, os dados chegam em grande volume e variedade, com
isso o processamento precisa ser veloz e eficiente para obter as informações ainda em
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tempo destas serem estratégicas, para as tomadas de decisão, (NETTO, MORO e
FERREIRA, 2014);
d) veracidade: Refere-se ao quanto o dado é verdadeiro, o grande volume e variedade de
dados pode gerar confusões nas análises, como consequência deste fato dos dados devem
ser confiáveis, para tanto deve se estabelecer regras ou políticas claras que padronizam
e qualificam os dados para gerarem informações relevantes, (NETTO, MORO e
FERREIRA, 2014);
e) valor: Refere-se ao retorno trazido pelas analises, pois de nada adianta ter acesso a uma
grande quantidade de dados se suas analises não trouxer informações relevantes para a
tomada de decisão. Ou seja, é preciso obter significativo ganho com as análises de Big
Data, (NETTO, MORO e FERREIRA, 2014).
Para Schönberger e Cukier, (2013), existem algumas maneiras pelas quais o Big Data, poderá
potencializar o valor percebido pela análise de dados, sendo:
a) o Big Data, poderá imputar maior percepção de valor ao padronizar os dados que se
tornaram decifráveis, em menor tempo ainda apresentaram maior clareza de interpretação, desta forma as informações, produzirão com maior frequência vantagem competitiva na tomada de decisão;
b) o Big Data, promoverá valor, dependendo de como as organizações vão reconstruir suas
operações e processos de maneira a intensificar a digitalização dos dados gerados a todo
momento e arquivados online, com isso será possível, obter informações mais precisas e
fidedignas, a respeito dos mais variados processos, desde contas a pagar ou a receber até
os dias de atraso na entrega de um componente crítico.
c) o Big Data, facilitará a análise e interpretação dos diversos perfil de clientes e o seu uso
vai acelerar as ações de personalização de produtos e serviços, que ficaram mais moldados as preferências dos clientes.
“Em Big Data os quatro tipos de analíticas são possíveis embora os maiores valores agregados
aos dados estejam nas duas últimas (preditiva e prescritiva) já que as duas primeiras (descritiva
e diagnóstica) já eram amplamente utilizadas e com sucesso antes do fenômeno Big Data”.
(ZUPPO, COSTA e FERNANDES, 2013, p. 25).
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Como bem nos diz Guazzelli (2012), entende-se por: Big Data Analítica, que partindo do princípio, que os dados coletados não possuem valor, se não puderem ser transformados em informações estratégicas, com base neste entendimento serão apresentadas as quatro principais técnicas pelas quais os dados são analisados
As técnicas de análise de dados são:
a) descritiva: Tem seu foco central em analisar os fatos ocorridos, é a mais explorada entre
as empresas que necessitam trabalhar com previsão, como por exemplo: para prever a demanda por seus produtos em um determinado mês ou período. Está técnica prioriza em interpretar as características de comportamento e os fatores que o influenciam, conforme o
ambiente em que se encontra, com a clara intensão de prever as preferências de consumo do
seu público alvo ou do mercado como um todo (GUAZZELLI, 2012);
b) diagnóstica: Esta técnica prioriza por um determinado tempo, em entender as razões e
motivações ou as consequências destas que contribuíram para que um evento ocorresse.
Contudo, a análise diagnóstica opera sobretudo, amparada pela extração de dados delimitada
por um assunto especifico. Em consequência destes fatos, confronta-se as informações afim
de averiguar quais condições impactaram no resultado obtido, (ASCENT, 2017);
c) preditiva: Está técnica faz uma previsão do futuro explorando fatos que vão ocorrer ou
poderão ocorrer, (ASCENT, 2017);.
d) prescritiva: Está técnica analisa as formas pelas quais, pode-se agir de maneira a influenciar para que determinado evento ocorra ou deixe de existir e também detalha como proceder para atingir tal objetivo, (ASCENT, 2017)

4 PROBLEMA ESTUDADO
Análise da aderência do perfil técnico e profissional dos gestores, gerentes e diretores onde se
enquadram também todos os profissionais que coordenam, chefiam ou que de alguma maneira
comandam os respectivos setores de produção ou industrial das empresas, com os requisitos
que serão exigidos para: gerenciar, guiar ou coordenar os caminhos que levarão a indústria,
ondem trabalho para à Indústria 4.0.

4.1

METODOLOGIA

A metodologia utilizada seguiu um roteiro que serviu de inspiração e nos guiou da pesquisa a análise
dos dados coletados, conforme, segue:

Como bem nos assegura Lakatus e Marconi, (2003), pode-se dizer que: pesquisa, é um procedimento organizado, equilibrado que requer pensamento crítico e exige reflexões a respeito dos
seus métodos científicos de maneira a buscar o melhor entendimento da realidade. Neste contexto, fica claro que permite estudar e analisar fatos reais em busca de novos entendimentos ou
conclusões. O mais preocupante, contudo, é constatar que formatar e estruturar uma pesquisa
com objetividade e clareza pode ser burocrático e desanimador.
A pesquisa que: “Estuda um problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade” (LAKATUS e MARCONI, 2003, p. 160), com a finalidade de ampliar as áreas do conhecimento, se enquadra na natureza básica.
Esta pesquisa se classifica como, exploratória devido ao processo de investigação profunda em
literatura. A base da pesquisa será livros, sites, artigos e dissertações para orientar a construção
da idéia central.
Conforme verificado por Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória tem como premissa
básica viabilizar maior entendimento do problema estudado, deixando-o compreensível e transparente ou delineando a construção de hipóteses a seu respeito. Apresenta inegavelmente a
facilidade de adaptação do seu planejamento, além de proporcionar maior compreensão da análise do tema, sob diversos olhares e aspectos, seria um erro, porém, atribuir que estudar diversas
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fontes bibliográficas para filtrar aquelas que mais se enquadram aos objetivos da pesquisa,
para a partir delas construir o próprio entendimento a respeito do assunto tratado pode não retratar a realidade.
Como bem nos diz, Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa possui resultados mensuráveis que
podem ser determinados matematicamente, por meio da descrição das razões da ocorrência de
um fato. Geralmente faz-se uso de amostras volumosas, razão pela qual são consideradas uma
cópia fiel da população como um todo. A pesquisa quantitativa é objetiva e direta seu foco
central é a clareza do entendimento. Neste contexto, fica claro que como os resultados são obtidos por meio da análise e técnicas estatísticas, realizadas pelo próprio autor podem ser considerados confiáveis.
Em virtude do uso de questionários com a superioridade de perguntas fechadas para a coleta de
dados, está pesquisa terá a analise e tratamento dos dados, como consequência da abordagem
quantitativa. O método de análise escolhido foi o hipotético-dedutivo em decorrência da pesquisa caminhar no sentido de esclarecer uma hipótese e problema.
Conforme verificado por Prodanov e Freitas, (2013), Pesquisa bibliográfica é construída tomando como base textos já publicados, como por exemplo em: livros, revistas, artigos, monografias, dissertações e teses, além de sites da internet. O objetivo de consultar diversas fontes é
para autor fundamentar o próprio entendimento sobre o assunto pesquisado. Trata-se inegavelmente que como o resultado depende diretamente do esforço e dedicação do pesquisador na
seleção e escolha das fontes bibliográficas mais expressivas é possível imaginar que toda pesquisa será bem sucedida, e produzirá resultados relevantes, seria um erro, porém, afirmar que diante da grande quantidade de trabalhos científicos, vai acontecer a seleção equivocada de uma ou mais fonte bibliográfica.
Esta pesquisa tem como procedimento de coleta de dados em material já elaborado, para tanto
foi realizada consulta prévia de livros, revistas periódicos, sites e outras fontes de dados tais
como: monografias, dissertações e teses, além de relatórios técnicos da indústria e diretrizes e
normas do governo brasileiro e de outros países. Em busca de informações consistentes para
aprofundar o conhecimento a respeito de Indústria 4.0 e das condições para sua adoção pelas
indústrias localizadas nas cidades, de: Extrema, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e
Varginha, todas na região do Sul do estado de Minas Gerais.
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Como método para coleta de dados fez-se resumos através de fichamentos, tendo como princípio a utilização dos livros e publicações que mais se destacaram no meio acadêmico e na imprensa por dar grande ênfase ao tema central abordado, neste trabalho com a intenção de se
obter melhor aceitação e apreciação da banca pelo assunto contemplado no trabalho.
De acordo com Lakatus e Marconi (2003, p. 159) Os principais tipos de documentos são:
a) Fontes Primárias: dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações,
pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); correspondência
pública ou privada etc.
b) Fontes Secundárias: imprensa em geral e obras literárias.

Esta pesquisa foi amparada pela utilização das fontes primárias, tendo em vista que: a partir da
criação de um formulário próprio os dados coletados foram processados pelos próprios autores
da pesquisa, ou seja, os dados são exclusivos, e nunca fizeram parte de nenhum outro trabalho.
O trabalho também foi complementado pela utilização de fontes secundárias, consultas na busca
de informações bibliográficas que pautavam o assunto que orientou o estudo.
Esta pesquisa trabalhou com a análise do currículo profissional, ou seja, com múltiplos perfis,
uma vez que são os mais desejáveis "quando a intenção da pesquisa é a descrição de fenômeno,
a construção de teoria ou o teste de teoria" (POZZEBON e FREITAS, 1998, p. 148). Os resultados obtidos com estudos que analisam múltiplos casos, então intimamente ligados ao "poder
de integração do pesquisador, de sua habilidade na seleção do local e dos métodos de coleta de
dados, bem como de sua capacidade de fazer mudanças no desenho de pesquisa de forma oportuna" (POZZEBON e FREITAS, 1998, p. 146).
Para a conclusão deste trabalho, foram obtidas informações consistentes, através da elaboração
de um questionário com 19 perguntas relacionadas ao assunto estudado, enviado por e-mail ou
através da ferramenta de comunicação direta da plataforma Linkedin, a um público minuciosamente selecionado por ocuparem os cargos de: gestores, gerentes e diretores neste estudo se
encaixam todos os profissionais que coordena, chefia ou que de alguma maneira comanda as
indústrias ou os respectivos setores de produção das empresas da região do sul do estado de
Minas Gerais. A pesquisa foi realizada entre 25 de outubro 2018 até 01 de novembro de 2018.
O total de profissionais que formaram a população foi de 72. Inicialmente houve alguns feedbacks sugerindo melhorias em alguns campos do formulário de forma a preservar o anonimato
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do respondente e da empresa em que trabalha. Após as melhorias no formulário a taxa de retorno aumentou e atingiu a marca de 22 respostas consideradas como válidas. Com isso obtevese uma taxa de retorno igual a: 30,55%. Resultado que pode ser considerado bom, tendo em
vista que: “Em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução.” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 201).
Considera-se a amostra confiável pois a população foi criteriosamente identificada e convidada
a participar de maneira direta através de e-mail ou por convite feito a partir do LinkedIn, ambas
a opções são consideradas pessoais e de utilização restrita, pois, exigem login e senha para
serem acessadas.
A ferramenta Google Forms também oferece a opção de limitar a uma resposta por participante,
este recurso aumente o controle das respostas, pois é feito por meio de login e senha, ou seja,
cada usuário do Google só pode enviar uma resposta.
Para a realização desta pesquisa, foi projetado um roteiro de entrevista onde constavam 66 perguntas relacionadas a 9 temas específicos sobre o assunto tratado, tais perguntas foram organizadas tendo em vista alcançar o objetivo da pesquisa, cuidou-se dos aspectos gramaticais e
sintáticos com o intuito de aumentar a clareza no entendimento e interpretação das questões.
No geral, o objetivo das perguntas foi o de observar e analisar, entre outros aspectos, o quanto
os gestores, gerentes e diretores de produção das indústrias do Sul de Minas Gerais. Possuem
formação técnica aderente com os requisitos que serão exigidos para guiar ou coordenar os
caminhos que levaram as empresas da região à quarta revolução industrial ou Indústria 4.0.
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4.2

DADOS COLETADOS

TABELA 2 - Coleta de dados 1

Área do conhecimento da graduação
Engenharia Industrial mecânica
Engenharia de produção
Engenharia elétrica eletrônica
Engenharia de telecomunicações
Administração
Total

Distribuição da Amostra %
27,3
27,3
18,2
18,2
9,1
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 3 - Coleta de dados 2

Especialização 1:
Gerenciamento de projetos
Gestão empresarial
Gestão de pessoas
Qualidade e produtividade
Lean Manufacturing
Gestão do conhecimento
Lean 6 Sigma
Engenharia clínica
Total

Distribuição da amostra (%)
18,2
18,2
18,2
13,6
9,1
9,1
9,1
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 4 - Coleta de dados 3

Especialização 2
Engenharia da produção
Gestão de pessoas
Seis Sigma
Comércio internacional
Gestão da inovação
Lean Thinking
Liderança Lean e shop floor management
Master Business Administration em administração
Não responderam
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da amostra (%)
18,2
18,2
13,6
4,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
100,0
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TABELA 5 - Coleta de dados 4

Especialização 3
Lean 6 Sigma / BlackBelt
Gerenciamento de projetos
Qualidade e produtividade
PDD Fundação Dom Cabral
Planejamento estratégico
Doutorado engenharia da produção
Master Business Administration Gestão empresarial
Gestão de Pessoas
Lean Manucturing
Automação industrial
Mestrado em administração
Não fez
Total

Distribuição da amostra (%)
27,3
13,6
13,6
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 6 - Coleta de dados 5

Porte das indústrias
Média: 100 a 499 empregados
Pequena: de 20 a 99 empregados
Grande: mais de 499 empregados
Micro: menos 20 empregados
Total

Distribuição da Amostra (%)
45,5
22,7
18,2
13,6
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 7 - Coleta de dados 6

Segmento de atuação
Bens de Consumo
Metal Mecânica
Segurança
Automotiva
Automação
Borracha
Educação / Eletroeletrônico
Fármacos
TI-Telecom
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da Amostra (%)
18,2
18,2
18,2
18,2
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0
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TABELA 8 - Coleta de dados 7

Cidade onde está localizada
Santa Rita do Sapucaí
Itajubá
Estrema
Pouso Alegre
Varginha
Ouro fino
Total

Distribuição da amostra (%)
36,4
22,7
13,6
13,6
9,1
4,5
100,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 9 - Coleta de dados 8

Sobre a Metodologia Lean Manufacturing
Conheço a metodologia Lean Manufacturing, mas não
consigo fazer a implantação e manutenção.
Conheço a metodologia Lean Manufacturing em estágio
avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Lean Manufacturing.
Total

Distribuição da Amostra (%)
68,2
31,8
0,0
0,0

FONTE: Elaboração própria

TABELA 10 - Coleta de dados 9

Sobre a Metodologia Seis Sigma (6 σ)
Conheço a metodologia Seis Sigma (6 σ) mas não consigo
fazer a implantação e manutenção.
Conheço a metodologia Seis Sigma (6 σ) em estágio avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Seis Sigma (6 σ).
Total
FONTE: Elaboração própria

Distribuição da Amostra (%)
63,6
31,8
4,5
100,0
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TABELA 11 - Coleta de dados 10

Distribuição da Amostra
(%)

Sobre a Metodologia Lean Seis Sigma (6 σ)
Conheço a metodologia Lean Seis Sigma (6 σ) mas não
consigo fazer a implantação e manutenção.

64

Conheço a metodologia Lean Seis Sigma (6 σ) em estágio avançado consigo fazer a implantação e manutenção.
Não conheço a Metodologia Lean Seis Sigma (6 σ).
Total

23
14
100

FONTE: Elaboração própria

TABELA 12 - Coleta de dados 11

Geração Tecnológica

Distribuição da Amostra (%)

1ª
2ª
3ª
4ª

32
32
23
14
100

Total

FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017) / Infografia: Rafael James

TABELA 13 - Coleta de dados 12

Ações indicadas para incorporar tecnologias 4.0

Não está Está realirealizando zando estunenhuma dos de viaação
bilidade

Elabora ou
possui plano
de ação estruturado

Possui projeto
Possui proI4.0 aprovado,
jeto I4.0 em
mas não iniciexecução
ado

Relacionamento com fornecedores

41

18

27

9

5

Desenvolvimento de produtos

36

18

18

14

14

Gestão da produção

36

18

18

14

14

Relacionamento com os
clientes ou consumidores

36

23

23

9

9

Gestão dos negócios

32

36

9

18

5

Total

36

23

19

13

9

FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017) / Infografia: Rafael James
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TABELA 14 - Coleta de dados 13

A indústria onde trabalha iniciou os preparativos rumo a indústria 4.0?

sim (%)

não (%)

55

45

55

45

55

45

50

50

Já foi iniciado o processo de integração dos sistemas de engenharia
para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos.

45

55

Os produtos são produzidos com zero defeito e desperdício.

41

59

Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para
identificação de produtos com status das montagens ou processos
por onde passou.

41

59

Total

49

51

Os processos produtivos estão estabilizados, não apresentam variações e também as máquinas não param.
Já foi iniciado o processo de automação digital, mas ainda sem sensores.
Já foi iniciado o processo de monitoramento e controle remoto da
produção com sistemas integrados e conectados para o controle das
atividades do chão de fábrica.
Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para
controle dos processos produtivos.

FONTE: Elaboração própria
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TABELA 15 - Coleta de dados 14

Os gestores conhecem as tecnologias digitais?
Design Thinking
Manufatura Assíncrona
Manufatura Aditiva (Prototipagem Rápida ou Impressão 3D)
Big Data and Analytics (Coleta, processamento e análise)
Bitcoin e Blockchain
Internet das Coisas - IoT
Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas
Internet dos Serviços - IoS
Integração horizontal e vertical de sistemas
Segurança Cibernética
Robótica Avançada
Realidade Mista
Computação em Nuvem
Rastreabilidade
Robôs Automatizados
Inteligência Artificial (IA) e a tomada de decisões
Realidade Aumentada
Novos Materiais
Sistema Cyber Físico – CPS
Produtos Inteligentes
Total
FONTE: Elaboração própria

sim (%)
86
86
86
82
77
73
68
59
59
41
41
27
23
23
23
18
18
14
9
5
46

não (%)
14
14
14
18
23
27
32
41
41
59
59
73
77
77
77
82
82
86
91
95
54
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TABELA 16 - Coleta de dados 15

A empresa onde trabalha já começou a adotar e utilizar
as tecnologias digitais?
Computação em Nuvem
Internet das Coisas - IoT
Design Thinking
Internet dos Serviços - IoS
Rastreabilidade
Big Data and Analytics (Coleta, processamento e análise)
Robôs Automatizados
Manufatura Aditiva (Prototipagem Rápida ou Impressão 3D)
Segurança Cibernética
Novos Materiais
Produtos Inteligentes
Integração horizontal e vertical de sistemas
Manufatura Assíncrona
Sistema Cyber Físico – CPS
Inteligência Artificial (IA) e a tomada de decisões
Realidade Aumentada
Robótica Avançada
Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas
Realidade Mista
Bitcoin e Blockchain
Total
FONTE: Elaboração própria

sim (%)

não (%)

86
77
68
64
59
55
50
45
32
27
27
23
18
14
9
9
9
5
5
5
34

14
23
32
36
41
45
50
55
68
73
73
77
82
86
91
91
91
95
95
95
66

5 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do presente trabalho é analisar o perfil profissional de gestores industriais e a
sua inserção no contexto da Indústria 4.0. O trabalho teve a aplicação de um formulário de
pesquisa para identificar as características técnicas dominantes para conhecer a maturidade do
conceito de Indústria 4.0 da região do sul de minas. Os resultados obtidos demonstram conhecimento do assunto e a existência do uso de ferramentas que proporcionam maior integração
entre as gerações tecnológicas.
Para atingir o objetivo principal, o trabalho foi quebrado em partes menores, as quais são denominadas de objetivos específicos, conforme citado abaixo:

5.1

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Identificar a área de graduação dos gestores;
b) Identificar as especializações dos gestores;
c) Identificar o porte das indústrias;
d) Identificar o segmento de atuação das indústrias;
e) Identificar a cidade onde estão localizadas as indústrias;
f)

Verificar se os gestores conhecem a metodologia Lean Manufacturing;

g) Verificar se os gestores conhecem a metodologia Seis Sigma;
h) Verificar se os gestores conhecem a metodologia Lean Seis Sigma;
i)

Identificar a geração tecnológica vivida nas indústrias;

j)

Verificar se as indústrias possuem ações para incorporar tecnologias 4.0, nos departamentos de “Relacionamento com fornecedores, Desenvolvimento de produtos, Gestão da produção, Relacionamento com os clientes ou consumidores e Gestão dos negócios”, (SAKKIS,
2017);

k) Verificar se as indústrias iniciaram os preparativos rumo a Indústria 4.0;
l)

Identificar quais são as tecnologias digitais conhecidas;

m) Identificar quais são as tecnologias digitais são utilizadas nas indústrias;

6 ANÁLISE DOS DADOS
O estudo foi estruturado com o intuito de identificar a aderência entre o perfil profissional, dos
gestores, gerentes e diretores com os requisitos que serão exigidos para guiar ou coordenar os
caminhos que levarão as empresas à quarta revolução industrial.

9,1
27,3
18,2
Engenharia industrial mecânica
Engenharia de produção
Engenharia elétrica eletrônica
Engenharia de telecomunicações
Administração
18,2
27,3

GRÁFICO 1 - Área do conhecimento da graduação (%)
FONTE: Elaboração própria

Já quando o assunto tratado é a área de conhecimento da graduação, não existe tantas variações,
prevalecendo as: engenharia industrial mecânica e engenharias de produção, que juntas representam 54,6%. Seguidas de pelas graduações em engenharia de telecomunicações e engenharia
elétrica e eletrônica, que juntas somaram 36,4% das indicações e por último com 9,1% administração.
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4,5
9,1

Gerencimanto de projetos

18,2

Gestão empresárial
9,1

Gestão de pessoas
Qualidade e Produtividade

9,1

18,2

Lean manufacturing
Gestão do conhecimento
Lean 6 sigma

13,6
18,2

Engenharia clínica

GRÁFICO 2 - Especializações 1 (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre: se o entrevistado se mantinha constantemente atualizado,
na primeira opção listada mostra que: houve oito respostas diferentes, onde se destacaram: gerenciamento de projetos, gestão empresarial, e gestão de pessoas, com 54,6%, sendo 18,2%
para cada. Qualidade e produtividade representa 13,6%. Lean 6 Sigma, Lean Manufacturing e
gestão do conhecimento representam 27,3%. Por fim, engenharia clínica representa 4,5%.
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4,5

4,5
4,5

13,6

Lean manufacturing
Automação industrial

9,1
13,6

Mestrado em administração
Não Fez

GRÁFICO 3 - Especialização 2 (%)
FONTE: Elaboração própria

A segunda opção listada obteve 12 diferentes repostas, o destaque foi a especialização de Lean
6 Sigma/ Blackbelt com 27,3%, seguido pelas especializações em: Gerenciamento de projetos
e qualidade e produtividade que juntas somam 27,2%, A especialização em PDD - Programa
de Desenvolvimento de Dirigentes, com 9,1% as demais obtiveram 4,5% das indicações cada.
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9,1

Camércio internacional
9,1

13,6

GRÁFICO 4 - Especialização 3 (%)
FONTE: Elaboração própria

Na terceira opção sobre as atualizações: Engenharia de produção e gestão de pessoas obtiveram
36,4%. Já Seis Sigma teve 13,6% das indicações, enquanto Gestão da inovação, Lean Thinking,
Liderança Lean e Shop Floor Management, Master Business Administration em administração
e não responderam somaram 45,5%. E por último, Comércio internacional com 4,5%.
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13,6
Média: 100 a 499
empregados

18,2

45,5

Pequena: de 20 a 99
empregados

Grande: mais de 499
empregados

Micro: menos 20
empregados

22,7

GRÁFICO 5 - Porte das indústrias (%)
FONTE: Elaboração própria

Já quando o assunto foi o porte das indústrias, temos a média empresa com 45,5% a pequena
empresa vem com 22,7%, as grandes empresas com 18,2% e por último as microempresas com
13,6%.
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GRÁFICO 6 - Segmento de atuação (%)
FONTE: Elaboração própria

No entanto quando o assunto tratado foi o segmento de atuação: segurança, metal mecânica e
bens de consumo, juntas representam 54,6%, automotiva com 13,6%, automação com 9,1%,
ainda tem os segmentos: Serviços de engenharia, TI-Telecom, fármacos, educação e borracha,
com 22,5%.
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4,5
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36,4

Itajubá

13,6
Estrema
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13,6

Ouro fino

22,7
GRÁFICO 7 - Cidade onde está localizada (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi a cidade onde a indústria está instalada, 36,4% delas são de Santa
Rita do Sapucaí, 27,2% em Pouso Alegre e extrema, 22,7% em Itajubá, 9,1% em Varginha, por
fim, 4,5% em Ouro Fino.
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implantação e manutenção.

GRÁFICO 8 - Metodologia Lean Manufacturing (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre Metodologia Lean Manufacturing 68,2% responderam que
conhecem, mas que não conseguem implantar e nem fazer a manutenção estes estão concentrados nas: Micro, Pequena e Média empresas. 31,8% disseram conhecer e que sabem fazer a
implantação e manutenção, estes estão concentrados nas Média e Grande empresas. A região é
composta predominantemente por industrias menores, ou seja, existe um gap que precisa ser
preenchido, para elevar o nível técnico de todas as empresas.
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GRÁFICO 9 - Metodologia Seis Sigma (%)
FONTE: Elaboração própria

Quando o assunto tratado foi sobre Metodologia Seis Sigma 63,6% responderam que conhecem, mas que não conseguem implantar e nem fazer a manutenção estes estão concentrados
nas: Micro, Pequena e Média empresas. 31,8% disseram conhecer e que sabem fazer a implantação e manutenção, estes estão concentrados nas Média e Grande empresas. Por fim, 4,5%
responder que não conhecem, o assunto.
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GRÁFICO 10 - Metodologia Lean Seis Sigma (%)
FONTE: Elaboração própria

Na sequência o assunto tratado foi a metodologia Lean Seis Sigma, onde: 63,6% disseram conhecer e que não sabem implantar e fazer manutenção, já 22,7% disseram conhecer em estágio
avançado e por fim 13,6% responder não conhecer.
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Com a intenção de medirmos o grau tecnológico das indústrias, nos inspiramos em (SAKKIS,
2017).
GERAÇÕES TECNOLÓGICAS - Para chegar ao diagnóstico, a pesquisa estabeleceu
classificações de quatro gerações de tecnologias digitais.
Geração 1 é a produção rígida, com uso pontual de tecnologias da informação e comunicação (TIC) e automação rígida e isolada.
Geração 2 envolve automação flexível ou semi-flexível, com uso de TICs sem integração ou integração apenas parcial entre áreas da empresa.
Geração 3 consiste no uso de TICs integradas e conectadas em todas as atividades e
áreas da empresa.
Geração 4 é chamada de produção conectada e inteligente, tem tecnologias da informação integradas, fábricas conectadas e processos inteligentes, com capacidade de
subsidiar gestores com informações para tomada de decisão.

O gráfico a seguir apresenta o atual grau tecnológico das indústrias do sul de Minas.

1ª

2ª
1ª

31,8

3ª
2ª

31,82
31,8

4ª
3ª

22,73
22,7

4ª
13,64
13,7

GRÁFICO 11 - Geração Tecnológica das indústrias
FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017)

Analisando os dados, 63,6% das indústrias se encontram nas gerações tecnológicas 1 e 2 enquanto que 36,4% delas encontram se: nas gerações 3 ou 4. Os dados coletados também evidenciam que 86,3% ainda não estão preparadas para usufruírem dos ganhos oferecidos pela
Indústria 4.0, sendo que destas indústrias somente 22,7% estão próximas da quarta resolução
industrial. Enquanto que 63,6 % delas ainda precisam passar por um longo período de incorporação de tecnologias, afim de conquistarem o status de Indústria 4.0. Enquanto isso 13,7% das
indústrias já estão obtendo ganhos com a quarta revolução da industrial.
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GRÁFICO 12 - Ações das indústrias a caminho da I4.0 (%)
FONTE: Adaptado de (SAKKIS, 2017)

Este estudo também quantificou o quanto as tecnologias 4.0, já estão sendo utilizadas em cinco áreas estratégicas das industrias: “relacionamento
com fornecedores, desenvolvimento de produto, gestão da produção, relacionamento com clientes e gestão de negócios.” (SAKKIS, 2017). Somente 9% delas possuem projetos I4.0 em execução numa das áreas pesquisadas. A maior parte 55% está realizando estudos de viabilidade ou
possuem um plano de ação estruturado, ou ainda possuem um projeto I4.0 aprovado aguardando liberação de recursos. Para concluir 36% das
indústrias não possuem ação a respeito da temática tecnologias digital e Indústria 4.0.
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GRÁFICO 13- A caminho da digitalização (%)
FONTE: Elaboração própria
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Prosseguindo com a análise, foram elaboradas perguntas afirmativas que conduziam para os
caminhos que devem ser seguidos antes que as indústrias queiram pensar em Indústria 4.0.
Esperando SIM ou NÃO como reposta. Primeiramente afirmamos que:
a) Os processos produtivos estão estabilizados, não apresentam variações e também as máquinas não param. Recebemos como resposta 55% sim e 45% não, significando que as
indústrias possuem problemas para serem resolvidos antes de iniciar a automação dos
processos.
b) Depois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital, mas ainda sem
sensores. Das respostas recebidas 55% sim e 45% não. Este resultado mostra que as indústrias estão se movendo.
c) Depois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de monitoramento e controle remoto da
produção com sistemas integrados e conectados para o controle das atividades do chão de
fábrica. Das respostas recebidas 55% sim e 45% não.
d) Despois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores
para controle dos processos produtivos. Das respostas recebidas 50% sim e 50% Não.
Este resultado também indica que as indústrias estão adquirindo tecnologias aos poucos.
e) Despois afirmamos que: Já foi iniciado o processo de integração dos sistemas de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos. Das respostas recebidas 45% sim e 55% não.
f) Depois afirmamos que: Os produtos são produzidos com zero defeito e desperdício. Das
respostas recebidas 41% sim e 59%. Esta informação mostra que as indústrias possuem
problemas para serem resolvidos antes de iniciar a automação dos processos.
g) Na sequência afirmamos que: Já foi iniciado o processo de automação digital com sensores para identificação de produtos com status das montagens ou processos por onde passou. Das respostas recebidas 41% sim e 59 não.
h) Na média obteve-se 49% de respostas sim e 51% de respostas não. Mostrando que as
indústrias estão caminhando em direção a quarta revolução industrial.
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GRÁFICO 14 - Tecnologias digital conhecidas pelos Gestores (%)
FONTE: Elaboração própria
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Apresentou-se uma listagem contendo 20 tecnologias digitais aos gestores e foi perguntado se
conheciam? Esperando “SIM” ou “NÃO” como resposta para cada uma delas.
Analisando os resultados listaremos alguns pontos que chamaram atenção entre as respostas
recebidas para: as tecnologias: Design Thinking, Manufatura Assíncrona e Manufatura Aditiva
(Prototipagem Rápida ou Impressão 3D), que juntas apresentam como resposta 86% sim e 14%
não.
Outro ponto observado foi Big Data com 82% sim e 18% não. Mostrando que os gestores na
sua ampla maioria estão familiarizados com os benefícios e vantagens oferecido por está tecnologia.
Outro ponto que vale ser analisado é a tecnologia: Bitcoin e Blockchain com 77% de sim e 23%
para não. Uma das razões para esta resposta pode ter influência de duas tecnologias juntas, pois
sabe-se que Bitcoin em função das moedas digitais é mais amplamente conhecido do que Blockchain.
Pelo o outro lado onde a resposta não é superior, os pontos que chamaram atenção foi Rastreabilidade, Robôs Automatizados e computação em nuvens, pois as três receberam como respostas 23% sim e 77% não.
Novos materiais com 14% sim e 86% não.
Sistema cyber físico – CPS, com 9% sim e 91% não.
Produtos inteligentes 5% sim e 95% não.
Conclusão: O gráfico apresentou como média geral das respostas uma leve superioridade da
cor vermelha indicando? O “NÃO” como maior parte das respostas e o restante do gráfico é
azul indicando as respostas “SIM”. Em média 54% dos entrevistados não conhecem as tecnologias. Os outros 46% dos entrevistados disseram conhecer.
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GRÁFICO 15 - Tecnologias digitais utilizadas nas indústrias (%)
FONTE: Elaboração própria
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Ainda a respeitos das 20 tecnologias digitais apresentadas aos gestores, também foi perguntado
se as indústrias já as utilizam. Esperando “SIM” ou “NÃO” como resposta para cada uma delas.
Analisando os resultados alguns pontos são listados a segui:
A tecnologia computação em nuvem 86% sim e 14% não.
A tecnologia Internet das coisas – IOT 77% sim e 23% não. Indicando que a maior parte das
indústrias já utilizam este recurso.
Design Thinking 68% sim e 32% não. Mostrando que as indústrias na sua ampla maioria estão
familiarizadas com os benefícios e vantagens oferecidas por está tecnologia.
Big Data com 55% sim e 45% não. Mostrando que as indústrias já se despertaram para este
importante recurso tecnológico.
Já as tecnologias: Robótica Avançada, Realidade Aumentada e Inteligência Artificial (IA) e a
tomada de decisões, todas estão com 9% sim e 91% não.
Por fim, as tecnologias menos utilizadas são: Inteligência Artificial (IA) e as funções administrativas, Realidade Mista e Bitcoin e Blockchain, , todas estão com 5% sim e 95% não.
Conclusão: O gráfico apresentou como média geral das respostas uma elevada superioridade da
cor vermelha indicando? O “NÃO” como maior parte das respostas e o restante do gráfico é
azul indicando as respostas “SIM”. Em média 34% dos entrevistados dizem que as indústrias
não utilizam as tecnologias. Os outros 66% dos entrevistados disseram que não utilizam
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RESUMO
Segurança é um dos assuntos de amplo destaque para a sociedade e o sistema prisional é um
dos órgãos públicos disponibilizados, com a difícil tarefa de zelar por ela. O agente prisional é
o agente incumbindo de realizar a segurança interna de uma instituição prisional e pela
disciplina dos detentos, executando um trabalho de alto risco, por estarem em convívio
constante com os presos e sujeitos a variadas circunstâncias causadoras de estresse. O presente
trabalho propõe-se na investigação das condições da saúde mental de agentes penitenciários,
verificando o perfil sociodemográfico destes e o nível de estresse decorrente da atividade
laboral e a partir de análises da coleta de dados buscar possíveis oportunidades de melhoria
para a vida dos agentes dentro do sistema carcerário.
Palavras-Chave: Segurança, Agente Prisional, Saúde e Segurança do Trabalho.

ABSTRACT

Security is one of the most prominent issues for society, and the prison system is one of the
public agencies that are available, with the difficult task of watching over it. The prison agent
is the agent responsible for carrying out the internal security of a prison institution and the
discipline of detainees, performing a high-risk job, for being in constant contact with prisoners
and subject to various stressful circumstances. The purpose of this study is to investigate the
mental health conditions of penitentiary agents, verifying their sociodemographic profile and
the level of stress arising from the work activity and from the analysis of the data collected, to
seek possible opportunities for improvement of the life of the Agents within of the prison
system.
Keywords: Security, Prison Agent, Health and Safety, Occupational safety.
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1. INTRODUÇÃO
Por conta do aumento constante da violência no Brasil, a segurança torna-se um dos
temas mais visíveis para a sociedade e os órgãos públicos do país. Incluído neste cenário está o
Agente Penitenciário. Ainda assim, são raros os estudos que se preocupam com a saúde desses
agentes responsáveis pela segurança penitenciária. Partindo dessa premissa e considerando que
esses profissionais desempenham uma função de alto risco, uma vez que estão em contato direto
com os detentos e expostos a diversas situações geradoras de estresse, propõe-se a investigação
das condições de saúde mental de agentes penitenciários, verificando o perfil sociodemográfico
destes e o nível de estresse decorrente da atividade laboral.
É fundamental analisar as condições de saúde mental dos agentes penitenciários, pois o
trabalho desses profissionais requer muita responsabilidade e empenho, além de exigir perfil
adequado. Os agentes devem ter atitudes estratégicas e criteriosas, para corroborar com
mudanças no trato do homem preso, e realizá-las em um espírito de legalidade e ética. Ter a
humildade de reconhecer a incapacidade a respeito dos meios capazes de transformar
criminosos em não criminosos, visto que determinados condicionantes tendem a impedir essa
metamorfose, parecendo provável que algumas delas favoreçam o aumento do grau de
criminalidade das pessoas.
Ademais, a atividade desempenhada pelos agentes mantém contato direto com os
aprisionados, e tem a finalidade de prezar pela segurança e reeducação destes e, ao mesmo
tempo, impedi-los de sair daquele ambiente, vigiando-os continuamente. Os agentes são os
únicos intermediários entre os reclusos e a sociedade, o que os obriga a conviverem e a
manterem relacionamentos com dois mundos sociais e culturais distintos. Não há uma
possibilidade de desligamento total por parte dos funcionários que trabalham nessas instituições
em razão do ambiente atípico, que é penoso, perigoso e insalubre. Eles convivem com
indivíduos das mais variadas personalidades, constatando diversas experiências que tendem a
ser pouco positivas.
Essas atribuições, adicionadas às lamentáveis conjunturas oferecidas pelo sistema
prisional brasileiro e ao desprezo e indiferença do corpo social afetam não só a saúde física,
mas também aumentam o estresse e consternação da psique dos agentes prisionais.
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Os problemas se agravaram devido um fator máximo: o surgimento das facções. Neste
sentido, através de dois momentos pode-se verificar a situação com que as coisas aconteciam
dentro do cárcere. Primeiro: para se protegerem contra a violência e a tortura com que o Estado
agia. Segundo: para criar uma ordem entre os presos, pois havia extorsão, exploração e
violência sexual entre os mesmos.
Assim, o cotidiano dos agentes de segurança penitenciária que convivem com esta
realidade, em especial os que adoecem no sistema, justificou, no aspecto social, o interesse do
grupo quanto as experiências no cárcere. Estes sintomas aliados a um excedente e duradouro
excesso de trabalho tornam as tarefas do agente penitenciário ainda mais fatigante e de difícil
desempenho.
Dessa feita, o estresse pode trazer implicações adversas para os diferentes âmbitos da
atividade humana, caso o ambiente de trabalho e sua organização não sejam adequados para
enfrentar as adversidades da profissão. Torna-se também necessário a adequação do trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, o exemplo do agente penitenciário
(BRASIL, 1978).
A apreensão ocasionada pelo fator do agente prisional estar rotineiramente sujeito a
episódios de opressão e inquietação, a desvalorização ou falta de reconhecimento da sociedade
para com seu papel social, e o ônus das tarefas ocasionam a comutação das ocorrências
psicológicas para o organismo, como forma de expressar esse desapontamento. O corpo
transforma-se em objeto de todas as frustações, acarretando uma corrosão da plenitude física e
psicológica.
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2. ORGANIZAÇÃO
Em 1999 existia em Santa Rita do Sapucaí a cadeia pública, onde a guarda e custódia
dos detentos era feita pela Polícia Civil. Com o crescimento da população carcerária os órgãos
públicos se viram na necessidade de fundar o presídio, sob o comando da SEAP, o que já era
comum em outras comarcas.
O comando integral da SEAP ocorreu em 07 de janeiro de 2010, quando a SSP
assumiu definitivamente a direção do presídio, deixando para a polícia civil a realização dos
procedimentos atribuídos à sua função, que é investigação e trabalhos internos de inteligência.
A cidade de Santa Rita do Sapucaí foi escolhida devido a sua localização e hoje recebe
presos de várias comarcas como: Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Careaçu, São
Gonçalo do Sapucaí, Natércia, Heliodora, Jacutinga, Monte Sião, Albertina, entre outras.
Na figura 1 é descrita a estrutura organizacional da SEAP:

DIRETOR REGIONAL

DIRETOR GERAL

DIRETOR DE
SEGURANÇA

ADMINISTRAÇÃO

COORDENADOR

ATENDIMENTO
TÉCNICO

AGENTES DO
SISTEMA PRISIONAL

Figura 1 - Organograma SEAP - Santa Rita do Sapucaí
Fonte: Elaborado pelos autores

Atualmente o presídio conta com enfermeiros, dentistas, psicólogo, assistência jurídica
e social, além de 45 agentes de segurança, divididos em quatro equipes. Também possui
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parcerias com empresas locais que oferecem treinamento e novas oportunidades aos detentos.
O sistema prisional hoje trabalha com a ressocialização dos detentos, proporcionando a inclusão
social.
O presídio de Santa Rita do Sapucaí tem 80 reeducandos trabalhando e se especializando
na montagem/testes de equipamentos eletrônicos em empresas parceiras e 38 matriculados no
ensino regular (fundamental e médio) através da secretária de educação municipal.
A sua população carcerária é de 187 detentos, mas a capacidade é de apenas 80. Possui
em média 18 detentos por cela, quando na verdade deveriam ser apenas 8. Isso provoca uma
grande tensão no ambiente e muitas reclamações por parte dos detentos. Essa grande tensão
recai sobre os agentes penitenciários que são as pessoas mais próximas a eles.

13

3.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1

DIREITOS HUMANOS

Nos primórdios da civilização não se falava e nem se praticava direitos humanos. A
violência era extremamente comum nas relações humanas, alimentando apenas o grande desejo
do homem em dominar outros homens e o mundo a sua volta. Certamente, nunca houve
conformismo diante do quadro de violência gratuita contra indivíduos e suas famílias, em
particular pelos povos dominados e por conta das pessoas presas, torturadas e mortas (NUCCI,
2016).
Familiares desesperados; cidades inteiras destruídas e campos queimados constituíam
cenário conhecido no longo tempo das trevas. Por isso, com o passar dos anos, vários
documentos foram elaborados, em diferentes pontos do Globo, na tentativa de conter os abusos
e o ilimitado poder dos soberanos, chefes e governantes em geral. (NUCCI, 2016)
Nas palavras de Rodríguez Puerto e G. Robles (NUCCI, 2016):
Os ‘direitos humanos’ se chamavam antigamente ‘direitos naturais’ (iura naturalia,
natural rights, droits naturels, natürliche Rechte, diritti naturalli). Este último nome
indica a procedência desses direitos: a mãe natureza. Designam direitos que o ser
humano possuiria pela simples razão de ter uma natureza humana. Por isso, foram
denominados, mais tarde, ‘direitos humanos’ (humana iura, human rights, droits de
l’homme, Menschenrechte, diritti umani). São direitos que o homem tem por ser
homem. Trata-se, pois, de um conceito filosófico, de caráter moral e político, e que
como é lógico envolve toda uma concepção antropológica. Devido a isso, é um
conceito ideologizado.

Todavia, seja qual for discussão doutrinária quanto à origem dos direitos humanos, ela
quase sempre volta ao direito natural, pois é essencial à própria percepção do ser humano como
indivíduo (NUCCI, 2016)
Direitos humanos, que na atualidade são intrínsecos aos conceitos da dignidade humana,
são os relevantes a conceder ao ser humano a sua premissa máxima de individualidade no meio
de todas os seres existentes no mundo, mas garantindo também, em qualquer comunidade, tribo,
reino ou cidade, condições mínimas de respeito à sua integridade físico-moral e de
sobrevivência satisfatória (NUCCI, 2016).
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3.2 SEGURANÇA PÚBLICA
O sistema político atual, surgido na contemporaneidade, assevera que a função das
ordens políticas, sobretudo a do Estado, tem sido reorganizado para satisfazer e responder ao
movimento ágil da sociedade. Evidencia ainda o fortalecimento do seguimento civil nacional,
que vem ocorrendo desde o início deste século, que destaca a necessidade de segurança como
prerrogativa do exercício da cidadania. A segurança do cidadão ergue-se como o primordial
quesito à salvaguarda de direitos e a observância dos deveres, prescritos nas ordenações
jurídicas. A segurança pública é tida como uma reinvindicação social que requer órgãos estatais
e outras estruturas da sociedade para que seja executada. Os órgãos estatais, responsáveis por
praticar procedimentos direcionados à garantia da segurança do cidadão, designa-se sistema de
segurança pública, cujo fulcro governamental estratégico é a soma de práticas balizadas em
projetos e intenções implementados de maneira a assegurar a segurança individual e coletiva,
ou seja, política de segurança pública (CARVALHO E SILVA, 2011).
Segurança é uma palavra que representa conforto, bem-estar, confiança, certeza, como
por exemplo: as pessoas sentem-se seguras em casa, a criança está em segurança na escola; o
filho está com os pais, logo, em segurança. A palavra não é associada, necessariamente, a
crime. Estar seguro não significa estar livre de crimes; embora possa ter esse sentido, ele não
exclusivo e nem único (NUCCI, 2016).
A grande marca deste início de século é o processo de globalização econômicofinanceira, que impõe o rearranjo do papel do Estado na gestão pública e no seu vínculo com
o mercado e a sociedade. Nessa evolução, a coordenação da política de segurança pública
como alicerce para confrontação da violência e criminalidade, é uma contenda para o Estado e
para a Sociedade (CARVALHO E SILVA, 2011).
Segurança pública é o conjunto das ações preventivas e reativas, de natureza pública,
que, em resposta ao fenômeno da criminalidade, volta-se ao alcance ou à manutenção da ordem
pública e que tem como fim último proporcionar aos indivíduos, na convivência social, a fruição
de relações pautadas no direito básico de liberdade, garantidas a segurança jurídica – proteção
contra repressão autoritária do Estado – e a segurança material – proteção contra agressões de
todo tipo (NUCCI, 2016).
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A segurança pública é precisamente o sentimento de tranquilidade de uma população,
que acredita numa vida calma e pacífica, sem os impasses trazidos precisamente pelo convívio
com outras pessoas, por isso pública. Nossa Constituição, em seu art. 144, Capítulo III, detalha
os órgãos responsáveis por garantir a nossa sociedade essa segurança, cuja a essência é frustrar
a ações criminais (BRASIL, 1988).

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO
Na atual estrutura organizacional do Estado brasileiro compete ao MTE, entre outras
atribuições, a fiscalização do trabalho, a aplicação de sanções previstas em normas legais ou
coletivas sobre esta área, bem como as ações de segurança e saúde no trabalho. Embora na
esfera das relações saúde/trabalho exista alguma sobreposição de atribuições com o MS e o
MPS, fica basicamente a cargo do MTE a regulamentação complementar e a atualização das
normas de SST, bem como a inspeção dos ambientes laborais para verificar o seu efetivo
cumprimento. De modo mais específico, o MTE atua sobre as relações de trabalho nas quais há
subordinação jurídica entre o trabalhador e o tomador do seu serviço exceto quando
expressamente estabelecido em contrário nas normas legais vigentes (CHAGAS, SALIM e
SERVO, 2012).
Ao analisar a origem do homem, constata-se que o predomínio do trabalho
constantemente pontuou suas atividades. Para se alimentar, era necessário a coleta de frutos e
vegetais, a caça de animais além do desenvolvimento das atividades agrícolas, indispensáveis
à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento evolutivo, cognitivo e social. Um papiro de 2500
a.C. contém a descrição no Egito antigo de acidente com diagnóstico de lombalgia aguda
resultante de um trabalhador envolvido na construção de uma pirâmide. Por volta de 450 a.C.,
Hipócrates, considerado o pai da medicina, já havia observado que a asma era a patologia mais
comum em certos profissionais, como alfaiates e pescadores. (SILVA E PASCHOARELLI,
2010).
Na vida do homem, o trabalho tem um significado muito importante, pois é dele que
vem seu sustento, realização, satisfação; com seu trabalho ele constrói toda a sua história.
Que o trabalho é fonte de lesões, adoecimento e morte, é fato conhecido desde a
antiguidade. Embora de modo esparso, há citações de acidentes de trabalho em diversos
documentos antigos. Há inclusive menção a um deles no Novo Testamento de Lucas (o
desabamento da Torre de Siloé), no qual faleceram dezoito prováveis trabalhadores. Além dos
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acidentes de trabalho, nos quais a relação com a atividade laboral é mais direta, também existem
descrições sobre doenças provocadas pelas condições especiais em que o trabalho era executado
(CHAGAS; SALIM; SERVO, 2012).
As atividades laborais acarretam implicações e, portanto, já afetavam os trabalhadores
nos mais remotos tempos da civilização. Conforme Silva e Paschoarelli (2010), na antiguidade
os problemas na coluna nos carregadores de pedra, as cólicas pelo chumbo nos mineiros e a
intoxicação pelo mercúrio já estavam presentes.
Na metade do século XVII, no ano de 1700 aproximadamente, o médico italiano
Bernardino Ramazzini, publicou um estudo sobre doenças e lesões ligadas ao trabalho,
descrevendo-as minuciosamente no livro “De Morbis Artificum Diatriba” (Doenças
ocupacionais). Essas doenças foram encontradas em mais de 50 atividades profissionais
existentes na época. Ramazzini é tido como um dos eminentes especialistas das causas das
doenças ocupacionais. (SILVA E PASCHOARELLI, 2010).
Apesar dessas evidências, não há informação de qualquer política pública que tenha sido
proposta ou implementada para reduzir os riscos a que esses trabalhadores estavam submetidos.
Nesses períodos, as vítimas dos acidentes/doenças relacionadas ao trabalho eram quase
exclusivamente escravas e pessoas oriundas dos níveis considerados como os mais inferiores
da escala social (CHAGAS, SALIM e SERVO, 2012).
A primeira legislação do trabalho surgiu na Inglaterra no ano de 1802 e foi chamada de
Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, de 1802, seguida por outras semelhantes nos demais
países que sem encontravam na marcha da industrialização. O surgimento e instituição da
(OIT), em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, modificou intensamente o andamento e a
ótica nos regimentos e mecanismos de segurança na saúde do trabalhador, achando-se hoje em
dia como influente parâmetro mundial acerca do tema (ROSEN, 1994).
Embora de forma mais tardia em relação aos países de economia central, o mesmo
fenômeno ocorreu no Brasil. Da descoberta em 1500 a 1889, período colonial e imperial,
escravos (índios e negros) e homens livres pobres realizavam a maior parte do trabalho braçal.
Condições de segurança e saúde no trabalho eram preocupações irrelevantes.
As leis do trabalho foram desdobradas no Governo Vargas (1930-1945) com o DecretoLei no 5.452, de 1º de maio de 1943, que constituiu a CLT (1943). Incorporada de maneira
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austera, com inclinações ditatoriais, como o poder na época, essa legislatura procurou preservar
as contestações trabalhistas e sociais à sombra do Estado, criando inclusive em 26 de novembro
de 1930 o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Grande parcela dessa legislatura inicial
foi alterada adiante, até mesmo pela Constituição Federal de 10 de outubro de 1988. Todavia,
inúmeros dos seus conceitos e fundamentos permanecem vigentes, tais como os princípios de
empregador e empregado, os atributos do contrato de trabalho e do vínculo empregatício, a
Justiça e o Ministério Público do Trabalho, entre outras coisas. Embora a fiscalização do
trabalho tenha sido pontualmente implantada, sua ação realmente efetiva só ocorreu vários anos
mais tarde (CHAGAS, SALIM e SERVO, 2012).
A CLT uniu toda a lei trabalhista que existia naquela época e foi um símbolo por
introduzir, de maneira efetiva, os direitos trabalhistas na legislatura do Brasil. Seu propósito
fundamental foi regular os vínculos singulares e coletivos do trabalho, nela preditas, surgindo
como uma imposição legítima, após a geração da Justiça do Trabalho (JUSBRASIL, 2012).
A OIT é uma agência de diversas ramificações associada à ONU, criada para
promover a justiça social e especializada nas questões do trabalho. A OIT Possui como metas,
a melhora da qualidade e do amparo adequado à vida e à saúde de todos os trabalhadores, nos
seus mais variados trabalhos. Procura viabilizar um desenvolvimento harmônico das regras de
amparo aos assalariados. Realizou e continua realizando comportamento relevante na
propagação e regulação de questões e práticas na esfera do trabalho (OIT, 2018).
Os 187 Estados-membros possuem comissão paritária da OIT, como também de seus
institutos de empregadores e de trabalhadores. Possui uma rede de escritórios em todos os
continentes e sede em Genebra, na Suíça. Três vezes ao ano o Conselho de Administração se
reúne em Genebra, conselho esse responsável pela direção da agência. Anualmente, também
em Genebra, é realizado o fórum da Conferência Internacional do Trabalho para:
1.

Debater conteúdos diversificados do trabalho;

2.

Revisar e adotar normas internacionais do trabalho;

3.

Ratificar as suas políticas gerais, o programa de atividades futuras e o programa

orçamentário.
A OIT criou 188 convenções, a partir de 1919, sendo que 158 sofreram atualizações. O
Brasil aprovou 96, mas só 82 estão em vigor, sendo a última aprovação a da Convenção 151,
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em 15 de junho de 2010. O quadro abaixo mostra que o Brasil é um dos países que mais
segue, pelo menos pontualmente as convenções da OIT (OIT, 2018).

País

Convenções Ratificadas

Noruega

91

Brasil

82

Finlândia

82

Suécia

77

Alemanha

72

Reino Unido

68

Dinamarca

63

Estados Unidos

14

Figura 2 - Convenções Ratificadas
Fonte: Adaptado de OIT (2018).

A Convenção 155 adotada pela OIT em 1981 (OIT,1981) e aprovada no Brasil em maio
de 1992 (BRASI,1992), trata sobre a segurança e saúde ocupacional e o meio ambiente de
trabalho. Foi proferida através do Decreto no 1.254, de 29 de setembro de 1994
(BRASIL,1994), e é mais abrangente que a Convenção 148 (OIT,148).
A convenção 155 da OIT estabelece a organização de um regime nacional de saúde e
segurança do trabalhador e do meio ambiente de trabalho, com parecer de empregadores e
empregados, objetivando a prevenção de acidentes e danos à saúde, limitando os riscos
pertinentes a esse cenário ao mínimo possível e adaptando o trabalho ao trabalhador e não ao
contrário. Determina que as doenças e acidentes laborais sejam notificados a jurisdição
competente, e ainda determina a realização da análise dos mesmos, com o propósito de
averiguar a presença de um quadro grave. Impõe ainda a aplicação de mecanismos de segurança
nos aparatos usados nos locais de trabalho, sendo isso responsabilidade dos empregadores.
Faculta ao trabalhador interromper a atividade laboral onde haja risco significativo para sua
vida e saúde, sem que seja punido por isso, bem como reforça o direito à informação, por parte
dos trabalhadores e seus representantes, dos riscos porventura existentes nos locais de trabalho
(JUSBRASIL, 2018).
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Um destes mecanismos é a – NR 17 (BRASIL, 1978), cujo objetivo é determinar os
critérios que proporcionem o ajuste dos requisitos de trabalho às particularidades
psicofisiológicas do trabalhador, de modo a garantir o melhor nível de bem-estar, proteção e
performance eficaz.
Como já observado, várias outras convenções da OIT, aprovadas pelo Brasil, versam
sobre aspectos de segurança e saúde no trabalho, principalmente as elaboradas a partir de 1960.
Apenas citando as mais recentes, e com impactos significativos nas normas de SST em vigor
no Brasil, pode-se enumerar a que estabelece pesos máximos a serem transportados (127, de
1967), condições de funcionamento dos serviços de saúde no trabalho (161, de 1985), uso de
asbesto em condições de segurança (162, de 1986), proteção à saúde dos trabalhadores
marítimos (164, de 1987), seguridade e saúde na construção civil (167, de 1988), segurança
com produtos químicos (170, de 1990), trabalho noturno (171, de 1990), prevenção de acidentes
industriais maiores (174, de 1993), trabalho em tempo parcial (175, de 1994), segurança e saúde
na mineração (176, de 1995) e as piores formas de trabalho infantil e sua eliminação (182, de
1999).
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4.

ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

O setor de segurança pública no Brasil é formado por um sistema organizacional
compacto, que abrange diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Esses órgãos são
divididos em sete categorias, mediante sua finalidade e ligação inerente: órgãos normativos,
órgãos de policiamento e controle da criminalidade, sistema prisional, sistema socioeducativo,
sistema de políticas sobre drogas, defesa civil e segurança no trânsito.
No âmbito federal, o sistema prisional é composto pelo DEPEN, vinculado ao
Ministério da Justiça e no âmbito estadual, existe à SEAP, associada à Secretaria de Estado de
Defesa Social.
Após a extinção da SEDS em 2016, a SEAP foi criada com o intuito de delinear,
organizar, ordenar e conduzir a política prisional, assegurando a efetiva execução das decisões
judiciais e privilegiando a humanização do atendimento e a inclusão social dos indivíduos em
cumprimento de pena em Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016).
São funções da SEAP:
a)

Elaborar, coordenar e gerir a política prisional;

b)

Promover condições efetivas para reintegração social dos indivíduos privados de

liberdade, mediante a gestão direta e mecanismos de cogestão;
c)

Assegurar a aplicação da legislação e diretrizes vigentes referentes à

administração da execução penal e ao tratamento do indivíduo privado de liberdade;
d)

Articular, coordenar e consolidar as informações de inteligência do sistema

prisional para subsidiar ações governamentais na área de segurança pública;
e)

Produzir, consolidar e disponibilizar informações estatísticas e gerenciais acerca

das atividades do sistema prisional;
f)

Participar das atividades necessárias à integração dos órgãos afetos às temáticas

de segurança pública;
g)

Articular parcerias com entidades públicas e privadas, visando à melhoria do

tratamento dado ao indivíduo privado de liberdade e à segurança nas unidades prisionais.
Seu gestor pode ser indicado pelo Governador do Estado, ou assumir a função mediante
processo seletivo interno.
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Suas principais atribuições são encadear, em conjunto com a comunidade, a missão da
SEDS, que é: viabilizar segurança à sociedade, através de práticas de diligências de combate ao
crime as drogas, coordenação do sistema estadual de acolhimento socioeducativo e
incorporação dos órgãos de segurança pública em conformidade com as diretrizes e leis em
vigor; assegurar a exata e integra execução das normatizações do Sistema Prisional; nortear,
viabilizar, assistir e analisar as condutas nos setores de acolhimento e inserção na sociedade,
segurança, inteligência e administrativo, com intuito de assegurar a boa condição do Sistema
Prisional; assistir o gerenciamento dos recursos logísticos, financeiros e humanos, com a
finalidade de assegurar a proteção e a constância da Unidade Prisional; estruturar junto à
comunidade associações para oferta de cursos de alfabetização, profissionalizantes, superiores,
de nível técnico e graduação, além de iniciativas socioculturais, objetivando que o detento
aprimore suas possibilidades quando da reintegração na sociedade; regular as parcerias de
trabalho do detento da Unidade Prisional, em conformidade com as leis em vigor. (MINAS
GERAIS, 2016).
O Conselho Penitenciário Estadual também está subordinado administrativamente ao
SEAP. Trata-se de um órgão para consultas e que fiscaliza a execução da pena, com integrantes
designados pelo Governador do Estado e com prerrogativas de proferir arbítrio acerca de
indulto e modificação de sentença, vistoriar as instalações e atividades penais, além possuir
legitimidade para suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, conforme artigos 69,
71 e 186, II, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984) e de acordo com o Decreto 47.087,
2016, art. 2, da legislação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016).
Também fazem parte do SEAP, a Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e
Tecnologia, Subsecretaria de Segurança Prisional, Subsecretaria de Humanização do
Atendimento, Assessoria de Planejamento, Assessoria de Comunicação, Assessoria de
Informação e Inteligência e Unidade de Controle Interno. A base da gestão está na
Humanização do Atendimento, Segurança e Valorização do Servidor. As principais ferramentas
utilizadas para o empenho dessa gestão são: a ressocialização dos detentos, através do
oferecimento de trabalhos dentro dos presídios para redução de pena, possibilidade de formação
técnica e superior, assistência a família e atendimento jurídico.
A figura 3 representa os dados do sistema prisional para trabalho e educação.
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Figura 3 Dados do Sistema Prisional
Fonte: Agência Minas 2017.
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5.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho é conhecer os reflexos do exercício da profissão
de Agente Penitenciário em suas proporções psicossociais, tendo por base a análise do cotidiano
de trabalho do agente, aspirando auxiliar no desenvolvimento de uma boa política de saúde e
segurança para esses profissionais.
Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários, na descrição sucinta das
atribuições dos cargos, no que se refere aos agentes de segurança penitenciária, constam
atividades como: cuidar da disciplina e segurança dos presos; fazer rondas periódicas;
providenciar a assistência aos presos; informar as autoridades competentes sobre as ocorrências
surgidas no seu período de trabalho; verificar as condições de segurança física do
estabelecimento; verificar as condições de limpeza e higiene das celas; efetuar registros de suas
atividades; fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos nos estabelecimentos penais,
incluindo execução de serviços de revistas corporais; efetuar a conferência periódica da
população carcerária. Sua jornada de trabalho constitui-se de 40 horas semanais em regime de
plantões de 12h por 36h.
Pode-se classificar, por diversas razões, a categoria de agente penitenciário como uma
ocupação arriscada e estressante. Esse trabalho pode levar a distúrbios de várias ordens, tanto
físicos quanto psicológicos. O risco e a vulnerabilidade são inerentes às características de
trabalho no cárcere (Lourenço, 2010).
Pode-se observar que na atual conjuntura judiciária do país, não existe, na maioria dos
casos, possibilidade para que o agente penitenciário exerça sua função com tranquilidade, pois
existem presídios superlotados, causando assim más condições de trabalho, advertindo-se que,
em muitos casos, apenas um agente penitenciário deve se desdobrar para realizar um trabalho
que deveria ser dividido entre mais agentes, mas devido à falta de pessoal é distribuído de forma
exacerbada, fazendo com que se exceda o nível de tarefas que cada um poderia exercer. (Santos,
2010).
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6.

JUSTIFICATIVA

O trabalho justifica-se pela necessidade de: entender o trabalho nos presídios, a sua
realidade e o cotidiano pessoal e profissional dos agentes penitenciários; levantar dados oficiais
do governo do Estado, dos sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de
Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública e outras instituições que possam falar
sobre as condições de trabalho e de saúde física e psíquica dos agentes penitenciários ; relatar
aspectos da vida familiar dos agentes de segurança penitenciária; descrever a estrutura e a rotina
do sistema penitenciário; mapear as principais doenças ocupacionais dos agentes
penitenciários; pontuar as diferenças relacionadas aos gêneros.
Com todos os pontos apresentados, foi reeescrever o retrato dos agentes penitenciários,
com a maior riqueza de detalhes possível, a partir de seus depoimentos e de fontes como:
Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, sindicatos,
familiares, amigos, ativistas e policiais. Com isso, tentar checar se os agentes penitenciários
realmente adquirem doenças por conta da atividade profissional exercida.
Quanto ao conhecimento penitenciário e administrativo, visto que procura, na pesquisa
da realidade, expor as familiaridades entre os fatores determinantes da profissão, a teoria da
medicina e segurança do trabalho e os programas de gestão. Estas familiaridades podem criar
estratégias mais convenientes no sentido de atingir a segurança e a saúde do agente
penitenciário.
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7.

COLETA DE DADOS

A construção do retrato do agente penitenciário, personagem principal desse projeto,
se atentou na coleta de informações. A missão foi relatar a vida destes trabalhadores no campo
profissional e pessoal, com a ajuda de interlocutores, como: familiares, membros de
organizações do terceiro setor, colegas de trabalho e o sindicato.
Essa compreensão do mundo dos agentes penitenciários culminou na seguinte
problemática da pesquisa: de que forma o trabalho nos presídios afeta a saúde física e psíquica
e interfere no cotidiano profissional e pessoal dos agentes de segurança penitenciária (ambos
os gêneros)?
Como caminho para a investigação de possíveis repostas ao problema, foram
desenvolvidas as hipóteses:
1)

Os agentes penitenciários desenvolvem doenças psíquicas, como depressão,

síndrome do pânico e ansiedade, e físicas, como cardiovasculares e respiratórias;
2)

O descaso quanto à falta de infraestrutura adequada e de condições trabalhistas,

como baixos salários, gera estresse nesses trabalhadores;
3)

O convívio diário com a violência dificulta, ao agente, discernir os papéis

diferenciados que vive enquanto trabalhador, pai, amigo, marido, e
4)

A impunidade praticada pelo Estado faz o agente penitenciário desacreditar na

efetividade do sistema prisional da forma como existe.
Para a coleta de dados foi utilizado o ANEXO I, questionário aplicado. Através do
mesmo pôde constatar as queixas e reclamações feitas pelos agentes penitenciários através de
perguntas como: problemas de saúde, vítima de ameaça no local de trabalho, como é encarado
o trabalho, dentre outros. Esse questionário é uma aplicação prática para resultados rápidos e,
através da Tabela 1 pode-se constatar os dados obtidos através da pesquisa-ação. Já o
APÊNDICE I traz o questionário respondido por alguns agentes.
As respostas dos agentes penitenciários entrevistados, num primeiro momento, pouco
evidenciaram as mudanças pessoais ocorridas como consequência do ofício, ou relataram
enfermidades desencadeadas como o estresse profundo. No diálogo estabelecido com os
personagens, identificou que as doenças de ordem física foram narradas antes do que as de
ordem psicológica.
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Na tabela 1 é demonstrado o relatório de queixas obtidas através da entrevista feita com
os agentes colaboradores.
Queixas
Dores Físicas (Cabeça, abdominais, pernas e articulações, costas, peitos e outras)
Alterações no Sono (Insônia ou sonolência excessiva)
Desgaste Físico (Desânimo, desisnteresse, apatia e fadiga)
Psicológico (ansiedade)

Quantidade
10
5
10
20

Afastamento por motivos de saúde
19
Obs: Dos 19 agentes afastados, 15 fazem uso de medicamentos controlados e de uso contínuo
Tabela 1 - Relatório de Queixas
Fonte: Elaborado pelos autores

Para tantos problemas mostrados, geralmente os agentes utilizam de válvulas de
escape para seus problemas, como exemplo as bebidas; o contato com a violência deixa
cicatrizes e marcas. Isso se concretiza através das péssimas condições de infraestrutura dos
presídios, a extensa e tensa jornada de trabalho, resultando assim nessas doenças ocupacionais.
Dentre tantas doenças ocupacionais relatadas pelos agentes, os mesmos ainda devem
permanecer intactos e fortes, para não demonstrar aos presidiários e superiores a fraqueza que
existe dentro de si. Entre os principais motivos desse problema, os dirigentes da entidade
apontam a superlotação das cadeias, a precariedade dos ambientes e a presença de organizações
criminosas, como PCC, que atuam dentro dos presídios, ocupando uma lacuna institucional
deixada vaga pelo Estado pela ausência de políticas públicas adequadas.
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8.

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

Com a observação dos dados levantados, foi possível analisar as principais causas do
problema relatado no presente trabalho. Foram utilizadas duas importantes ferramentas: Matriz
GUT e o Diagrama Ishikawa.

8.1 MATRIZ GUT
A matriz GUT é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas para priorizar os
problemas que devem ser atacados pela gestão, bem como para analisar a prioridade que certas
atividades devem ser realizadas e desenvolvidas (PERIARD, 2011).
A matriz GUT é utilizada para as questões de solução de problemas, estratégias,
desenvolvimento de projetos, tomada de decisões.
Em uma corporação, a resolução de muitos problemas gera ao administrador certa
confusão em sua análise. Sendo que o mesmo encontra dificuldades na identificação das
questões prioritárias, que merecem maior atenção. Faz-se necessário a separação dos problemas
para então ordená-los de modo a solucionar os de grande relevância.
Para montar a Matriz GUT, inicialmente é necessário listar organizadamente as
dificuldades que envolvam as atividades realizadas. Posteriormente se faz necessário atribuir
notas para cada problema citado, considerando três aspectos principais, quanto a eles. Periard
(2011) faz a seguinte classificação:


Gravidade:

Diz quanto o peso da dificuldade analisada caso ela venha a ocorrer. Analisa-se diante
certas características, tais: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações etc. estudando
os resultados a médio e longo prazo, se antes não for solucionado;


Urgência:

O tempo necessário para resolução da tarefa. Se grande a urgência, menor é o tempo
disponível para sanar tal problema. Recomenda-se o questionamento: “A solução desta causa
pode aguardar ou necessita ser feita de imediato? ”;
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Tendência:

Refere-se à possibilidade de aumento do problema, a circunstância da questão crescer
ao decorrer do tempo. É recomendado questionar: “Caso não solucione tal problema logo, o
mesmo piorará aos poucos ou bruscamente? ”.
De posse dos dados e aplicando na ferramenta supracitada, pode observar a gravidade,
urgência e tendência, conforme mostrado na tabela 2; a qual foi baseada nos trabalhos de
(PERIARD, 2011).

MATRIZ GUT
Problemas
Falta de motivação dos agentes
Doenças psíquicas (Estresse,
insônia, ansiedade, etc.)
Dificuldade em distinguir o
comportamento dentro/fora do
local de trabalho
Doenças crônicas (Dor de:
cabeça, pernas, costas, etc.)
Desconfiança
no
sistema
disponibilizado pelo Estado

Gravidade Urgência Tendência

Grau
Critico
GxUxT

Prioridade
para solução

4

3

5

60

3

5

5

5

125

1

4

4

3

48

4

5

4

5

100

2

3

3

5

45

5

Tabela 2: Matriz GUT
Fonte: Elaborado pelos autores

A matriz GUT foi construída a partir dos dados coletados através do Questionário
Aplicado (Anexo I). De acordo com a tabela 2, pode-se notar as maiores queixas encontradas
pelos agentes penitenciários. Após essa etapa de verificação dos males apresentados, foi
realizada pela equipe, uma consulta externa com dois profissionais da saúde, psiquiatra e clínico
geral, no qual ambos elaboraram, com o auxílio da equipe, através do conhecimento técnico e
rotineiro dos agentes, o grau de gravidade para cada item exposto. Após análises clínicas
definiu-se o conjunto, dando assim origem à Matriz GUT, apresentada na tabela 2.
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8.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama de Ishikawa simplifica processos considerados complexos dividindo-os em
processos mais simples e, portanto, mais controláveis (TUBINO, 2000). Esta ferramenta é um
método bastante efetivo na busca das raízes do problema (SLACK, 2009).
O diagrama de Ishikawa, de acordo com Werkema (1995), é uma ferramenta utilizada
para expor a relação existente entre o resultado de um processo, e as causas que tecnicamente
possam afetar esse resultado.
O número de causas encontradas pode ser bastante extenso. Estas podem ser divididas
em categorias ou famílias de causas. São elas: máquinas, meio-ambiente, medidas, materiais,
métodos e mão-de-obra, conforme ilustrado no diagrama da Figura 5.

Figura 4 - Diagrama de Ishikawa
Fonte: Elaborado pelos autores

Através da realização de um brainstorming com os agentes do sistema prisional, notouse a necessidade de solucionar o principal problema que são as doenças ocupacionais. As
mesmas são causadas pelos itens citados na Figura 5 supracitada, proporcionando uma visão
ampla dos problemas encontrados no sistema, onde foi possível realizar propostas de melhorias,
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contribuindo para a saúde dos servidores, que é atualmente uma preocupação constante para a
SEAP.
Inclui-se nesta proposta de melhorias a otimização da jornada de trabalho realizada
pelos agentes, no qual hoje trabalham na escala 12x36 e a melhor opção, visto que muitos são
de outas cidades seria a escala 24x72, onde o agente trabalharia 24 horas e descansaria 72
horas, pois assim teria um maior intervalo de tempo de descanso do ambiente de trabalho e se
esgotaria menos, resultando assim num maior tempo de recuperação e descanso mental, o qual
contribuiria na redução das queixas apresentas na Figura 4.
Na Figura 6 foi elaborado um conjunto de ações para aumentar a qualidade de vida no
trabalho dos agentes penitenciários. Para dar início a esse programa de ações a proposta é os
superiores da unidade prisional entrar em contato com comerciantes e empresários da cidade a
fim de alavancar esse projeto e garantir, através de convênios com os agentes a realização
dessas ações. Diante disso, os agentes ficariam mais satisfeitos vendo que algo está sendo feito
por eles e assim ajudaria a combater os males que os cercam.

Ações para Qualidade de Vida no Trabalho
Físico-Corporais

Eventos Coletivos

Suporte Psicossocial

Danças

Reuniões Mensais

Acompanhamento Psicossocial

Ginástica Laboral

Campanhas de Imunização

Programa Nutricional

Programa de Segurança do Trabalho (CIPA)

Acolhimento de Servidores em
reabilitação
Preparação para aposentadoria

Defesa Pessoal

Rastreamentode Doenças Crônicas

Cursos de Capacitação

Torneios Esportivos

Figura 5 - Ações Para Qualidade de Vida no Trabalho
Fonte: Elaborado pelos autores

8.3 AVALIAÇÃO:
Através das ferramentas utilizadas pode ser observado as principais causas e seus graus
de gravidades que afetam a saúde psicológica do agente penitenciário e resultam em doenças
que necessitam de tratamento por um longo prazo ou até doenças crônicas, que é o que acontece
constantemente nos dias de hoje.
A partir do que foi discutido neste estudo e analisando as principais causas do problema
relatado pelos agentes, foi sugerido que o agente pudesse ter o recurso de acompanhamento do
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corpo técnico assim como os reeducandos. Pois a unidade prisional já possui os profissionais
que realizariam esses trabalhos com os agentes, não gerando assim, custos extras ao Estado.
Profissionais estes que ajudariam os agentes a acompanhar seus males psíquicos, tornando-o
assim mais acolhido e apto para a realização dos seus afazeres rotineiros, não pesando sobre o
mesmo as tensões que o ambiente de trabalho traz até ele.
O apoio social recebido dentro da prisão (pelos colegas e supervisores) também ameniza
os efeitos da tensão do trabalho sobre a saúde, ele é um fator relevante e protetivo evidenciado
nos estudos sobre estresse e sobre sofrimento psíquico.
Uma liderança de boa qualidade é analisada como um fator de proteção contra o estresse
no trabalho, assim como uma de baixa qualidade se relaciona de forma significativa com ele.
Agentes que percebem apoio de seus supervisores ou chefes relataram menos estresse e níveis
de satisfação mais elevados.
Todos os envolvidos no processo prisional podem ter uma melhoria na sua qualidade de
vida a partir do reconhecimento do Estado de suas necessidades.
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9. CONCLUSÃO
De acordo com o trabalho apresentado, os objetivos estabelecidos foram pré-alcançados,
pois os agentes tiveram maior visibilidade por seus superiores pelo trabalho realizado
diariamente e as consequências apresentadas, que são as enfermidades encontradas.
As informações levantadas são importantes como diagnóstico das principais categorias
e indicadores que merecem melhorias, podendo servir de referência para futuras investigações,
bem como a partir de sua análise podem ser implementadas melhorias na unidade prisional caso
haja interesse.
A utilização de ferramentas de gestão pode melhorar as condições de trabalho dos
agentes e todos os profissionais e pessoas envolvidas, otimizando a utilização dos escassos
recursos públicos, além de aumentar a qualidade de vida dos profissionais e seus familiares.
Assim como foram utilizando as ferramentas de gestão no presente trabalho, através
dos resultados das análises, foi possível identificar oportunidades de melhorias para a vida
profissional e social dos agentes. Ressaltando que caso as ações sejam tomadas, não resultará
em custo para o presidio de Santa Rita do Sapucaí e para o Estado.

33

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGÊNCIA

MINAS.

Dados

do

Sistema

Prisional.

Disponível

em:

http://agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/pictures/4796/content_arte_materia_exdetentos.jpg. Acesso em: set. 2018.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Políticas Públicas. Disponível em:
<https://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/seguranca_publica/entenda/informacoes_gerais.h
tml?tagNivel1=302&tagAtual=302 r>. Acesso em: 30 jun. 2018.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Decreto 47087, 2016. Disponível em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-novamin.html?tipo=DEC&num=47087&comp=&ano=2016&texto=original>. Acesso em: 07 set.
2018.
BONEZ, Aline; DAL MORO, Elisamara; SEHNEM, Scheila Beatriz. Saúde mental de agentes
penitenciários de um presídio catarinense. Psicol. Argum., Curitiba, v. 31, n. 74, p. 507-517,
jul./set. 2013. Disponível em:
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/20585>. Acesso em:
30 jun. 2018.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. Publicação
Original. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decretolei-5452-1-maio-1943-415500-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 01 nov. 2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994.
Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1254.htm>.

Acesso em: 01 nov. 2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L6514.htm>. Acesso em: 01
nov. 2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciVil_03/LEIS/L7210.htm>. Acesso em: 01 nov.
2018.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 2. Normas Regulamentadoras (NR 17)- Ergonomia
(117.000-7). Disponível em:

34

<http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_17.html>. Acesso em: 01 nov.
2018.
BRASIL. Constituição Federal (1988).
Brasil.

Diário Oficial da República Federativa do

Brasília.

Disponível

em:

<http://www.senado.gov.br/bdtextual/const88/Con1988br.pdf>. Acesso em: 07 set. 2018.
BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR 04, NR 05,
NR 06, NR 09, NR 13). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília.
CARVALHO, Viobaldo Adelídio de; SILVA, Maria do Rosário de Fátima. Política de
segurança pública no Brasil: avanços, limites e desafios. Rev. Katálysis, Florianópolis,
vol.14, n.1, jan./jun. 2011. Espaço Temático Políticas Sociais e Questões Contemporâneas.
Recebido em 07.10.2010. Aprovado em 17.01.2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802011000100007>.
Acesso em: 17 mar. 2018.
CHAGAS, A.M.R; SALIM, C.A; SERVO, L.M.S. (Org.) Saúde e Segurança no Trabalho no
Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores. 2 ed. São Paulo: IPEAFundacentro, 2012. 391 p.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Secretaria de Segurança Pública (SESP).
Disponível

em:

<https://www.mg.gov.br/instituicao_unidade/secretaria-de-estado-de-

seguranca-publica-sesp>. Acesso em: 01 nov. 2018.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Regulamento e Normas de Procedimentos
do Sistema Prisional de Minas Gerais (2016). Disponível em:
<http://www.SEAP.mg.gov.br/images/Publicacoes/Subsecretariadeadministracaoprisional/Re
gulamento-e-Normas-de-Procedimentos-do-Sistema-Prisional-de-Minas-Gerais-28.pdf>.
Acesso em: 30 jun. 2018.
JUSBRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região. História: a criação da CLT (2012).
Disponível em: <https://trt-24.jusbrasil.com.br/noticias/100474551/historia-a-criacao-da-clt>.
Acesso em: 01 nov. 2018.
JUSBRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT): Convenção 155. Disponível em:
<http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_155.html>. Acesso em: 01 nov.
2018.

35

KOLKER, Tânia. A atuação do psicólogo no sistema penal. In: GONÇALVES, Hebe
Signorini; BRANDÃO, Eduardo Ponte. Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: NAU,
2004.
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. Lei nº. 7.210, de julho de l984 (LEP). Disponível em:
<http://www.dji.com.br/leis-ordinárias>. Acesso em: ago. 2018.
LOURENÇO, L. C. Batendo a tranca: impactos do encarceramento em agentes penitenciários
da

região

metropolitana

de

Belo

Horizonte,

2010.

Disponível

em:

<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7181>. Acesso em: set. 2018.
MEDINA, L. C. A pena privativa de liberdade e sua função de reintegração social.
Disponível em: <www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=161 71>. Acesso: 01
nov. 2018.
MORAES, Pedro R. Bodê de. A identidade e o papel de agentes penitenciários. Tempo Social,
Revista de sociologia da USP, v. 25, n. 1, 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ts/v25n1/07.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018.
NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos Humanos versus Segurança Pública. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 155. Brasília: Ministério do Trabalho
e Emprego. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/convencoes/cv_155.asp.
Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 161. Brasília: Ministério do Trabalho
e Emprego. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conheça a OIT. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: 07. set.
2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 127. Peso Máximo de Cargas.
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 148. Proteção dos trabalhadores
contra os riscos profissionais. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago.
2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 162. Utilização do Asbesto com
Segurança. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.

36

OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 164. Saúde dos Trabalhadores
Marítimos. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 167. Segurança e Saúde na
Construção. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 170. Segurança com Produtos
Químicos. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 171.Segurança no Trabalho Noturno.
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 174. Prevenção de Acidentes
Industriais. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 175. Trabalho em tempo Parcial.
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 176. Segurança e Saúde na
Mineração. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 182. Trabalho Infantil. Disponível
em: <http://www.oitbrasil.org.br>. Acesso em: ago. 2018.
OIT. Conferência Internacional do Trabalho. Decreto 1.539. Convenção 151. Disponível em:
<https://www.leychile.cl/navegar?idnorma=179437>. Acesso em: 07 set. 2018.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Conheça a OIT. Disponível
em: <https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 01 nov.
2018.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenções. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 01 nov. 2018.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório Mundial da Saúde: saúde mentalnova concepção, nova esperança. Lisboa: Direção-Geral da Saúde. Disponível em:
<http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_djmessage_po.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018.
PERIARD,

GUSTAVO.

MATRIZ

GUT.

Guia

Completo.

Disponível:

<http://www.sobreadministracao.com/matriz-gut-guia-completo/>. Acesso em: 01 nov. 2018.
ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec, 1994.

37

SANTOS, M. M. Agente penitenciário: trabalho no cárcere, 2010. 88 f. Dissertação (Mestrado
em Psicologia, Sociedade e Qualidade de Vida) - Escola de Psicologia. Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. Disponível em:
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17464>. Acesso em: set. 2018.
SILVA, José Carlos Plácido da; PASCHOARELLI, Luís Carlos (org.). A evolução histórica
da

ergonomia

no

mundo

e

seus

pioneiros

(2010).

Disponível

em:

<https://static.scielo.org/scielobooks/b5b72/pdf/silva-9788579831201.pdf>. Acesso em: 17
mar. 2018.
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2000
WERKEMA, M.C.C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos.
Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni, 1995.

38

10. ANEXOS E APÊNDICES
ANEXO 1
Questionário Aplicado
a) Nome, idade, há quanto tempo trabalha no sistema;
b) Por que se tornou ASP? Quais motivos o levaram a escolher a profissão?
c) Já passou por alguma rebelião?
d) Tem algum problema de saúde? (Se sim: você acredita que seus problemas de saúde
decorrem da profissão?)
e) Você encara o seu trabalho como outro qualquer?
f) O que sua família pensa sobre o seu trabalho? E seus amigos?
g) Quais as maiores queixas que tem em relação ao trabalho?

h) O que pensa sobre a política de segurança pública e administração penitenciária de mg?
i) (Se apontar problemas) O que vê como solução para os problemas?
j) Como você avalia o governo do estado quanto à situação da infraestrutura das penitenciárias
Minas Gerais?
k) Qual a sua opinião sobre o tratamento que é dado pelo governo do Estado de Minas aos
trabalhadores?
l) Você já foi vítima de ameaça ou coação no ambiente de trabalho?
m) Quais foram as piores cenas/histórias que viveu no seu tempo de trabalho?
n) Alguma vez teve medo? Se sim, como foi, medo do que?
o) Você é feliz sendo agente penitenciário?
p) Um presídio é o limite da vida de um ser humano?
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RESUMO
O trabalho está inserido no contexto de melhoria de processos e apresenta a análise dos
problemas causados pela falta de otimização do processo de abertura e fechamento de caixas
da empresa Supermercado Nova Borda. O projeto fez sugestões de melhorias que foram
implantadas e apresentou os resultados alcançados. A empresa é de pequeno porte e atua no
ramo de comércio e varejo de produtos alimentícios e outros. O principal objetivo do trabalho
de pesquisa foi minimizar as diferenças financeiras da atividade de caixa no atendimento ao
cliente. A principal ferramenta utilizada foi o DMAIC, voltada para a otimização de
processos. O trabalho atingiu seu objetivo principal e ajudou na padronização dos processos,
na criação de indicadores, na motivação dos colaboradores envolvidos e na regularização do
pagamento da Quebra de Caixa.
Palavras-chave: Processos. Otimização. Padronização. Quebra de Caixa. DMAIC.

ABSTRACT
This paper is inserted in the context of process improvement and presents the analysis of
problems caused by the lack of optimization process of opening and closing boxes in the
Nova Borda Supermarket. The project made suggestions for improvements that were
implemented and presented in the results achieved. The company is small and operates with
food retail and other products. The main objective of the research was to minimize the
financial differences of the cash activity in customer service. The main tool used was
DMAIC, focused on process optimization. The work reached its main objective and helped in
the standardization of processe creating indicators and motivating employees involved and in
the regularization of the payment of the Cash Gap.
Keywords: Processes. Optimization. Standardization. Cash Gap. DMAIC.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Paim, Cardoso, Caulliraux e Clemente (2009), melhorar processos é uma ação
básica para as organizações responderem às mudanças que ocorrem constantemente em seu
ambiente de atuação e para manter o sistema produtivo competitivo. Com o elevado número
de concorrentes, as empresas se encontram em uma incansável busca por produtividade, sem
deixar de lado a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes. Uma das principais
ferramentas para alcançar a produtividade desejada é a melhoria de processos, onde as
empresas, muitas vezes, com pequenos reajustes, conseguem atingir resultados que superam
as suas expectativas.
Gimenes (2012) diz que a gestão de processos de negócio aparece como pedra fundamental
para que as exigências dos clientes sejam cumpridas com sucesso, contribuindo para o alcance
de sua satisfação. Para que isso seja possível, é preciso que todos os processos sejam
aperfeiçoados continuamente, garantindo o seu funcionamento de maneira harmoniosa dentro
da organização.
Nesse contexto de melhoramento de processos, foi realizado o projeto para otimizar o
processo de abertura e fechamento de caixas do Supermercado Nova Borda, uma empresa do
setor de varejo do sul de Minas Gerais. O processo falho e não padronizado gerava uma série
de problemas para a empresa, sendo o principal deles as altas diferenças financeiras
encontradas na atividade de caixa no atendimento ao cliente.
O objetivo principal do trabalho foi minimizar tais diferenças financeiras. Com a resolução do
problema principal, foi possível padronizar os processos, criar indicadores confiáveis, motivar
os funcionários do setor de caixas e regularizar o pagamento da Quebra de Caixa.
Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados alguns métodos e ferramentas, como o
melhoramento e padronização de processos e a utilização de fluxogramas, no entanto, a
principal ferramenta utilizada foi o DMAIC.

2 EMPRESA
A empresa estudada é o Supermercado Nova Borda, localizada em Borda da Mata, sul de
Minas Gerais. Atua no setor de comércio e varejo de produtos alimentícios e outros há cerca
de 23 anos.
A empresa possui dois casais de sócios administrativos e dois desses sócios são irmãos. A
sociedade começou com um pequeno açougue, de cerca de 15 m², onde hoje é uma
bicicletaria, como pode ser observado na figura 1.

FIGURA 1 - Primeiro endereço da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

O ponto era bastante estratégico, pois do seu lado direito havia uma mercearia e do seu lado
esquerdo, um hortifrúti, então, os clientes vinham praticamente no mesmo endereço e
conseguiam fazer todas as suas compras.
Nesse estabelecimento eles trabalharam por oito anos até que surgiu uma oportunidade de
ampliar o negócio. Próximo ao açougue havia um mercado com cerca de 136 m², como
mostra a figura 2.
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FIGURA 2 - Segundo endereço da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Esse mercado foi colocado à venda e os sócios decidiram comprá-lo. Com a compra, eles
levaram o açougue e implantaram também um hortifrúti.
Trabalharam por mais cinco anos, até que o espaço começou a ficar pequeno e o aluguel
começou a pesar nas finanças. Próximo do mercado, havia um lote de cerca de 250 m². Vendo
a possibilidade de sair do aluguel e aumentar as vendas, os sócios decidiram comprar esse lote
e construir um supermercado, com 250 m² de área de venda e 250 m² de depósito, totalizando
500 m² de construção, como mostra a figura 3.
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FIGURA 3 - Endereço atual da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Além do açougue e do hortifrúti, foi implantado também uma padaria. Mais uma vez,
trabalharam muito durante cinco anos, até que as vendas começaram a aumentar, necessitando
de um maior espaço para atender os clientes. Nos fundos do supermercado havia um terreno
de 356 m². Os sócios compraram esse terreno e começaram a ampliação em 2013,
aumentando mais 356 m² de área de venda e mais 356 m² de depósito. Hoje a empresa tem
uma loja de 606 m² e mais um depósito de 606 m², com açougue, peixaria, padaria, hortifrúti,
utensílios, presentes, adega e outros, como mostra a figura 4.
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FIGURA 4 - Fachada atual da empresa
FONTE: Fornecida pela empresa

Este ano a empresa comprou mais um terreno vizinho para ampliar ainda mais sua loja. A
previsão de inauguração está para o começo de 2019, com uma construção de quase 2000 m².
O Supermercado Nova Borda tem como missão garantir os melhores serviços, produtos de
qualidade, variedade e preços competitivos, com total excelência em higiene e atendimento
aos clientes. Sua visão é ser o melhor supermercado da região, buscando inovação e
crescimento com total respeito a comunidade. Além disso, tem como valores: respeito, ética,
honestidade e responsabilidade social e ambiental.
A empresa é organizada de acordo com a função de cada colaborador, tendo seu organograma
caracterizado como funcional, evidenciado na figura 5.
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FIGURA 5 – Organograma Funcional
FONTE: Elaboração própria

Conforme destacado na figura 5, o problema estudado se encontra no setor de caixas da
empresa, onde trabalham os operadores de caixas e os balconistas de crediário.

3 EMBASAMENTO TEÓRICO
"Melhorar processos é uma ação básica para as organizações responderem as mudanças que
ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação." (PAIM et al., 2009, p.25). Com a
crescente competitividade nos dias de hoje, as empresas se veem na condição de ter que
otimizar seus serviços para poder atender cada vez mais as exigências de seus clientes. O
melhoramento de processos é uma das principais ferramentas para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados.
Segundo Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) a evolução do mercado traz cada vez mais
desafios para as empresas. No caso de organizações voltadas para o setor de prestação de
serviços, o maior desafio é atender as exigências dos clientes.
Com a ajuda de algumas ferramentas, torna-se mais fácil desenhar o processo estudado e
assim ter uma melhor visualização dele como um todo. Uma dessas ferramentas é conhecida
como fluxograma. De acordo com Pavani e Scucuglia (2011), fluxograma trata-se de um
conjunto simples de simbologia para elementos primários do processo. Geralmente, possui
uma notação mais facilmente interpretada e compreendida pelos colaboradores da
organização, em todos os níveis.
Em otimização de processos deve-se incorporar um método muito importante, conhecido com
padronização. De acordo com Werkema (2012), a padronização faz com que uma boa parte da
variabilidade dos processos sejam evitadas, sendo um método usado para indicar os
procedimentos para execução das tarefas de um processo, de modo que os resultados
desejados possam ser alcançados e mantidos.
No projeto de melhoria realizado neste trabalho foi utilizado a metodologia Seis Sigma, mais
especificamente a ferramenta DMAIC. Rodrigues (2016) afirma que o DMAIC é o norteador
para a eficácia das fases de um Projeto Seis Sigma.

A melhoria com base na Metodologia Seis Sigma tem como objetivo agregar valores
ao processo ou produto para o atendimento, satisfação do cliente e a redução dos
custos do processo. O rigor e a disciplina da metodologia são concretizados por
meio de Projetos Seis Sigma que utilizam ferramentas, técnicas e análise estatística
para medir e melhorar o desempenho organizacional (RODRIGUES, 2016, p. 19)
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A metodologia DMAIC é dividida em cinco etapas: Define, Measure, Analyze, Improve e
Control, em português: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Werkema (2012)
define as atividades de cada uma das cinco etapas. Em Definir, deve-se descrever o problema
do projeto, definir a meta, avaliar seu histórico, retorno econômico, impacto sobre o cliente,
consumidores e estratégia da empresa, além de identificar o principal processo envolvido no
projeto. Na segunda etapa deve-se decidir entre as alternativas de coletar novos dados ou usar
dados já existentes na empresa. Caso seja necessário a coleta de dados, deve-se planejá-la. Na
etapa seguinte, deve-se analisar o processo gerador do problema prioritário, analisar os dados
do problema prioritário e de seu gerador, identificar e organizar as causas potenciais do
problema prioritário e quantificar a importância das causas potenciais prioritárias. Em
Melhorar deve-se propor, avaliar e implementar soluções para o problema prioritário. Por fim,
na etapa Controlar, deve-se avaliar o alcance da meta e definir e implementar um plano para o
monitoramento da performance do processo.
De acordo com Rodrigues (2016), a fase de iniciação é representada pelo Definir, ode deve-se
definir os processos críticos e os objetivos diante do negócio e das expectativas e
necessidades dos clientes. A segunda fase é de planejamento, representada pelo Medir, onde
deve-se medir o desempenho do processo e identificar os problemas e as intensidades destes.
A próxima etapa é de execução, representada pelo Analisar, onde deve-se analisar o
desempenho e as causas dos problemas. A etapa seguinte é de finalização, representada pelo
Melhorar, onde melhora-se o processo, eliminando os problemas, reduzindo os custos e
agregando valores para o cliente. Por último vem o Controlar, que é a etapa de controle, onde
deve-se controlar o desempenho do processo.
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) descrevem as cinco etapas do ciclo DMAIC de uma forma
mais sucinta. De acordo com eles, a primeira etapa resume-se em definir os problemas e
situações a serem melhorados. Na etapa seguinte deve-se mensurar para obter as informações
e dados. Na terceira etapa, deve-se analisar as informações captadas e na quarta, deve-se
incrementar processos. Por fim, na etapa Controlar, deve-se controlar os processos
aperfeiçoados, a fim de gerar um ciclo de melhoria contínua.

4 O PROBLEMA ESTUDADO
O problema estudado se encontrava no setor de caixas da empresa, mais especificamente no
processo de abertura e fechamento de caixas, onde envolve muita atenção e cuidado na
conferência de valores e na checagem das operações realizadas.
O fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas antes das melhorias aplicadas é
apresentado na figura 6 a seguir:

FIGURA 6 - Fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas antes da otimização
FONTE: Elaboração própria
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O método de fechamento de caixas era confuso e baseado em relatórios não específicos. O
setor de caixas da empresa trabalha em dois turnos, A e B. O fechamento era feito por caixa e
não por operador, entretanto, em situações normais, sabia-se qual operador era responsável
por cada caixa, já que havia uma separação específica. O colaborador do turno A terminava
seu expediente e emitia um relatório chamado Leitura X, como mostrado no anexo A, onde
apresentava todas as vendas realizadas até o momento naquele dia. Depois ele tirava todo o
dinheiro do caixa, deixando apenas um valor fixo de R$ 300,00 composto por moedas e notas
de valores menores, que era o dinheiro reservado para troco. O restante do dinheiro ele
colocava em um malote e entregava para um responsável.
O colaborador do turno B fazia o mesmo procedimento e emitia um relatório chamado
Redução Z, como mostrado no anexo B, que também apresentava todas as vendas realizadas
até o momento naquele dia, incluindo as vendas do turno A. Sendo assim, o setor financeiro
tinha que fechar o caixa do turno A e depois somar com o caixa do turno B, para chegar no
valor apresentado na Redução Z. Esse processo do setor financeiro era bastante trabalhoso e
gerava possibilidades de erros e falta de credibilidade.
A ineficiência do processo de abertura e fechamento de caixas gerava uma série de
consequências para a empresa. Além de gerar valores de diferenças monetárias fora do limite
aceitável, era difícil relacionar tais diferenças com o operador responsável, devido a algumas
falhas que haviam no processo, por exemplo, em horários de picos e movimentos, ocorriam
situações em que um operador trabalhava no caixa do outro. Além disso, os operadores não
conferiam o troco que estava na gaveta antes de iniciar sua jornada de trabalho e não
contavam o dinheiro que colocavam no malote, o que os impossibilitavam de confrontarem o
fechamento do financeiro. Havia ainda situações em que o operador do turno A fazia o
fechamento do seu caixa e continuava trabalhando nele, dessa forma, quando o operador do
turno B chegava ele estava livre para ir embora, no entanto, se nesse intervalo de tempo entre
o fechamento do caixa e a troca de turno houvesse algum erro, quem seria responsável era o
operador do turno B e não o do turno A. Esses casos faziam com que não fosse possível
descobrir o verdadeiro operador que falhou em alguma parte do processo.
Além das diferenças financeiras e a impossibilidade de relacioná-las com os operadores
responsáveis, haviam outros problemas como colaboradores desmotivados, já que
trabalhavam em um processo falho e muitas vezes assumiam erros sem ter certeza de tê-los
cometidos. Isso interferia na qualidade do serviço e, principalmente, no atendimento ao
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cliente. Havia também o caso da Quebra de caixa, que é um valor pago ao colaborador que
exerce a função de caixa para compensar possíveis descontos. A empresa não estava pagando
esse valor aos seus operadores de caixa, já que não conseguia descontar os valores das
diferenças, por causa da inconsistência de seu processo. Essa obrigatoriedade é estabelecida
na Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados no Comércio de Pouso Alegre e Região
pelo SINECOM e pelo SINDVALE.

CLÁUSULA 8ª – QUEBRA-DE-CAIXA – Todo empregado que em sua jornada de
trabalho exerça a função exclusiva de CAIXA, terá direito de receber o valor
correspondente a R$ 51,00 (cinquenta e um reais) mensais para cobrir eventuais
diferenças de caixa.
Parágrafo Único – Às empresas que descontam as diferenças de caixa, comunicarão
por escrito aos empregados exercentes de tais funções, por ocasião da contratação,
os quais tomarão ciência das responsabilidades, e que assumem a responsabilidade
por tais diferenças, por venturas observadas, e perceberão a verba referida no caput
desta cláusula, enquanto estiverem no exercício dessa função. (SINECOM e
SINDVALE, 2018, p. 5-6)

Por fim, a empresa não conseguia gerar indicadores confiáveis, sendo assim, ao final do mês
não se sabia qual tinha sido o valor final de divergências, qual era o melhor operador e quais
eram aqueles que estavam precisando de um aperfeiçoamento, por exemplo.

5 OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho é sugerir melhorias para diminuir as diferenças financeiras
encontradas no fechamento dos caixas da empresa.
Os objetivos específicos são: padronizar o processo de abertura e fechamento dos caixas, criar
indicadores de controle, manter a motivação dos colaboradores envolvidos no projeto e
regularizar o pagamento da Quebra de Caixa.

6 JUSTIFICATIVA
A empresa Supermercado Nova Borda estava passando por uma série de problemas no setor
de caixas, sendo o principal deles as diferenças financeiras encontradas no fechamento de
caixas. Além disso, não era possível relacionar essas diferenças com o operador responsável
por causa de uma série de fatores, como o fato de que mais de um operador trabalhava com a
mesma gaveta e a falta de orientação para que o operador conferisse o dinheiro de troco que
estava em sua gaveta antes de iniciar o trabalho e o dinheiro que colocava no malote para ser
entregue ao financeiro após sua jornada de trabalho, além dos casos em que os operadores de
um turno fechavam seus caixas e continuavam trabalhando até os operadores do turno
seguinte chegarem. Esses eram os motivos que impossibilitavam a empresa a chegar aos
responsáveis pelas falhas no setor de caixas.
Essas falhas no processo do setor geravam outros agravantes, como o fato de a empresa não
conseguir regularizar o pagamento da Quebra de Caixa, já que não poderia descontar as
diferenças monetárias dos operadores por não conseguir determinar, com exatidão, os
responsáveis pelos erros. Além disso, essa inconsistência de informações não permitia que a
empresa tivesse indicadores confiáveis, os quais mostrassem os totais de erros em valores, os
tipos de erros, quais operadores estavam se destacando e quais estavam precisando de
treinamento.
Por fim, a empresa estava com uma equipe desmotivada, já que trabalhava com um processo
falho e com muitas chances de erros, sem contar que, muitas vezes, alguns operadores eram
penalizados por erros de outros. Isso não influenciava apenas nos resultados dos caixas, mas
também no atendimento ao cliente, um dos principais focos da empresa.
Sendo assim, iniciou-se o estudo do processo dos caixas, na intenção de chegar a causa dos
problemas e então poder propor melhorias. Houve também o fato de a empresa estar passando
por uma ampliação, ou seja, os gestores optaram por resolver esse problema o mais rápido
possível para que, quando inaugurassem a nova loja, o processo dos caixas já estivesse sido
otimizado.

7 COLETA DE DADOS
7.1 METODOLOGIA
Por metodologia entende-se o caminho ou a via para a realização de algo. É o campo onde se
estuda os melhores métodos praticados para a produção do conhecimento.

Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para alcançar
determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos
dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o
propósito de atingir o conhecimento. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 24)

Um dos tipos de pesquisa utilizado no trabalho foi a pesquisa-ação, por ser concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.
Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Ela acontece quando há
interesse coletivo na resolução de um problema, ou seja, os pesquisadores pretendem
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.
Também foi utilizado as técnicas de estudo de caso, na categoria quantitativa. O estudo de
caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada, na qual se busca a
aplicação prática de conhecimentos para a solução de problema. De acordo com Prodanov e
Freitas (2013), o estudo de caso, como estratégia de pesquisa compreende um método que
abrange tudo, com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de
dados à análise dos dados.

7.2 DADOS
A empresa não possui registros dos fechamentos de caixas antes das implementações das
melhorias, por isso o trabalho foi baseado em conhecimento histórico intelectual dos
colaboradores envolvidos, o qual deixou claro que as diferenças monetárias estavam
ultrapassando os limites aceitáveis pela empresa.
Após a implementação das melhorias a empresa começou a medir alguns dados do processo,
como o valor das diferenças monetárias encontradas nos fechamentos, os erros ocorridos e os
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descontos dos salários dos funcionários por faltas nos caixas. Esses dados são medidos
diariamente e separados por operador. Ao final do mês, faz-se uma apuração do resultado
total. Os valores totais medidos de maio de 2018 a setembro de 2018 são mostrados nas
tabelas 1, 2 e 3 a seguir.

24

TABELA 1 - Dados das diferenças monetárias

FONTE: Elaboração própria

TABELA 2 - Dados dos tipos de erro

FONTE: Elaboração própria

TABELA 3 - Dados dos descontos feitos dos salários dos operadores

FONTE: Elaboração própria

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Para a resolução do problema analisado foi utilizado, principalmente, uma ferramenta própria
voltada para melhoria de processos denominada DMAIC. Ela é dividida em cinco etapas,
sendo elas: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, em português: Definir, Medir,
Analisar, Melhorar e Controlar.
Na primeira etapa do DMAIC é necessário descrever o problema do projeto e definir a meta,
além de identificar o principal processo envolvido. Como dito anteriormente, o processo
estudado é o de abertura e fechamento de caixas do Supermercado Nova Borda. Por ser um
processo falho, as diferenças financeiras da atividade de caixa no atendimento ao cliente
estavam ultrapassando os limites aceitáveis, sendo este o principal problema do processo.
Além disso, não era possível relacionar as diferenças financeiras com os operadores, o que,
consequentemente, não permitia a regularização da Quebra de Caixa. Além disso os
colaboradores estavam desmotivados e não havia indicadores que permitissem analisar a
eficiência desse processo. O principal resultado esperado com a aplicação da ferramenta era
conseguir minimizar as diferenças financeiras, padronizar o processo, regularizar o
pagamento da Quebra de Caixa, trabalhar com uma equipe mais motivada e conseguir gerar
indicadores confiáveis.
A segunda etapa é a medição, onde deve-se coletar dados e informações para analisar e
avaliar o cenário antes da implantação das melhorias. Infelizmente a empresa não tem
nenhum registro de dados sobre os fechamentos dos caixas, sendo o projeto baseado no
histórico intelectual dos operadores e sócios proprietários da empresa. Como dados concretos,
tem-se apenas a informação de que não era pago o valor de Quebra de Caixa aos
colaboradores, sendo esta a única base possível de comparação.
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No terceiro momento do ciclo, deve-se analisar o processo gerador do problema, analisar os
dados do problema e identificar, organizar e priorizar as causas. A causa raiz de todos os
problemas observados é a falta de um processo padrão e eficiente, o qual acarreta uma série
de dificuldades e problemas secundários para a empresa.
A etapa Melhorar consiste em propor, avaliar e implementar melhorias para o problema.
Como ponto de partida, a empresa decidiu buscar um suporte em seu ERP, onde foi proposto
três possíveis tipos de fechamentos de caixa, os quais seriam a base para o início do
melhoramento do processo como um todo. Os três tipos de fechamentos propostos foram o
aberto, o semicego e o cego.
No fechamento aberto o operador tem os dados de todos os tipos de venda que foram
realizadas em seu caixa e o valor monetário em que ele precisa apresentar ao financeiro, no
entanto, ele apenas confere se o valor que está em sua gaveta corresponde ao valor que o
relatório apresentou, sem dar nenhuma entrada no sistema. Este tipo de fechamento, além de
fornecer mais informações que o necessário, pode gerar problemas com fraudes, pois, caso o
operador feche seu caixa e perceba que está sobrando dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro e
fazer com que o seu caixa fique correto, ou então, caso seu caixa esteja faltando, ele pode
injetar dinheiro próprio para que não seja punido pelo seu erro. O fechamento aberto e o
modelo do seu relatório são apresentados na figura 7 a seguir.
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FIGURA 7 - Tela e relatório do fechamento aberto
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

No fechamento cego o operador informa ao sistema o valor monetário que apurou no seu
caixa, no entanto, o sistema não lhe fornece nenhum tipo de informação, sendo assim, o
operador não sabe se seu caixa está correto ou não. O operador só vai descobrir o resultado do
seu caixa no outro dia, quando o financeiro finalizar o fechamento. Isso é inviável, pois, em
caso de divergências, se o operador já souber o valor da diferença assim que fechar o caixa,
fica mais fácil ele achar o erro, pois suas tarefas estão mais recentes. O fechamento cego e o
modelo do seu relatório são apresentados na figura 8 a seguir.
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FIGURA 8 - Tela e relatório do fechamento cego
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

O fechamento que apresenta a melhor solução para o problema da empresa é o fechamento
semicego. Nesse fechamento o operador informa o valor apurado e o sistema também informa
em seu relatório o valor que deveria ter no caixa, além disso, ele aponta a diferença, caso
houver. Sendo assim, o operador, ao fechar o caixa, consegue visualizar se ele está correto ou
não e, caso não estiver, já fica sabendo de imediato qual a diferença, para que a partir desse
momento, já comece a busca para encontrar o tipo de erro que causou a diferença. Esse tipo
de fechamento é o que resolve o problema da maneira mais simples e por isso foi o escolhido
para ser implantado. O fechamento semicego e o modelo do seu relatório são apresentados na
figura 9 a seguir.
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FIGURA 9 - Tela e relatório do fechamento semicego
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018

Definido o tipo de fechamento a ser usado, foi desenvolvido o fluxograma de como ficaria o
processo de abertura e fechamento de caixas, apresentado nas figuras 10 e 11 a seguir.
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FIGURA 10 - Parte 1 do fluxograma de processo de abertura e fechamento de caixas após a otimização
FONTE: Elaboração própria
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FIGURA 11 - Parte 2 do fluxograma do processo de abertura e fechamento de caixas após a otimização
FONTE: Elaboração própria

Após o desenvolvimento do fluxograma, foi necessário passar por algumas adaptações para
que a solução não tivesse erros. A primeira adaptação foi ajustar a escala de trabalho para que
os operadores tivessem tempo de conferir a gaveta antes de abrir o caixa e contar todo o
dinheiro depois de fechar o caixa, processos esses que antes não eram feitos. Para ajudar com
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esse tempo, diminuiu o valor que os operadores deixavam na gaveta, passando de R$ 300,00
para R$ 200,00. Foi necessário também comprar mais gavetas para que pudesse fazer as
trocas de turnos, sendo que o número de gavetas deve ser, no mínimo, igual ao número de
operadores. Ao final, estipulou uma margem de erro que seria permitida, ou seja, um
determinado valor de diferenças financeiras permitidas pela empresa. Nos três primeiros
meses após a implantação das melhorias, esse valor foi de R$ 10,00 por dia/ por operador e
após esse período de adaptação passou a ser de R$ 5,00.
Enquanto as adaptações eram concluídas, os operadores passaram por um treinamento onde,
primeiramente, foram apresentados os motivos pelos quais as mudanças se faziam necessárias
e, após uma total aceitação, iniciou-se o treinamento sobre o novo processo.
A última, mas não menos importante etapa do ciclo é a fase do controle, ou seja, definir
critérios de controle para o monitoramento da implementação das ações. O primeiro controle
é feito diariamente pelo setor financeiro, onde confere todo o dinheiro que foi enviado no
malote e apura a diferença, caso haja erro, o colaborador do setor financeiro investiga a causa
junto ao operador.
Com o controle diário do financeiro, o departamento pessoal faz alguns controles mensais
onde apura o total das diferenças, o total dos valores que serão descontados dos operadores e
os tipos de erros ocorridos, como são mostrados nos anexos A, B e C, respectivamente.
Após essa apuração de dados, faz-se o estudo através de gráficos para chegar a situação real
em que se encontra o processo dos caixas. Os gráficos com os dados de maio de 2018 a
setembro de 2018 são mostrados nas imagens a seguir.
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FIGURA 12 - Gráfico dos valores das diferenças dos caixas
FONTE: Elaboração própria

FIGURA 13 - Gráfico dos erros dos caixas
FONTE: Elaboração própria

34

FIGURA 14 - Gráfico dos valores de descontos dos salários dos operadores
FONTE: Elaboração própria

Como pode-se observar na figura 12, as diferenças monetárias encontradas nos fechamentos
estão sob controle, já que não ultrapassam os limites de controle, tanto o de diferenças
positivas quanto o de diferenças negativas. Esses limites são calculados de acordo com a
quantidade de fechamento de cada mês, ou seja, faz-se uma contagem e separação dos dias
úteis (de segunda à sábado) e dias não úteis (domingos e feriados) de cada mês, já que nos
dias úteis trabalha-se em dois turnos e em dias não úteis trabalha-se em apenas um turno.
Sabendo-se que em cada turno trabalha quatro operadores, faz-se a multiplicação da
quantidade de dias, da quantidade de turnos e da quantidade de operadores separando em dias
úteis e não úteis, chegando assim ao número de fechamentos do mês. Depois, multiplica-se o
número de fechamentos pelo valor de diferença permitida, que é de R$ 5,00 positivo e
negativo, tendo então os valores de divergências positivas e negativas permitidas. Os cálculos
podem ser observados na tabela 4 a seguir.
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TABELA 4- Dados para construção do gráfico dos valores das diferenças dos caixas

FONTE: Elaboração própria

Analisando o gráfico de quantidade de erros da figura 13, pode-se observar uma oportunidade
de melhoria, já que há uma grande concentração dos erros dos tipos “Informou valor errado
no fechamento de caixa” e “Errou ao fechar a gaveta”.
A quantidade de erros também é monitorada por um indicador, onde divide-se o número de
fechamentos com erros pelo número total de fechamentos. O primeiro dado é extraído da
tabela 2 e o segundo da tabela 4. Esse indicador, assim como o gráfico da figura 13
evidenciam uma situação que necessita ainda mais de melhoria. Os resultados desse indicador
do período de maio de 2018 a setembro de 2018 podem ser acompanhados na tabela 5 a
seguir.
TABELA 5 – Dados para cálculo do indicador de erros.

FONTE: Elaboração própria

Quanto ao gráfico dos valores de descontos feitos aos funcionários da figura 14, percebe-se
que tem uma situação totalmente controlável, com valores consideravelmente pequenos de
acordo com as expectativas da empresa.
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Depois de finalizar os controles mensais, faz-se duas classificações dos operados, uma de
acordo com o total de diferenças e outra de acordo com o total de erros, como são mostradas
na figura 15 a seguir.

FIGURA 15 - Classificação mensal dos operadores
FONTE: Elaboração própria

Com todos os dados em mãos, no início de cada mês, faz-se uma reunião com todos os
operadores, onde são apresentados os resultados dos meses anteriores e discutidas as possíveis
melhorias para diminuição contínua da quantidade de erros. Ao final, a empresa concede uma
gratificação de um dia de folga para o operador que ficou em primeiro lugar na classificação
do total de diferenças e entrega uma carta de reconhecimento a esse operador, como mostrada
no anexo D.

9 CONCLUSÃO
O projeto atendeu os objetivos propostos. Hoje, tem-se as diferenças financeiras controladas,
como pode ser observado no gráfico da figura 12, além disso, todas as diferenças são
relacionadas com algum responsável, o que permitiu que a empresa regularizasse o
pagamento da Quebra de Caixa.
O processo bem definido e padronizado trouxe motivação e evolução para a equipe de
trabalho do setor de caixas, sendo uma das referências da empresa. Os colaboradores estão
motivados e depositaram muita confiança no novo processo, transmitindo, inclusive,
agradecimentos e feedbacks positivos para os gestores.
O trabalho agregou conhecimento ao autor, principalmente na questão de esquematização de
problemas, proporcionado pelo uso da ferramenta DMAIC. O estudo de cada passo do
problema trouxe uma visão mais ampla para os envolvidos. A empresa ficou muito satisfeita
com os resultados e se abriu para novos desafios.
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APÊNDICE A – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS

FIGURA 16 - Planilha de controle da apuração das diferenças
FONTE: Elaboração própria
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APÊNDICE B – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DOS DESCONTOS

FIGURA 17 - Planilha de controle da apuração dos descontos
FONTE: Elaboração própria
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APÊNDICE C – PLANILHA DE CONTROLE DA APURAÇÃO DOS ERROS

FIGURA 18 - Planilha de controle de apuração dos erros
FONTE: Elaboração própria
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APÊNDICE D – CARTA DE RECONHECIMENTO DO MELHOR OPERADOR

FIGURA 19 - Carta de reconhecimento do melhor operador
FONTE: Elaboração própria
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ANEXO A – RELATÓRIO LEITURA X

FIGURA 20 - Relatório Leitura X
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018
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ANEXO B – RELATÓRIO REDUÇÃO Z

FIGURA 21 - Relatório Redução Z
FONTE: Avance Sistemas e Consultoria, 2018
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1 INTRODUÇÃO
O fator competitividade move as empresas numa constante busca por manter um
posicionamento de mercado no seu ramo de atuação. A exigência dos clientes por produtos cada
vez em menor custo e maior qualidade potencializa a busca pela melhoria contínua, enfatizando
a otimização dos processos, redução de desperdícios e garantia de qualidade. De acordo com
dados da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), atualizados em abril de 2018, a produção no setor
eletroeletrônico cresceu 6% se comparado a 2017, tendo como principal impulso os avanços
nos segmentos de bens de consumo.
Segundo Luciana Loureiro (2014) cita em seu artigo, a gestão da qualidade busca o alcance do
sucesso da organização através de uma abordagem de gestão sistêmica com base em processos.
Ao contrário de alguns conceitos errôneos, gerenciar processos não significa trabalhar mais,
mas trabalhar melhor e com inteligência.
De acordo com Murilo Prazeres et al (2017), no contexto da gestão da qualidade, há métodos e
ferramentas que permitem a identificação, coordenação e execução de melhorias em processos
de manufatura ou serviços.
O presente trabalho tem como objetivo principal, apresentar a análise de potenciais problemas
que podem impactar em processos com interações totalmente manuais e apresentar como a
sistematização das informações potencializa uma melhor organização do fluxo de atividades.
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2 ORGANIZAÇÃO
Santa Rita do Sapucaí é uma cidade empreendedora por natureza, mais conhecida como “O
Vale da Eletrônica”. Entre vales e montanhas, a cidade atrai empresas e pessoas inteligentes
que produzem produtos eletroeletrônicos para o Brasil e mundo. Foi assim que a DL iniciou
suas atividades, com o primeiro nome de Doce Lar, possuía produtos voltados para a dona de
casa, como por exemplo panelas elétricas, que foi pioneira em vendas na época. Com o passar
dos tempos a empresa mudou seu ramo para produtos eletrônicos e a sigla DL passou a
significar Digital Life (Vida Digital).
A produção está voltada para eletrônicos como celulares smartphones, tablets, desktops, fones,
entre outros, e o centro de produção está localizado na Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005, em
Santa Rita do Sapucaí –MG. A figura 1 apresenta a faixada da empresa estudada.

FIGURA 1 – Faixada da empresa
FONTE: DL (2018)

O organograma da empresa é o funcional, conforme anexo A.
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO
A gestão da qualidade nos tempos atuais tornou-se fundamental para as empresas manterem-se
competitivas no mercado. Equilibrar gerenciamento de tempo, qualidade e redução de custos é
premissa básica para a sobrevivência das industrias e cumprimento das elevadas exigências do
cliente.
A gestão da qualidade total traz o conceito de que para atender todas as exigências de mercado
e manter um grau de competitividade elevado, toda a organização, em qualquer nível
hierárquico, deve obrigatoriamente funcionar bem em todas as suas atividades.
Tendo em vista tais exigências, é fundamental garantir a conformidade da matéria-prima
adquirida antes de estocá-la em seu armazém. O controle de inspeção da qualidade no
recebimento visa comprovar que o material está de acordo com as diretivas técnicas solicitadas.
Para tal garantia, de acordo com Costa (2005) “o controle permanente dos processos é condição
básica para a manutenção da qualidade de bens e de serviços. ” Um processo sistemicamente
organizado permite as operações fluírem em suas melhores condições e assegurar a fidelização
dos dados em suas diversas etapas. Desta forma, ferramentas da qualidade auxiliam na
prevenção e análise de situações que eventualmente podem se tornar um potencial problema.

3.1 PDCA
O ciclo PDCA consolida-se como uma das mais conhecidas ferramentas da Qualidade.
Desenvolvido por Walter A. Shewhart e consolidado por William E. Deming, o modelo propõe
uma visão sistêmica da produção. Tendo seu funcionamento no formato de um ciclo, suas etapas
permitem uma análise assertiva do processo visando a melhoria continua.
Segundo Côrrea (2012) o ciclo PDCA é hoje quase um ícone para os planos de melhoramento
continuo em operações. A partir da identificação de um problema ou oportunidade de melhoria,
as várias fases são cumpridas em sequência e continuamente.
De acordo com Mello (2011) as etapas do ciclo PDCA permitem a intervenção em um processo
produtivo completo ou em qualquer atividade de uma empresa.
Para Alencar (2008), é um método que visa controlar e conseguir resultados eficazes e
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confiáveis nas atividades de uma organização. Padroniza as informações do controle da
qualidade, evita erros lógicos nas análises e torna as informações mais fáceis de entender.
O ciclo é dividido em 4 etapas sequencialmente aplicadas conforme a seguir:
P (Plan) – Planejar: É realizado um estudo geral do processo, identificando os problemas e suas
possíveis soluções. É necessário avaliar os fatores que influenciam a situação estudada do ponto
de vista de clientes externos e internos e estabelecer os objetivos almejados pelo estudo.
D (Do) – Fazer: Etapa de implementação do planejamento estabelecido. É essencial medir e
coletar todos os dados necessários para avaliação na próxima etapa.
C (Check) – Verificar: Nesta etapa realiza-se a análise dos dados coletados, afim de avaliar se
os resultados almejados estão sendo alcançados e se os meios de medição estão adequados.
Caso encontrado algum problema, deve-se propor as mudanças necessárias.
A (Act) – Agir: Fase de implementação do plano, tornando-o parte comum da operação. Nesta
etapa, reinicia-se todo o ciclo buscando sempre a máxima otimização do processo.
A figura 2 ilustra o fluxo de funcionamento do ciclo conforme teoria apresentada:

FIGURA 2 - Ciclo PDCA
FONTE: Campos (1996, p.266)
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3.2 MASP
O MASP – Método de Analise e Solução de Problemas é uma forma sistematizada para
encontrar a resolução de problemas, organizando os dados de forma eficiente e produtiva,
embasado na utilização das ferramentas de qualidade.
De acordo com LIMA et al. (2017), MASP é uma ferramenta sistêmica de abordagem de
situações que podem exigir tomada de decisão devido a uma situação insatisfatória, um desvio
do padrão de desempenho esperado ou de um objetivo estabelecido, reconhecendo a
necessidade de correção e assim, seguindo alternativas de ação.
Segundo Arioli (1998) o MASP é uma ferramenta eficiente para gerar melhorias, envolvendo
um grupo de pessoas para tomar decisões, visando a qualidade dos produtos e serviços.
Segundo Filgueiras (2013), este método para ser implantado deve seguir várias etapas, são elas:
identificação do problema, observação, analise, planejamento da ação, ação, verificação,
padronização e conclusão.
De acordo com Lélis (2012) os oito passos do MASP podem ser descritos da seguinte forma:
a) Identificação do Problema: O objetivo deste passo é identificar claramente o problema
que queremos resolver;
b) Observação: Neste passo deve-se conhecer melhor as características do problema;
c) Analise: Nesta etapa é feita análise da situação para descobrir a causa do problema;
d) Plano de ação: Fase de elaborar a estratégia e o plano de ação. Importante verificar se
as ações realmente atacarão a causa do problema;
e) Ação: Fase de executar a ações propostas;
f) Verificação: Avaliar se as ações alcançaram os resultados desejados;
g) Padronização: Padronizar a registrar tudo o que foi feito;
h) Conclusão: Uma vez padronizada as ações, verificar quais outros problemas podem ser
atacados e realizar novamente o ciclo.
Para Campos (2004) o MASP é dividido conforme a tabela 1:
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TABELA 1 - Ciclo MASP

ETAPA

PDCA

Definir claramente o problema e reconhecer sua
importância;
Investigar as características específicas do problema
com uma visão ampla sob vários pontos de vista;

1

Identificação do problema

2

Observação

3

Análise

4

Plano de ação

5

Ação

Bloquear as causas fundamentais;

6

Verificação

Verificar se o bloqueio foi efetivo;

?

O bloqueio foi efetivo?

7

Padronização

8

Conclusão

PLAN

DO

OBJETIVO

Descobri as causas fundamentais;
Idealizar um plano para bloquear as causas
fundamentais;

CHECK

ACTION

Se não; voltar para etapa 2;
Prevenir contra o reaparecimento do problema;
Recapitular todo o rpocesso de solução do
problema para o trabalho futuro.

FONTE: Adaptação de Campos (2004)

3.3 FLUXOGRAMA
Fluxograma é uma das ferramentas básicas e muito importante da qualidade que auxilia a
organizar o processo por etapas, seguindo uma sequência lógica de funcionamento. Seu uso é
fundamental para compreender como as atividades estão distribuídas dentro de um determinado
processo.
Segundo Lélis (2012) o fluxograma descreve as etapas que compõem uma determinada
atividade na empresa. Quando surge um problema, nada melhor do que saber exatamente a
etapa em que ele se encontra. Assim, fica mais fácil descobrir o que causou o problema.
Para Mello (2011) a maior vantagem do fluxograma é propiciar uma visão completa do
processo e delimitar cada uma de suas etapas. Quando há necessidade de buscar a causa de uma
não-conformidade, nada melhor do que poder localiza-la exatamente na etapa onde ela se
encontra. Por isso, também, é imprescindível que o fluxograma de um processo obtenha a
concordância de todas as pessoas que participam dele.
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De acordo com Paladini et al. (2012) a utilização dos fluxogramas refere-se a determinação do
fluxo de operações de um processo. A estrutura do fluxo permite tanto uma visão global do
processo quanto pode enfatizar operações, ações ou decisões críticas. Garante, também, que
sejam identificadas situações nas quais a cruzamento de vários fluxos (que pode, por exemplo,
constituir-se em ponto de congestionamento) ou situações em que atividades desenvolvidas em
paralelo poderiam ser compactadas ou, ainda, quais as sequencias mais usuais de ações
encadeadas.
Nota-se, então, o quanto esta ferramenta contribui para a compreensão das atividades
dentro do processo e como elas se relacionam. A figura 3 aponta os principais símbolos do
fluxograma.
SIMBOLOGIA

DESCRIÇÃO
Início ou fim do processo
Cada atividade que precisa ser executada
Tomada de decisão
Indicicação de Fluxo
Documentação necessária no processo
Indica espera
Indica continuidade do fluxograma partindo
de outro circulo com a mesma numeração.

FIGURA 3 - Símbolos Fluxograma
FONTE: Autores (2018)

3.4 BRAINSTORMING
Brainstorming tem por sua definição como tempestade de ideias. Seu objetivo é formar um
grupo de pessoas que opinam sobre determinados assuntos, apontando ideias sem haver
nenhuma crítica.
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De acordo com Reyes (2000) o brainstorming pode ser conduzido de duas maneiras:
a) Brainstorming estruturado: São feitas rodadas sequenciais, nas quais cada pessoa deve
contribuir com uma ideia ou "passar" até a próxima rodada. Sua vantagem é dar chance
de participação para todos;
b) Brainstorming não estruturado: Os membros do grupo podem dar ideias livremente. Sua
vantagem é criar uma atmosfera descontraída e facilitar o desencadeamento de ideias,
mas há o risco de a participação ser monopolizada pelas pessoas mais desinibidas.
Para Steffen (2011), configura-se em uma ferramenta muito importante, principalmente na parte
de planejamento do PDCA. Nesta etapa, quanto maior o número de visões diferentes sobre o
processo e sugestões para melhorá-lo mais abrangente e completo será o plano de ação que se
a posteriormente colocado em prática.

3.5 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causaefeito, é uma ferramenta investigativa, cuja objetividade é encontrar a causa de determinado
problema.
Segundo Bazoni et. al. (2015), trata-se de uma ferramenta que permite a identificação e análise
das potenciais causas de variação do processo ou da ocorrência de um fenômeno, bem assim
como da forma como essas causas interagem entre si. Ela também é largamente utilizada para
análise de problemas organizacionais.
Segundo Toledo et. al. (2017), nos processos produtivos é comum utilizar alguns fatores
principais genéricos chamados de 6M: materiais, mão de obra, métodos de trabalho, maquinaria,
meio ambiente e medição. Tais fatores norteiam a análise, partindo da premissa que estes seis
tópicos envolvem a maior parte dos problemas nas empresas.
De acordo Silva (2009) o Diagrama de Espinha de Peixe é um instrumento gráfico desenvolvido
por Kaoru Ishikawa em 1943, para identificar, organizar e apresentar de modo estruturado as
causas de diversos problemas, ou seja, apresentar claramente as várias causas que afetam o
processo. Representa a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem
contribuir para este efeito.
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O diagrama é dividido em 6 fatores categorizados nas seguintes descrições:
a) Método: causas relacionadas as influencias dos procedimentos e metodologias da
execução da tarefa;
b) Matéria-prima: causas que envolvem as influências do material utilizado na operação,
mediante suas especificações técnicas e exigências de qualidade;
c) Mão-de-Obra: causas que envolvem diretamente as ações do colaborador;
d) Maquinas: causas que envolvem as influencias dos maquinários e equipamentos
utilizados no processo;
e) Medidas: causas que envolvem as influencias dos instrumentos de medição;
f) Meio Ambiente: causas que envolvem as influências do ambiente interno e externo para
execução da operação.

15

4 O PROBLEMA ESTUDADO
A inspeção da qualidade no processo de recebimento de materiais é tão importante quanto as
demais atividades de qualidade nas diversas operações produtivas. Através deste processo é
possível assegurar que o material recebido está de acordo com o padrão de qualidade aceitável
pela empresa e desenvolver fornecedores. Sendo assim, é necessária a interação entre vários
processos para assegurar o fluxo correto desde o pedido de compra até a liberação do material
pela inspeção de qualidade.
No processo estudado, o setor de Compras, após receber validação e lista de itens da
Engenharia, solicita pedido ao fornecedor através de uma planilha e constantemente monitora
o status da compra, atualizando os dados em um arquivo disponível em rede e informando os
envolvidos via e-mail quanto ao prazo de entrega. Após a chegada do material na empresa, o
setor de Recebimento faz uma conferência quantitativa embasado no pedido, e disponibiliza o
material em pallets pelo pátio do galpão para etapa de inspeção de qualidade.
Nesta próxima etapa, o setor da qualidade deve cadastrar todos os itens do pedido manualmente
no sistema de controle, para que estejam disponíveis para inspeção. Feito isso, os itens são
selecionados de acordo com a seguinte priorização:
1 º – Itens críticos informados pela Engenharia ou Planejamento através de e-mail ou
informalmente;
2º – Itens de maior volume.
O setor de Planejamento acompanha o status da compra e solicita prioridade de inspeção quando
necessário em determinados itens.
Embasado nas colocações acima, o setor de Qualidade inicia seu processo de inspeção
selecionando o tamanho da amostra e seguindo a tabela NQA – nível de qualidade aceitável
descrita na norma NBR5426, que conforme a ABNT (1985) a norma estabelece planos de
amostragem e procedimentos para inspeção por atributos.
Concluído este processo, o inspetor informa ao responsável pelo Recebimento que o material
está disponível para transferência, seja para o almoxarifado de matéria-prima se estiver
aprovado ou para o almoxarifado de produtos não-conformes se estiver reprovado.
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O fluxograma ilustrado na figura 4 ilustra o funcionamento do processo.

FIGURA 4 - Fluxograma atual
FONTE: Autores (2018)
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5 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Identifica-se no processo apresentado acima, uma interação contínua entre vários
departamentos para consolidar o correto funcionamento do fluxo desde o pedido de compra de
materiais até a liberação no processo de inspeção. Contudo, nota-se uma dependência manual
para que estas interações aconteçam. O presente trabalho tem como objetivo principal,
apresentar a análise de potenciais problemas que podem impactar em processos com interações
totalmente manuais e apresentar como a sistematização das informações potencializa uma
melhor organização do fluxo de atividades.
De uma maneira específica, será proposta uma forma de sistematizar parte deste processo,
reduzindo consideravelmente a probabilidade de ocorrências negativas que impactam no
funcionamento lógico conveniente destas operações. Em paralelo, garantir que o
monitoramento de cada lote de compra seja visualizado em tempo real por interface sistêmica
sempre que necessário consultar.
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6 JUSTIFICATIVA
Gerenciar os processos de uma maneira automatizada, com menor necessidade de intervenção
operacional, é um grande diferencial para a competitividade das empresas no mercado. Tal
afirmação é sustentada por diversas teorias que apontam o quão é benéfico a nível de
produtividade e eliminação de erros por variáveis humanas quando as operações são
monitoradas por uma interface sistêmica.
Sistematizando o máximo de operações possíveis, os ganhos com redução de tempo e
assertividade serão imediatamente notáveis. Será possível acompanhar em uma interface
sistêmica, através de gráficos, quantos lotes estão em cada processo. O planejamento de
priorização de operações terá impactos mínimos, uma vez que ao iniciar o pedido de compra,
todos os envolvidos poderão acompanhar e se programar para a execução de suas atividades.
Consequentemente, os custos deste processo serão reduzidos.
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7 COLETA DE DADOS
Para desenvolver a coleta de dados necessária, foi aplicado a metodologia MASP, que
englobada no ciclo PDCA, permite analisar de uma forma estruturada o problema apresentado,
aplicando diferentes ferramentas em suas etapas que auxiliam na obtenção das informações
relevantes ao desenvolvimento do trabalho.
Como primeira etapa da metodologia, definimos detalhadamente o problema a ser resolvido:

7.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
A primeira consideração a ser levantada nesta etapa é que após solicitação do pedido de compra,
a visualização de previsão de chegada para o eventual planejamento de recebimento e inspeção
fica pouco acessível aos departamentos envolvidos, pois depende de consultas feitas ao setor
de Compras e planilhas em Excel.
Quando o material está próximo de chegar na empresa, um e-mail é disparado para
conhecimento das áreas. Neste momento, nota-se outra condição de melhoria, pois se algum
departamento diretamente envolvido não consegue, por qualquer motivo, visualizar o e-mail, o
planejamento de sua operação fica comprometido.
Após chegada do material, caso haja prioridade em algum item, necessita que o setor de
Planejamento ou Engenharia procure os responsáveis e informe qual item deve ser priorizado.
Com isso, aponta-se uma outra condição de probabilidade de erro, pois se a informação não for
direcionada a tempo, pode comprometer toda a execução das demais atividades. A mesma
necessidade de informação de priorização ocorre quando dois ou mais lotes de compras
coincidem na data de chegada na empresa.
Todos os lotes de compra precisam ser cadastrados no sistema de controle da empresa, sendo
assim, a Qualidade insere manualmente todos os itens e suas respectivas quantidades,
consultando a planilha de pedido de compra inicial. Nesta fase encontra-se um ponto bastante
crítico, pois existe a probabilidade potencial de erro humano no cadastro, considerando a
quantidade de informações necessárias a serem digitadas.
Durante a realização de todos os processos acima, não é possível visualizar, a não ser solicitando
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informação as áreas, em qual status o lote de compra está desde seu pedido de compra
(aguardando chegada, aguardando conferência, aguardando inspeção, em inspeção,
aprovado/reprovado). A tabela 2 abaixo, resume a primeira etapa do MASP.
TABELA 2 - Identificação do Problema
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Atividade
Modelo Atual

Planejamento de Recebimento e
Inspeção.

Dependente de um e-mail do
setor de Compras avisando
previsão de chegada.

Priorização de Inspeção.

Necessita que o setor de
Planejamento ou Engenharia
procure as áreas para
informar se há prioridades.

Lançamento das Informações de
Compra no Sistema.

Necessita que 1 colaborador
da Qualidade insira as
informações da compra no
sistema de controle para que
a inspeção possa ser
realizada.

Acompanhamento do Status de cada
Lote de Compra.

Solicitar informação as áreas
envolvidas.

FONTE: Autores (2018)

7.2 OBSERVAÇÃO
Nesta etapa, são descritas características do problema. Foi realizado um acompanhamento in
loco e através do brainstorming, apontado as características de cada situação descrita na tabela
3.
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TABELA 3 - Observações referentes ao problema
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Atividade
Modelo Atual

Planejamento de Recebimento e
Inspeção.

Priorização de Inspeção.

Lançamento das Informações de
Compra no Sistema.

Acompanhamento do Status de cada
Lote de Compra.

OBSERVAÇÕES
Possíveis Falhas

Dependente de um e-mail do Atraso no envio do e-mail;
setor de Compras avisando
Dificuldades de acesso ao eprevisão de chegada.
mail;
Falta de informação;
Necessita que o setor de
Tempo de recebimento da
Planejamento ou Engenharia
informação;
procure as áreas para
Iniciar inspeção de maneira
informar se há prioridades.
incorreta;
Necessita que 1 colaborador Não ter acesso a informação
da Qualidade insira as
necessária;
informações da compra no
Atrasar inspeção por falta de
sistema de controle para que informação;
a inspeção possa ser
Lançar alguma informação
realizada.
incorreta no sistema;
Dificuldade em planejar
utilização do material;
Solicitar informação as áreas Receber informação
envolvidas.
incorreta;
Dificuldade em planejar a
execução de operações;

FONTE: Autores (2018)

7.3 ANÁLISES
Compilada as informações sobre o problema, identifica-se que todas as variáveis que impactam
o devido funcionamento deste processo estão diretamente relacionadas nas interações
necessárias entre os departamentos. Sendo assim, foi realizado um estudo de causa através da
ferramenta do Diagrama de Ishikawa para identificar os principais problemas que podem afetar
a fluidez desta operação.
O estudo é apresentado na figura 5:
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FIGURA 5 – Estudo em Ishikawa
FONTE: Autores (2018)

7.4 PLANO DE AÇÃO
Mediante situação analisada através do diagrama, foi redesenhado o fluxo de atividades,
propondo a sistematização das interações necessárias entre os departamentos. Como a empresa
possui um sistema exclusivo de controle de operações SFC - Shop Floor Control que faz leituras
de dados do ERP, foi proposto o desenvolvimento de um módulo específico para o controle de
pedido de compra. Neste módulo, cada departamento possui suas responsabilidades com base
em suas atividades e o sistema apontará através de uma tela de acompanhamento, em qual status
se encontra cada pedido de compra. As interações e registros sistêmicos ficam definidos da
seguinte forma:
a) Compras: Cadastrar solicitação de compra no ERP e previsão de chegada;
b) Planejamento e Engenharia: Apontar no sistema se dentro dos lotes de compras existem
itens críticos;
c) Recebimento: Executar conferência de acordo com priorização e alterar status dos
pedidos entre “Aguardando Conferência“ e “Aguardando Inspeção“;
d) Qualidade: Executar inspeção de acordo com priorização e alterar status dos pedidos de
acordo com a disponibilidade em “Aprovado“ “Itens Reprovados”.
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7.5 EXECUÇÃO
Na primeira etapa no modelo proposto, o setor de compras ao receber a lista de itens, irá
cadastrar o pedido via sistema ERP, inserindo todas as informações atualmente contempladas
no arquivo Excel, incluindo a previsão de chegada do material. Finalizado este cadastro, o
sistema de controle de operações SFC faz a leitura na base de dados do ERP e apresenta em sua
interface o novo pedido cadastrado com o status de “Aguardando Chegada”.
Automaticamente, no fim de cada solicitação de compra cadastrada, os setores de Planejamento
e Engenharia recebem um e-mail automático, informando que um novo pedido foi inserido no
sistema. Neste momento, embasados nas necessidades comerciais e diretoria, estes setores
podem acessar cada solicitação e identificar como “ Prioridade de Inspeção ” quando
necessário, classificando a criticidade de cada item que compõem o lote.
Na tela de acompanhamento de compras no SFC, todas as solicitações no status de
“Aguardando Chegada” são sequencialmente classificadas por previsão de entrega do
material na empresa e ordem de priorização de inspeção nos seguintes critérios:
Prioridade Maior: Maior quantidade de itens críticos identificados;
Prioridade Média: Itens de maior volume físico;
Prioridade Menor: Demais itens por ordem de solicitação.
A hierarquização dos itens críticos parte de definições previamente discutidas entre
Planejamento, Engenharia e Diretoria.
Após chegada do material na empresa, o setor de Recebimento acessa o pedido no sistema SFC
e altera o status para “Aguardando Conferência”, seguindo sempre a ordem de priorização
quando houver mais pedidos para conferir. No final da verificação de cada lote, o departamento
altera o status sistêmico para “Aguardando Inspeção”.
Neste momento, o departamento de Qualidade verifica sistemicamente quais pedidos de compra
estão disponíveis para inspeção e sua respectiva priorização. Para cada início de lote
inspecionado, o setor altera o status sistêmico para “Em Inspeção”. Finalizada a verificação,
o setor altera o status sistêmico de acordo com a disponibilidade do material em “Aprovado”
ou “Itens Reprovados”.
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Na última etapa, de acordo com a disponibilidade indicada pelo setor da Qualidade, o
Almoxarifado efetua a transferência do material para o estoque de matéria-prima ou de
materiais não conformes. Finalizada esta atividade, o lote é arquivado nos registros do sistema
e ocultado da tela de acompanhamento.
Para proporcionar uma melhor visualização de acompanhamento e planejamento dos lotes de
compra, propõem-se a instalação de um telão no galpão de Recebimento, onde fisicamente está
alocada a Qualidade e o Almoxarifado, e de criação de uma interface gerencial no sistema com
acesso pelo site da empresa, por onde o usuário consegue visualizar as informações deste fluxo
em qualquer local, seja interno ou externo, para verificar em qual status se encontra cada pedido
e a inclusão de novas solicitações. A tela apresenta as mesmas informações do módulo de
acompanhamento do sistema de controle SFC por ordem de status do lote e priorização, quando
houver, identificada em vermelho, conforme figura 6:

FIGURA 6 - Tela Inicial
FONTE: Autores (2018)

Inv / NF – Número do pedido de compra;
Qtd de itens – Quantidade de itens dentro do respectivo pedido;
Prev chegada – Previsão de chegada do pedido na empresa;
Status – Qual situação se encontra cada pedido de compra;
Tempo em dias – Tempo em que o pedido se encontra no respectivo status;
A figura 7 ilustra, ao lado esquerdo, o fluxograma atual demarcado pelas atividades exclusas
com a proposta, e ao lado direito, o fluxo do processo proposto.
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FIGURA 7 - Proposta de novo fluxograma
FONTE: Autores (2018)

7.6 VERIFICAÇÃO
Nesta etapa, como o sistema ainda está em desenvolvimento pela empresa, o objetivo é
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assegurar a melhor interação e execução das tarefas inerentes ao processo de compra de
material. A tabela 4 mostra como a implantação deste sistema reduz a probabilidade de erros
por intervenções manuais e a garantia de eficácia do projeto, fazendo uma relação com as
potencias causas levantadas no estudo do diagrama de Ishikawa.
TABELA 4 - Evidências de Melhorias
RELAÇÃO 6 M 'S / ATIVIDADES

Cadastro de item incorreto no sistema SFC
pela Qualidade
MÃO-DE-OBRA Lançamento de quantidade incorreta no
sistema SFC pela Qualidade
Colaborador sem devida capacitação

Dificuldade em acessar o e-mail
MÉTODO

Horário de acesso ao e-mail não
padronizado

MEDIDA

MÁQUINA

EVIDÊNCIA DE MELHORIA

Esta operação não será mais necessária, pois o cadastro será
efetuado somente uma vez, no início do pedido, por parte do
setor de Compras.

A utilização do e-mail nesta operação será somente para
alertar os setores de Planejamento e Engenharia sobre um
novo cadastro realizado. Todas as demais interações e
acompanhamentos serão pela interface sistemica do SFC.
Sendo assim, o e-mail não será de obrigatoriedade de acesso
para consultar dados de priorização de itens e
acompanhamento de chegada de material.

Falta de planejamento eficiente da operação Através do acompanhamento do pedido de compra pelo
sistema, o planejamento das atividades de cada departamento
será mais assertivo e em tempo hábil.
Falta de procedimento estabelecido

Falta de instrumentais para realização das
inspeções

MEIO AMBIENTE Clima organizacional ruim

Possibilidade de material com nãoconformidades
MATERIAIS

Através do acompanhamento sistêmico pela tela no
Recebimento, o setor de Qualidade poderá antecipar os
ferramentais necessários para realização das inspeções.

Com as interações realizadas de forma sistêmica,
possibilitando o melhor planejamento de atividades, será
reduzido o conflito entre os departamentos para execução de
atividades inerentes a este processo.

As atividades poderão ser previamente planejadas, reduzindo
a probabilidade de erro humano na execução das operações.

Atraso na entrega das atividades

FONTE: Autores (2018)

7.7 PADRONIZAÇÃO
Deve-se criar um procedimento conforme a proposta do projeto e realizar um treinamento com
todos os colaboradores envolvidos neste processo pois o não cumprimento pode vir a afetar a
organização.
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7.8 CONCLUSÃO DO MASP
Para assegurar a eficácia da proposta de projeto, é essencial evidenciar em procedimento as
responsabilidades de cada departamento dentro da operação tais como suas respectivas
intervenções. Através das melhorias apontadas, nota-se os ganhos significativos no processo
quando reduzimos o número de interações operacionais e eliminamos a redundância de
atividades. Tais resultados implicam em maior fluidez no fluxo de operações e possibilita um
planejamento mais eficiente de execução de atividades.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Comparando o fluxo anterior para o modelo proposto, há uma redução de 12 para 8 intervenções
necessárias para realização do processo estudado, ou seja, uma otimização de 33% da rotina de
atividades. Paralelo a este número, existem os ganhos implícitos em redução de custo de
operação, eficiência na execução de tarefas, agilidade e fluidez na informação.
A aplicação do MASP como ferramenta principal no estudo, possibilitou desenvolver
sistematicamente a análise da operação para otimizar o fluxo do processo. Sendo assim, os
objetivos do trabalho em identificar os principais problemas que envolvem o fluxo de operações
de pedido de compra de material e a priorização das inspeções foram atingidos, resultando numa
proposta eficaz de melhoria desta rotina de atividades.
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9 CONCLUSÃO DO TRABALHO
A importância do Engenheiro de Produção na indústria é ilustrada por seu vasto conhecimento
gerencial nos diversos segmentos de mercado, técnicas de resolução de problemas e gestão de
processos e pessoas, que aplicados no ambiente de trabalho possibilitam a organização atingir
resultados exponenciais em um constante ciclo de melhoria contínua. Identificar quais métodos
se enquadram nas variáveis de cada situação é característica diferencial destes profissionais
Estruturar as operações de uma maneira sistêmica, possibilita visualizar detalhadamente o
funcionamento de cada etapa e efetuar uma análise crítica de acordo com cada especificidade
do processo. Mediante a tal estudo, encontrar quais pontos podem ser otimizados de acordo
com os objetivos almejados para garantir a fluidez no desenvolvimento das atividades
realizadas.
O presente trabalho apresentou como um estudo embasado em ferramentas robustas de análise
e melhorias possibilitam identificar potenciais problemas e otimizar as operações da empresa,
entregando soluções palpáveis e os seus respectivos impactos positivos. É importante ressaltar
que o trabalho em equipe e o envolvimento de diversos profissionais especializados foram
fundamentais na obtenção dos resultados requeridos com o projeto.
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Este trabalho tem como objetivo
apresentar a atuação da engenharia na área de
serviços. A seguradora Tokio Marine S/A é
uma empresa multinacional que recebe
centenas de pedidos de cotações a cada
minuto. Para algumas demandas mais simples
a companhia é extremamente ágil,
apresentando a proposta de seguro a seus
clientes de maneira imediata ao momento que
surge a necessidade. Por outro lado, um de
seus produtos, o seguro de cargas, cujo a
Seguradora desejava aumentar sua fatia de
mercado, era um produto no qual demandava
um tempo de retorno de cotação que muitas
vezes o cliente não pode conceder. Como
consequência, a seguradora em sua carteira de
Seguro transporte estava ficando muito atrás
dos seus principais concorrentes e perdendo
varias oportunidades de negocio, o que é
indesejavel.

1 Introdução

Resumo:

A Tokio Marine Seguradora S/A é uma
empresa multinacional do ramo de Seguros.
Atualmente, a concorrência em todos os tipos
de mercados, inclusive o de seguros, está cada
vez mais acirrada e cada vez mais os clientes
tem a necessidade de ser atendidos de maneira
imediata. No mercado brasileiro existem
alguns seguros que são de contratação
obrigatória, um deles é o seguro chamado
RCTRC
(Responsabilidade
Civil
de
Transporte Rodoviário de Cargas). Este
seguro, apesar de sempre ter sido obrigatório,
poucos transportadores já o tinham
contratado, devido a dois fatores básicos:
preço e falta de fiscalização. Com as
mudanças promovidas pela ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres) em
outubro de 2017 e sua fusão com todas as
seguradoras que atuam com a modalidade de
seguro Transporte, a demanda mais do que
quadriplicou do dia para a noite. Cientes de
que essa era uma grande oportunidade de
aumentar os lucros e garantir uma fatia maior
de mercado, a Tokio Marine Seguradora
iniciou um processo de análises para criar um
diferencial
competitivo
perante
seus
principais concorrentes. Este artigo tem como
objetivo demonstrar a atuação direta da
engenharia neste caso e demostrar os otimos
resultados obtidos atraves do uso ica da teoria
das filas.

Palavras-chave: Filas, seguro, retorno ao cliente.

The work consists of presenting the
concept of engineering tools in the service
area. The company Tokio Marine S/A is a
multinational company that gathers several
quotations requests every minute. Expenditure
is more difficult than immediate debt. On the
other hand, one of its products, cargo
insurance, which is a guarantee of increasing
its market share, was a not required product of
a quote return time that many times the
customer can not grant. As a result, the
insurer in its insurance portfolio was long
overdue in its main clients and losing business
opportunities, which is undesirable
Abstract:

2 Fundamentação teórica – filas
Com os rápidos avanços de tecnologia, com
as facilidades da vida cotidiana e com o
surgimento quase que diário de novas
maneiras de se satisfazer um cliente, os

Keywords: Optimization, Turning, Mean Square Error
(MSE).
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consumidores de um modo geral se tornaram
cada vez mais exigentes em qualidade, preço,
valor e rapidez em retornos. Gianesi (1994)
apontou alguns fatores que em sua visão
propiciam o aumento da demanda por
serviços, dentre os principais pontos que
podemos destacar são o desejo de uma
qualidade de vida melhor, mais tempo livre
para se fazer atividades de lazer, mudanças
demográficas e socioeconômicas e os avanços
tecnológicos. (Gianesi,1994, p.17)

também não é diferente. Clientes, muitas
vezes tem que esperar para que seu desejo de
obter um serviço seja satisfeito. Fogliatti e
Mattos (2007) definem que um sistema de fila
consiste na chegada de usuários que desejam
certo tipo de serviço. Quando a taxa de
atendimentos é inferior a taxa de chegadas de
clientes, criam-se as filas. Segundo Prato
(1999) o estudo do comportamento de uma
fila é uma forma de se alterar os sistemas nos
quais
existam
gargalos.
Uma
vez
identificados, é possível propor soluções e
melhorias.

O setor de serviços lida de maneira mais
direta com os clientes, o que deixa fatores
como diferenciação de atendimento, rapidez e
eficiência muito mais evidentes e é o que
fideliza consumidores a uma marca ou
empresa. Gianesi (1994) aponta três papéis
importantes dos serviços na saúde de uma
empresa: Criar diferenciais competitivos,
garante suporte a outras áreas da empresa e é
responsável por boa parte da geração do lucro.
Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2007)
A boa gestão é fundamental para a relação
entre consumidor e fornecedor, visto que se
trata de algo intangível. O cliente tem que
perceber o valor que está recebendo no
serviço prestado e cada tipo de público
percebe o valor de alguma forma. Segundo
Gianesi e Correia (1994) a relação cliente e
fornecedor tem que ser a mais alinhada
possível visto que a produção e consumo do
serviço são geralmente feitas de maneira
simultânea. Sem o cliente não há serviço a ser
prestado, e para atrair consumidores para si é
necessário entender os desejos de quem irá
consumir o serviço oferecido e levar em
consideração um aspecto fundamental, o
tempo que o cliente está disposto a esperar.

A modelagem e simulação traz em seu
conteúdo, uma série de ferramentas de análise
para que seja possível obter uma visão exata,
dos tempos de esperar em filas, taxa de
chegada, tempo de atendimentos, a
capacidade explorada do sistema entre outros.
Abaixo podemos observar algumas dessas
formulações e suas utilidades.

Figura 1 – Resumo de formulas Teoria das filas

O universo equacional de filas é sempre
baseado em dois fatores principais. Chegadas
e saídas onde, as chegadas respeitam a
distribuição de Poisson com média
representada por λ. Os tempos de assistências
prestadas aos clientes respeitam a distribuição
exponencial de Poisson, com media µ.

3 Teoria de Filas
Todas os indivíduos em algum momento já
tiveram que aguardar um atendimento em
filas, seja para pagar uma conta, para ser
atendido por um médico ou até mesmo para
ter acesso a um local privado. Porém, não
apenas pessoas aguardam em filas. No
universo industrial, existem filas nas linhas
produtivas, tempo onde é necessário que se
tenha uma espera até iniciar a próxima etapa e
assim por diante. No setor de serviços

Com os resultados obtidos na utilização das
ferramentas de estudo de filas, é possível ter
uma tomada de decisão com dados sólidos,
para implementação de melhorias, mudanças
em Layouts, contratação ou demissão de
funcionários, investimentos de sistemas
computadorizados entre outros.

2

Segundo Mendonça (2014) além da análise
matemática das filas, é importante analisar
outras perspectivas como por exemplo:
Componentes da fila, fila única ou múltipla e
tempo ao qual o cliente está disposto a esperar
pelo atendimento.

a respeito de sua satisfação, e tempo de
retorno que a Seguradora Tokio lhes dava.
6 Desafio para o aumento da
competitividade
Para uma empresa do ramo de serviços é
fundamental que se viabilize a oferta do
produto simultaneamente ao surgimento da
demanda. Não conseguir com que o cliente
seja satisfeito nesse sentido é o mesmo que ter
um grande problema operacional que será
sentido diretamente no caixa da empresa. Pior
que isso é saber que a concorrência
impreterivelmente ganhará o cliente caso
tenha suas operações melhor definidas,
adequadas e eficientes. Em vista disso a
Tokio Marine Seguradora tinha um grande
dilema: o que fazer para que sua operação
fosse forte, competitiva, rápida e eficiente
afim de criar um diferencial competitivo?
Para entender melhor o tamanho do desafio
que tinham que enfrentar, a equipe técnica da
empresa, liderada por engenheiro, sabia que
era necessário entender o passo a passo da
prestação de serviço. Observou-se o seguinte:
Primeiro o corretor de seguros recebe um
pedido de cotação via e-mail, telefone, ou
aplicativos de mensagens. Em seguida é feito
um questionário detalhado com o cliente para
saber exatamente sua necessidade, já que se
trata de um produto que tem um certo grau de
customização. Após a coleta de dados, o
corretor submete o pedido do cliente a análise
da Seguradora. O pedido é encaminhado via
sistema on-line e entra em uma fila virtual
que respeita o padrão FIFO (First in, first
out), ou seja, os pedidos eram analisados
conforme ordem de chegada, não havendo
critérios de diferenciação que pudessem ser
usados para encaminhar as demandas para
filas diferentes. Uma vez entendido o
processso, era necessario fazer um
levantamento de dados para saber quem eram
os clientes, os perfis, o volume de cotações e
em que ponto o processo poderia ser
melhorado para que se fosse viabilizado
melhorias.

4 Empresa
A Tokio Marine é uma empresa japonesa do
ramo de seguros fundada no Japão no ano de
1879 em Toquio, lugar onde até hoje está
sediada sua matriz. Em seus quase 140 de
existência a Tokio Marine se espalhou por
mais 38 países ao redor do mundo, chegando
ao Brasil no ano de 1959. Mundialmente,
conta com uma equipe de colaboradores que
ultrapassa a casa de 35.000 funcionários,
1800 deles em território nacional. Hoje, ela
esta entre as dez maiores seguradoras do
Brasil, chegando ao seu auge em 2017, ano no
qual emitiu valor superior 4.78 bilhões de
prêmios em seguros. A Tokio Marine tem
como característica ser uma seguradora de
riscos gerais, ou seja, atua em vários
segmentos do seguro, como: automóvel,
seguros pessoais, riscos empresariais e
transportes, sendo líder de mercado em alguns
desses segmentos.
5 Metodologia
Para o desenvolvimento do conteúdo deste
artigo usou-se a seguinte metodologia:

Primeiramente foi feito um levantamento do
tema a ser abordado e seus respectivos itens.

Em seguida foi feito um estudo bibliográfico
sobre livros que abordavam o tema do
trabalho, tempo de atendimento e retorno ao
cliente na área de serviços.

Foi realizada também uma pesquisa de campo
via e-mail com as 10 maiores corretoras de
seguros de Minas Gerais que atuam no
segmento de Seguro transporte com perguntas

7 Levantamento de dados

3

levantamento de dados em seu sistema para
entender o porque os retornos estavam tão
atrasados. Para tanto, foi escolhido ao acaso
uma amostra de 10 dias de trabalho. Foi
observado o número de pedidos recebidos em
cada dia, média de pedidos recebidos por
hora, e tempo gasto para análise do risco.
Cada um desses dados foram anotados e
interpretados segundo às diretrizes da teoria
de filas. Para os cálculos, foram desprezadas
as perdas de tempo com idas ao banheiro e
parada para café. Dado importante é que para
realizar as analises de cotações a Tokio
contava apenas com um funcionário que
trabalhava seis horas por dia.

Grande parte das seguradoras existe a muitos
anos e são empresas sólidas. Há pouca
diferenciação nos serviços prestados. Num
mercado com essas características, destacamse as empresas que ofertam o melhor preço ou
maior agilidade na prestação do serviço, por
isso, a cada inovação tecnológica, a cada
avanço do mundo, essas instituições
financeiras tentam adaptar-se às novas
realidades e serem as mais eficientes possível.
O desafio é, num universo tão complexo, com
mudanças diárias, o que fazer para ser
competitivo, rápido e eficiente? A Tokio
buscou essa resposta ouvindo seus parceiros
de mercado, os corretores de seguros. Foi
elaborado um questionário para tentar
identificar pontos onde fosse possível
explorar melhorias em atendimentos aos
clientes de seguro transporte. Foram ouvidos
os dez maiores corretores da região sul de
Minas. Cada um deu sua nota de zero a dez a
cada
pergunta quanto a satisfação dos
mesmos com o atendimento da companhia.
Abaixo segue tabela de perguntas e valor
medio atribuido a cada uma delas:
QUESTIONARIO

MEDIA

DE 0 A 10 -ATENDIMENTO A SINISTROS
DE 0 A10 - FACILIDADE EM NAVEGAÇÃO
DE 0 A 10 - NUMERO DE INFORMAÇÕES
DE 0 A 10 - TEMPO DE RETORNO DE
PEDIDOS DE COTAÇÃO TOKIO
DE 0 A 10 – SATISFAÇÃO DE RETORNO
DE PEDIDOS DAS CONGENERES
DE 0 A 10 SUPORTO TECNICO AO
CORRETOR
DE 0 A10 MATERIAL DE APOIO
DE 0 A10 AFINIDADE COM
PRODUTOSEGURO TRANSPORTE DA CIA

9
7
7

Abaixo segue tabela dos dados colhidos em
dez dias de trabalho:

2
8
Tabela2 – Numero de pedidos de cotações e medias de
pedidos por horas
Fonte: Tokio Marine S/A

8
6

Observou-se que em dez dias foram recebidos
171 solicitações de cotações. Foi possível
verificar também o número médio de pedidos
recebidos por hora. Para cada um dos 171,
com ajuda de um cronômetro foi feita a
medição do tempo gasto pelo analista para
fazer a análise. Com esses dados em mãos foi
possível saber exatamente o tempo médio que
cada análise levava para ser concluída: 29,57
minutos. Esse dado foi agrupado aos demais
que já haviam sido apurados anteriormente: 1
operador, 360 minutos disponíveis de trabalho

7

Tabela 1 – Questionario de satisfação do corretor
Fonte: Tokio Marine S/A

Com a coleta dessas informações evidenciouse que a Tokio tinha prestígio com seus
corretores, tinha uma boa equipe de backofice mas havia uma severa reprovação
quanto aos prazos praticados pela empresa.
Era necessário então dar um feedback aos
corretores e buscar soluções para esse
problema. A Tokio Marine fez um
4

Te = λ / ( μ (μ-λ) )

por dia desse operador para desempenhar seu
papel, com uma média de 17,5 pedidos ao dia.

Te = 2,10 / ( 2,02 ( 2,02 – 2,10 )) = 12,99
horas

Com esses dados em mãos, e engenharia da
Tokio pode analisar melhor o comportamento
de suas filas como demostrado abaixo.

Com a demonstração dos cálculos foi possível
chegar a conclusões importantes. Foi possível
dizer que a cada hora de trabalho, o analista
recebia em média mais de duas propostas a
serem analisadas. Foi observado também que
ele conseguia analisar algo próximo de 2
pedidos por hora. O sistema era formado por
um universo de aproximadamente 26
elementos e o tempo total de espera para
conclusão era de ate 12,99 horas uteis. Outro
ponto que foi possível comprovar foi que o
sistema estava em uso estava acima do
máximo, ou seja, o analista estava
sobrecarregado.

Primeiro foi apurado a velocidade de chegada
dos pedidos:
λ = ( pedido / tempo )
λ = 1 / 28,50 = 0,035 * 60 = 2,10 pedidos por
hora
Após encontrar a velocidade de chegada dos
pedidos em sistema, foi apurada a velocidade
no atendimento à demanda:
μ= ( 1 / media de tempo de atendimento )
μ= ( 1 / 29,57 ) * 60 = 2,02 pedidos
analisados por hora.

Usando a base de dados destes mesmos 171
pedidos analisados, para aprofundar ainda
mais o seu conhecimento da demanda em
mãos, a Tokio Marine analisou dados
complementares aos dados da fila. Nesta
etapa a Seguradora quis saber quem eram os
componentes da fila, se eram transportadoras
que carregavam produtos de risco restrito ou
não restrito, segundo os critérios de aceitação
da mesma e o valor em risco de cada pleito. A
tabela abaixo demostra o resultado obtido:

Foi calculado o número de pedidos em
sistema, ou seja, número de pedidos que estão
participando do sistema, seja na fila, seja no
atendimento:
Ls = λ / ( μ-λ )
Ls = 2,10 / ( 2,02 – 2,10 ) = 26,25 clientes no
sistema em media.
Foi apurado o tempo total que o cliente fica
no sistema:

Riscos aceitos
122

Ws = 1 / ( μ-λ )

Riscos nao Aceitos Analise especial
18
31

Tabela 3 –Quantidade de pedidos por categoria
Fonte:Tokio Marine S/A

Ws = 1 / ( 2,02 – 2,02 ) = 12,5 horas

Fazendo essa análise foi possível enxergar
que mais de 70% dos pedidos de cotação
recebidos tratavam-se de riscos com aceitação
pela companhia, portanto, clientes em
potencial. Observou-se também que 10% dos
clientes não faziam parte do grupo de apetite
da Tokio, portanto, 10% dos clientes que
compunham a fila não precisariam esperar
pelo atendimento pois teriam seus riscos
declinados. Outros 20% do grupo pertenciam
a um grupo especial de clientes, onde o risco
poderia ser aceito ou não dependendo dos
limites de cobertura pleiteados pelo cliente.

O fator de uso do sistema foi levado em
consideração:
F=λ/μ
F = 2,10 / 2,02 = 1,03 * 100 = 103% de
utilização do sistema.

Por último, foi analisado o tempo de espera na
fila:
5

Esse grupo, por se tratar um conjunto especial
de cotações, deveria ser analisado com mais
critério, o que poderia levar mais tempo de
retorno.

programa instintivo que dispensasse a
necessidade de treinamentos aos corretores,
economizando tempo e dinheiro. Com essa
nova ferramenta, o corretor que entra com um
pedido no sistema leva, entre preencher dados
e obter um retorno ao seu pleito, um tempo
total de apenas 90 segundos sendo o risco
acatável ou não. A proposta de seguro, em
caso de aceitação é gerada automaticamente
pelo sistema, podendo ser entregue o
orçamento ao cliente na mesma hora. Os
pedidos de análise especial seriam igualmente
registrados dentro desta ferramenta, com a
diferença que entrariam em uma fila para
analise, porém significativamente menor.

8 Tomada de decisão para melhoria de
atendimento
Após a equipe de engenharia da Tokio,
levantar, analisar e separar dados e grupos,
era necessário transformar esses dados em
ferramenta para que o atendimento ao cliente
fosse mais ágil, e que a sobrecarga do analista
diminuísse. Cientes que tinham esse desafio e
com esses três grupos de clientes bem
definidos, formou-se uma nova equipe de
trabalho. Liderada novamente por um
engenheiro de produção, a nova equipe
também era composta de atuaristas,
administradores, analistas de sistema e
corretores especialistas para que se fosse feito
um brainstorming. A solução encontrada para
o problema foi: desenvolver um sistema online de cotação onde o corretor pudesse
cadastrar o pedido do cliente, seus dados
básicos e contatos. Nesse programa constaria
em sua base de dados todos os tipos de
mercadorias aceitas e não aceitas pela
companhia. O operador desse sistema ao
acionar uma barra de rolagem poderia
verificar a qual grupo a mercadoria pertencia.

9 Resultados apurados
Após a implantação da ferramenta de cotação,
é possível dizer que 80% dos clientes que
procuram o serviços de seguro de transporte
da
Tokio
Marine
são
atendidos
imediatamente, seja aprovando ou reprovando
o risco. Usando as mesmas proporções das
coletas de dados, se apenas for necessario
analisar 20% das cotações, comprova-se
matematicamente a otimazação do sistema:
A media de pedidos recebidos por dia em dez
dias caíria de 17,1 pedidos para 3,4 pedidos
ao dia, isso significa que a cada 105 minutos,
um novo pedido teria que ser analisado de
forma especial. Levando em conta o dado
encontrado pela segurado de 29,57, minutos
gastos para analise, o sistema se tornou capaz
de satisfazer a demanda no menos tempo
possivel utilizando apanas 24,64% da
capaciadade do operador, visto que ao todo
seriam utilizados 88,71 minutos de 360
disponiveis por dia.

Já os produtos do grupo de análise especial
teriam que seguir outro caminho. Se o
produto não constasse nem na lista de
produtos aceitos e nem nos produtos
excluídos, isso queria dizer o pedido deste
cliente deveria ser analisado de forma mais
criteriosa pelo subscritor.
Eliminando da fila de espera os produtos
aceitos e os não aceitos, a demanda a ser
analisada pelo analista se limitava somente
aos casos especiais. Esse grupo representa em
média não mais do que a porcentagem de
20% de pedidos de cotação, valores que o
sistema supostamente suportaria.

10 Conclusão
Num mercado cada vez mais competitivo,
onde as pessoas estão mais informadas e mais
exigentes é fundamental que em todos os
setores da industria e comercio estejam
atentos para que cada vez mais estajam
atualizados sobre os desejos dos clientes. No
caso da Tokio Marine, em seu produto de

A elaboração, testes e implantação do novo
sistema demorou em torno de três meses para
ficar pronto. Os principais objetivos, além da
rapidez e eficiência, era também ser um
6

transporte, foi identificado uma oportunidade
de melhoria de filas. Esse problema só foi
resolvido graças à procura das causas de sua
formação e suas possíveis soluções. É papel
da engenharia e do engenheiro de produção
investigar, mapear e implantar soluções para
esse tipo de problema. Contar com um
profissional que tenha domínio de ferramentas
matematicas e saiba como usá-las para o
crescimento da empresa também é
fundamental. Outro ponto relevante nesse
estudo de caso se deu na montagem de equipe
e liderança de um engenheiro. Escolher uma
equipe com membros de diferentes

compentências, conhecimentos e saber
dialogar em alto nível com cada um deles foi
o grande diferencial para se chegar a solução
encontrada. Fica evidente que além de
importante do setor industrial, no mundo de
hoje, um profissional de engenharia de
produção também tem seu lugar nas
prestações de serviços.

.
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Resumo
Através de estudos e pesquisas feitas em parceria com uma rede de varejo do Sul de Minas
Gerais, este trabalho tem por objetivo encontrar uma solução viável e de baixo custo para a
“ruptura”, que é a falta de produtos nas prateleiras. Como consequência da ruptura muitos
clientes abandonam o supermercado e dificilmente retornam pela ausência do mesmo. Esse
problema assombra muitos supermercados, pois dificilmente se tem um controle dos produtos
nas prateleiras. Sendo assim, o estudo prioriza o setor de mercearia doce do supermercado,
pois os produtos deste setor possuem uma grande representatividade no faturamento da
empresa. Foi avaliada toda a operação de reposição por meio da coleta de dados e, assim,
concluindo o principal motivo que leva a ruptura. Como resultado, observa-se que falta um
controle sobre os produtos quando estes saem do estoque e vão para as prateleiras, uma vez
que as reposições são feitas pelos repositores em eventuais momentos em que estes percebem
a ausência de determinado produto na gôndola.
Palavras-Chaves: Ruptura, Reposição, Análise de Investimento.

1. Introdução
É cada vez maior a exigência exercida sobre as empresas para elevarem seus índices de
produtividade e qualidade para que possam se manter competitivas no mercado (SIGAHI,
MORAES, 2017). Neste cenário, as empresas procuram por profissionais com capacidade de
enxergar os processos de forma ampla para propor melhorias eficientes e tecnológicas aos
seus problemas. No setor de varejo não é diferente, mesmo revendendo um produto, sempre
batem de frente com várias dificuldades no seu cotidiano.
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Neste contexto, foi estudado um problema que acontece frequentemente em supermercados
que é a ruptura, ou seja, a ausência de produtos nas prateleiras. Este problema pode ser
causado por diversos fatores como, por exemplo, a falta de produto no estoque, falta de
repositores, falta de atenção dos repositores, promoções que causam muitas vendas sem
tempo de reposição, entre outros.
Essa falta de produto pode causar inúmeras complicações e, sendo a pior delas a troca de local
de compras pelos seus clientes, buscando assim os concorrentes. Alguns clientes ainda
voltam, às vezes pela localização do supermercado ou pela praticidade de compra de outros
produtos, mas em alguns casos os clientes não voltam mais.
Segundo Jakonis (2017) e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) as rupturas
geram perdas de vendas no mercado e estão relacionadas com a falta do produto nas
prateleiras, e isso tem representando um total de 42% nos mercados brasileiros. Outro dado
importante se refere aos consumidores de maior padrão de vida, inclusos nas classes A e B,
que indica que quando os mesmos não encontram sua marca preferida, 42% deles preferem
procurar e comprar no concorrente, 16% não compram, 10% procura um produto parecido e
8% deixam para um outro dia (KARPINSKI et al., 2009).
Inicialmente, o trabalho prioriza o setor de mercearia doce do supermercado, pois os produtos
desse setor possuem uma representatividade maior no faturamento da empresa.
2. Reposição de produtos
Segundo Scarpin, Sakaguti e Steiner (2011), uma estratégia de reposição de produtos baseada
somente em métodos estatísticos pode ocasionar falhas de suprimento de produtos, seja pela
falta ou excesso de estoque. Isso pode ocorrer com grande facilidade devido à característica
de vendas dos produtos no setor supermercadista, onde a instabilidade de vendas é muito
grande (WANKE, 2003).
A sazonalidade, o preço do produto, o dia da semana, a concorrência, o atendimento e as
promoções são componentes que influenciam diretamente no comportamento de vendas
(FIGUEIREDO, 2006).
A reposição de produtos deve ser planejada considerando os diferentes dias de venda da
semana, horários e produtos diferentes. Para isso, é necessário um método de previsão
adequado, que leve em consideração todas as características anteriormente mencionadas, pois
repor os produtos baseando-se no comportamento futuro das vendas é uma estratégia mais
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eficiente do que repor os produtos referenciando-se somente no comportamento passado de
vendas (SCARPIN, SAKAGUTI e STEINER, 2011).
O sistema de reposição encontrado na empresa estudada é baseado nas avaliações e pedidos
do subgerente da loja que, quando percebe que há ruptura ou uma quase ruptura, faz o pedido
de reposição de mercadorias. Porém esse método se mostra ineficiente, pois não há controle
da loja como um todo e tem por consequência a falta de produtos nas prateleiras.
3. Metodologia de pesquisa
Cada vez mais, as grandes entidades e empresas têm se reorganizado para que as decisões,
cada vez mais complexas, possam ser tomadas mais cientificamente. Tal procedimento
permite que a transmissão de informação acompanhe as mudanças rápidas de circunstâncias,
de forma que as necessidades no mercado consumidor possam ser satisfeitas. Hoje, existem
certas formas de conhecimento, mais particularmente de métodos, que nos possibilitam trazer
para a intuição uma quota da lógica matemática, além do empirismo e da experiência dos
profissionais e especialistas. Um desses métodos é a modelagem e simulação. Graças ao
surgimento de ferramentas cada vez mais acessíveis, tanto em termos de custo quanto em
facilidade de uso, a simulação tem se popularizado e fornecido importantes resultados
(GAVIRA, 2003).
Segundo Ehrlich (1985), a simulação é um método empregado para estudar o desempenho de
um sistema por meio da formulação de um modelo matemático, o qual deve reproduzir, da
maneira mais fiel possível, as características do sistema original. Manipulando o modelo e
analisando os resultados, pode-se concluir como diversos fatores afetarão o desempenho do
sistema. Através da simulação não é possível obter, de imediato, resultados que levem à
otimização de um objetivo desejado. Entretanto, é possível simular, por meio do modelo, uma
série de experimentos em diferentes condições e, posteriormente, escolher a condição cujos
resultados sejam mais aceitáveis (EHRLICH, 1985). Dessa forma, a simulação é uma
ferramenta muito útil, na medida em que possibilita uma análise de várias situações que a
empresa pode enfrentar, antes que ela as enfrente; além disso, ela possibilita às pessoas uma
compreensão mais ampla do problema ou sistema sob estudo. A simulação utiliza-se de um
modelo para estudar o sistema real sem a necessidade de gastos com pessoal e equipamentos e
com riscos de falha reduzidos (GAVIRA, 2003).
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4. Desenvolvimento
4.1. Coleta de dados
A coleta de dados desta pesquisa foi baseada em pesquisas de campo (anexos A e B), na loja
da rede de varejo estudada, a fim de realizar o levantamento de todas as informações
relacionadas ao problema da ruptura. O índice atual de ruptura do supermercado, os principais
produtos faltantes e os respectivos períodos que ocorrem a ruptura são exemplos de
informações levantadas para o desenvolvimento do modelo de simulação e da solução
encontrada para o problema.
Relatórios de entrada e saída de produtos em estoque e de controle diário de vendas de todos
os produtos também foram utilizados como fonte de dados para o desenvolvimento da
pesquisa, com referência no mês de Fevereiro de 2017.
O acompanhamento em campo junto à equipe de reposição e seus respectivos coordenadores
foi de fundamental importância para que o problema fosse observado de uma maneira ampla e
para que a simulação do cenário atual correspondesse à realidade encontrada na loja.
4.2. Modelagem e simulação no FlexSim
Segundo o site do fabricante, o software de simulação é importante em um ambiente de
varejo. Torna-se mais fácil para testar e ajustar novos layouts e operações sem interromper as
operações atuais. Assim foi desenvolvido um modelo no software FlexSim para auxiliar na
resolução do problema.
A Figura 1 mostra a tela principal do modelo desenvolvido aonde são mostradas quatro
prateleiras de vendas que formam um corredor do supermercado e seu respectivo repositor.
Foi utilizado no modelo três caixas do supermercado e alguns clientes para que ocorra a
simulação de compras de forma coerente.
A simulação consiste em apresentar um ambiente de ruptura, causada pela falta de produtos
nas prateleiras. Observam-se os clientes efetuando a compra, o repositor repondo os produtos
e um cliente parado, esperando a reposição do produto na prateleira, que é o problema a ser
solucionado.
O modelo desenvolvido é apenas ilustrativo e retrata o sistema de reposição do supermercado
de forma visual, e observa-se que alguns clientes podem ficar sem o produto desejado e
consequentemente procurar por outro supermercado para realizarem suas compras. O modelo
também mostra que alguns dados ainda precisam ser definidos pela loja, como por exemplo, a
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quantidade exata de cada produto que cabe na prateleira. Assim, a simulação torna-se uma
importante ferramenta para auxiliar a tomada de decisões dos gestores da empresa.
Diante das informações obtidas pela coleta de dados e posterior análise do cenário simulado,
propõem-se o desenvolvimento de um software de controle dos produtos que são retirados das
prateleiras e que será apresentado com detalhes no capítulo a seguir.

Figura 1 - Tela principal do modelo do FlexSim
Fonte: Autores
5. Solução proposta e resultados obtidos
Além da modelagem realizada no FlexSim, foi desenvolvido um protótipo do software que
auxiliará no sistema de reposição da rede de varejo estudada, para o protótipo foi usado o
padrão de arquitetura MVC (Model View Controller) e a linguagem Java para a parte de
backend, na parte visual foi utilizado JSP (Java Server Pages) e o servidor Apache Tomcat
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para gerenciar a aplicação. A ideia de um programa a ser implementado na loja foi
consolidada e, posteriormente, desenvolvido um modelo que ajudará a rede de varejo a
diminuir seu índice de ruptura.
5.1. Proposta de um software que reduz a taxa de ruptura
O atual índice de ruptura da loja analisada é de, aproximadamente, 3,16%. O cálculo foi feito
através da somatória da quantidade de produtos faltantes Qf, dividido pelo total de produtos
do supermercado T. Como, em média, faltam 20 produtos por dia na loja analisada, esse valor
foi multiplicado por 30 que correspondem aos dias de um mês e, em sequência, dividido por
19000 (número total de itens da loja) conforme detalhado na equação a seguir:

(1)
O software desenvolvido consiste em contabilizar os produtos e as quantidades dos mesmos
nas prateleiras, de forma que, conforme o produto passe pelo caixa (seja vendido), a sua
quantidade seja abatida no programa que irá informar aos repositores em tempo real para que
o produto não entre em ruptura, ou seja, não falte na gôndola.
Além disso, o software ainda auxilia a loja em um melhor controle de produtos vendidos e um
melhor sistema de reposição, visto que o repositor tem acesso exatamente à quantidade de
produtos que saíram e a quantidade de produtos que restam na prateleira. O software também
possui um banco de dados e, ao final do dia, gera um relatório de entradas e saídas de
produtos.
Uma das principais funções do programa é emitir alertas em smartphones ou tablets dos
repositores para que, assim que os produtos atinjam uma quantidade mínima (já préestabelecida), ocorra a reposição o mais rápido possível e evitando, assim, a ruptura.
O programa conta com um banco de dados com diversas informações dos produtos: produtos
com maior giro de vendas, análise de rentabilidade de cada item, faturamento bruto unitário,
quantidade ideal dos produtos nas gôndolas, quantidades ideais mínimas necessárias para
reposição, entre outras informações.
O intuito é cruzar tais informações e criar uma ordem de prioridade de reposição, para que os
produtos mais vendidos (e com maior faturamento unitário bruto) não entrem em ruptura.
Para que o sistema se torne eficiente os dados são enviados aos repositores em tempo real.
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As telas mostradas nas Figuras 2 e 3 são da fase beta do programa. Na Figura 2 observa-se,
especificamente, a tela principal do programa aonde são indicadas as prateleiras, seus
produtos cadastrados e as suas respectivas quantidades.

Figura 2 - Tela principal do software
Fonte: Autores

Já a Figura 3, ilustra um aviso com maior destaque e o qual indica o estoque mínimo de
determinados produtos ou que estão próximo do estoque de segurança. O aviso é um alerta
para que o repositor possa efetuar a reposição antes do produto entrar em ruptura. Outro tipo
de alerta, mostrado com menos destaque, é emitido caso o produto fique abaixo da metade da
quantidade exigida na gôndola.
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Figura 3 - Avisos emitidos pelo software aos repositores
Fonte: Autores

Tais informações de produtos que se encontram em quantidade mínima na gôndola são
enviadas através de notificações nos smartphones ou tablets dos repositores. Outra opção é a
instalação de monitores de computadores em locais visíveis a todos os repositores onde é
mostrada a ordem necessária de reposição e suas respectivas informações.
O programa é bastante intuitivo e visual indicando gráficos e informações em diferentes cores
para que a ação dos repositores aconteça de maneira rápida e eficiente.
5.2. Análise de investimento
A análise de investimentos surge como uma ferramenta imprescindível no ponto de vista da
elaboração de uma melhor estratégia financeira que vise maximizar tanto o desempenho,
quanto os lucros de uma organização (SANTOS e SANTOS, 2017). Investir de forma correta
e na hora certa é a melhor maneira de fazer com que a empresa seja lucrativa, sendo capaz de
oferecer produtos ou serviços que satisfaçam o cliente e que gerem rentabilidade
(MEDEIROS, et al, 2016). A baixa lucratividade pode ser também, reflexo de uma estratégia
de criação de valor inadequada ou ineficiente, já que o produto vendido é de baixo valor
agregado e ainda pode refletir uma gestão ineficiente do ponto de vista da configuração de
valor (PADUA 2017).
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Para justificar o desenvolvimento e uso do software pela loja da rede de varejo, uma análise
financeira foi realizada em que é comparado o custo estimado do programa e o valor do
faturamento que a loja perde com a ruptura.
Para a análise, foi realizado um levantamento de dados (encontram-se nos anexos A e B), e
observou-se que em média vinte produtos entram em ruptura por dia. Para os cálculos
apresentados a seguir, foram utilizadas médias de vendas considerando os meses de agosto a
outubro. Os respectivos tempos de ruptura foram levantados a partir de pesquisa em campo na
loja da rede de varejo localizada no sul do estado de Minas Gerais.
Relatórios com o faturamento bruto unitário de cada produto foram fornecidos pela empresa
e, para efeito de cálculo, considera-se o tempo total de funcionamento da loja no mês
(aproximadamente 375 horas). A partir da quantidade unitária vendida foi calculada uma
média de produto vendido por hora e a sua respectiva perda causada pela ruptura.
Para exemplificar o cálculo realizado para obter os valores da terceira coluna das Tabelas 1 e
2, considera-se um produto X, que vende em média 3,05 produtos por hora (dado fornecido
pela empresa). Esse valor é multiplicado por 110,5 (tempo total de ruptura no mês - dado
levantado na coleta de dados). Com o resultado de 337,10 produtos não vendidos no mês, é
multiplicado pelo faturamento bruto unitário de 2,85 (dado fornecido pela empresa). O
resultado fica em torno de R$ 960,77 com a perda da ruptura para esse produto específico. Os
mesmos cálculos foram realizados para a Tabela 2.
Ao final dos 22 produtos analisados, foi feita a soma e chegou-se ao valor de R$1.156,32 de
faturamento perdido por mês causado pela ruptura como podemos ver na Tabela 1 (no ano o
valor é de R$13.875,86). É importante destacar que tais resultados obtidos são de sábado,
domingo e segunda feira. A segunda feira foi considerada para verificar quais produtos
tiveram ou não a reposição feita no início da semana.
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Tabela 1 – Análise financeira do final de semana
Levantamento de dados – 19/08 à 21/08/17 (Sábado à Segunda feira)
Produtos

Quantidade
vendida no
mês

Perda causada
pela ruptura
(faturamento)

Goiabada Predileta 400g

107

R$ 100,05

Pipoca de Microondas Yoki sabor Manteiga

266

R$ 124,13

Suco Tanyu sabor Morango

79

R$ 40,94

Bebida Láctea Cemil Grãos 200ml

82

R$ 21,27

Macarrão Santa Amalia Speciale Grano Duro

71

R$ 73,17

Chá Leão Ice Tea Fuze

38

R$ 36,39

Orégano Kitano

151

R$ 133,48

Mini Wafer Passatempo

461

R$ 81,42

Sorvete Kibom 1L

21

R$ 85,63

Chocolate Chokito

94

R$ 31,64

Chocolate Talento Amendoas e Passas 90g

49

R$ 30,27

Pão de forma Classe A

654

R$ 217,42

Café Pilão Sensed 120gr saché

7

R$ 9,62

Suco Maguary Maracujá 500ml

75

R$ 47,54

Bebida Nestlé alpino 270ml

29

R$ 12,69

Creme de Parmesão Pomerode tradicional 90g

2

R$ 3,35

Cera Brilho fácil

127

R$ 6,10

Refrigerante BioLeve Limão 1,5l

11

R$ 4,78

Óleo de Canola Purilev 900ml

40

R$ 39,13

Rúcula

572

R$ 25,18

Chicória

298

R$ 10,08

Suco Bela morango/maçã 200ml

180

R$ 22,03

Total de Perda Causada pela Ruptura no Mês

R$ 1.156,32

Total de Perda Causada pela Ruptura no Ano

R$ 13.875,86

Fonte: Autores

Para os dias úteis, os cálculos feitos foram os mesmos; somente nos cálculos do tempo total
de ruptura existiu uma alteração, pois de 22 dias úteis de funcionamento da loja há ruptura
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em, aproximadamente, 17 dias. Como resultado final, chegou-se ao valor de R$7.232,21 de
faturamento perdido por mês, e no ano esse valor chega a R$86.786,58, Tabela 2.
Dessa maneira somaram-se os valores dos finais de semana e os valores dos dias úteis e o
resultado obtido foi de R$8.388,54 de faturamento perdido no mês e de R$100.662,44 de
faturamento perdido no ano, causados pela ruptura.
Tabela 2 – Análise financeira de um dia da semana
Levantamento de dados – 19/09/17 (Terça feira)
Produtos

Quantidade
vendida no mês

Perda causada pela
ruptura
(faturamento)

Chocolate Nestlé Kit Kat 45gr

1144

R$ 960,77

Choc. Nestlé Duo 100gr

211

R$ 852,12

Bisc. Recheado Nestle Bono Chocolate

210

R$ 201,35

Bisc. Marilan Doce sabor Chocolate

66

R$ 176,08

Cobertura Predilecta Chocolate 200gr

6

R$ 29,10

Chá Leão Tostado 40gr

35

R$ 150,69

Bicabornato Kitano 30gr

151

R$ 467,03

Colorau Kitano 1Kg

4

R$ 36,75

Bolinho Casa Suica Pao de Mel

842

R$ 785,17

Nescafe Dolce Gusto Espresso

58

R$ 798,90

Paçoquinha Santa Helena

111

R$ 551,10

Atum Coqueiro

13

R$ 1,18

Refil SBP

8

R$ 35,86

Tapioca Classe A

234

R$ 318,63

Sal M Vitta

55

R$ 164,88

Massa Pizza Brotinho

77

R$ 86,88

Margarina Vigor Mix

1144

R$ 1.182,48

Detergente Liq. Omo

12

R$ 10,40

Molho Hellmans Italiano

57

R$ 273,39

Leite Pasteurizado Castelo

4

R$ 8,15

Fermento Biológico Fleishman

195

R$ 137,06

Sal Grosso Garça

2

R$ 4,24

Total de Perda Causada pela Ruptura no Mês
Total de Perda Causada pela Ruptura no Ano

R$ 7.232,21
R$ 86.786,58
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Fonte: Autores

Para realizar um comparativo entre o custo do programa e o faturamento perdido pela loja, foi
feita uma pesquisa de mercado que obteve um orçamento médio do custo de desenvolvimento
do programa para ser implantado na loja, que aproximadamente R$37.000,00, e inclui o
desenvolvimento do programa com todas as funções necessárias descritas no artigo para que o
índice de ruptura da loja diminua de forma significativa. Esse valor foi retirado da média de
preço de três profissionais da área de Tecnologia da Informação. O objetivo dessa análise é
justificar o possível investimento da rede de varejo no programa.
Considerando que a taxa Selic Anual se encontra no valor de 8,25% (consulta realizada em
25/09/2017), foi feita a análise de retorno de investimento do programa em relação ao
faturamento do supermercado.
Para a análise financeira do programa foi considerado as seguintes variáveis:
 Números de Repositores;
 Tempo total de Reposição;
 Tempo de Checagem;
 Tempo individual de reposição de cada Repositor.
Tais variáveis são as que influenciam diretamente na análise de reposição e na ruptura das
prateleiras. O programa visa melhorar três dessas variáveis, visto que ele não consegue
diminuir o tempo individual de cada repositor. Assim foi feita a análise de três cenários:
 Análise do cenário pessimista (diminuição de <30% na ruptura), com resultado de 1
ano e 5 meses para o retorno do investimento;
 Análise do cenário mais provável (diminuição de >60% na ruptura), com resultado de 8
meses para o retorno do investimento;
 Análise do cenário otimista (diminuição de >90% na ruptura), com resultado de
aproximadamente 5 meses para o retorno do investimento.

6. Conclusão
Observa-se que o custo x benefício do programa, mesmo no cenário pessimista, é baixo,
considerando um retorno em menos de dois anos. A empresa conseguirá reduzir grande parte
de sua ruptura anual e, consequentemente aumentará seu lucro proporcionalmente.
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Como o software opera com informações em tempo real, sempre haverá uma ordem de
reposição a ser seguida, evitando que haja a ruptura. Caso mais de um produto fique na
quantidade mínima estipulada na prateleira, o programa tem a função de ordenar por aquele
com maior faturamento bruto unitário e o maior giro de venda e, dessa maneira, os produtos
que trazem a maior rentabilidade para o supermercado não faltarão. Espera-se que, assim, o
índice de ruptura diminua significativamente.
Conclui-se então, que o investimento na aquisição do software proposto é viável, com um
retorno de investimento de curto prazo e custo baixo. O índice de ruptura deve diminuir com o
auxílio do software e consequentemente o sistema de reposição do supermercado será
otimizado, além de melhorar o controle de produtos do supermercado.
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ANEXO A – LEVANTAMENTO DE DADOS (FINAL DE SEMANA)
LEVANTAMENTO DE DADOS - 19/08 à 21/08 (sábado à segunda feira)
PRODUTOS

HORA DO INÍCIO HORA DO FINAL TEMPO TOTAL DE TEMPO TOTAL DE FATURAMENTO
QUANTIDADE
MÉDIA DE VENDA
PERDA CAUSADA PELA
DA RUPTURA
DA RUPTURA RUPTURA (HORAS) RUPTURA NO MÊS BRUTO UNITÁRIO VENDIDA NO MÊS
PERDIDA
RUPTURA (FATURAMENTO)

Goiabada Predileta 400g

11:02:00

14:54:00

22

93,5

R$ 3,75

107

26,68

R$ 100,05

Pipoca de Microondas Yoki Sabor Manteiga

11:09:00

16:09:00

23

97,75

R$ 1,79

266

69,34

R$ 124,13

Suco Tonyu sabor Morango

11:25:00

09:00:00

17

72,25

R$ 2,69

79

15,22

R$ 40,94

Bebida Láctea Cemil Grãos 200ml

12:02:00

14:22:00

21

89,25

R$ 1,09

82

19,52

R$ 21,27

Macarrão Santa Amalia Speciale Grano Duro

13:05:00

18:00:00

24

102

R$ 3,79

71

19,31

R$ 73,17

Chá Leão Ice Tea Fuze

10:54:00

18:30:00

26

110,5

R$ 3,25

38

11,20

R$ 36,39

Orégano Kitano

10:58:00

16:14:00

24

102

R$ 3,25

151

41,07

R$ 133,48

Mini Wafer Passatempo

12:15:00

16:07:00

23

97,75

R$ 0,68

461

120,17

R$ 81,42

Sorvete Kibom cremossísimo 1l

15:27:00

17:35:00

20

85

R$ 17,99

21

4,76

R$ 85,63

Chocolate Chokito

12:15:00

15:21:00

22

93,5

R$ 1,35

94

23,44

R$ 31,64

Chocolate Talento Amêndoa e Passas 90g

11:00:00

15:16:00

10

42,5

R$ 5,45

49

5,55

R$ 30,27

Pão de forma Classe A

13:00:00

14:42:00

7

29,75

R$ 4,19

654

51,88

R$ 217,42

Café Pilão Sensed 120 gr sachê

13:24:00

15:09:00

8

34

R$ 15,16

7

0,63

R$ 9,62

Suco Maguary Maracujá 500ml

13:03:00

14:15:00

7

29,75

R$ 7,99

75

5,95

R$ 47,54

Bebida Nestle Alpino 270ml

11:02:00

14:29:00

9

38,25

R$ 4,29

29

2,96

R$ 12,69

Creme de Parmesão Pomerode tradicional 90g

13:17:00

18:27:00

14

59,5

R$ 10,55

2

0,32

R$ 3,35

Cera Brilho Fácil

09:18:00

09:50:00

0,5

2,13

R$ 8,47

127

0,72

R$ 6,10

Refrigerante BioLeve Limão 1,5l

08:30:00

14:23:00

6

25,50

R$ 6,39

11

0,75

R$ 4,78

Óleo de Canola Purilev 900ml

08:30:00

16:29:00

8

34,00

R$ 10,79

40

3,63

R$ 39,13

Rúcula

08:30:00

10:00:00

1,5

6,38

R$ 2,59

572

9,72

R$ 25,18

Chicória

08:30:00

10:00:00

1,5

6,38

R$ 1,99

298

5,07

R$ 10,08

Suco Bela ischia morango/maçã 200ml

08:30:00

15:49:00

8

34,00

R$ 1,35

180

16,32

R$ 22,03

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO MÊS

R$ 1.156,32

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO ANO

R$ 13.875,86

Figura 4 – Levantamento de dados do final de semana
Fonte: Autores
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ANEXO B – LEVANTAMENTO DE DADOS (DIA ÚTIL)
LEVANTAMENTO DE DADOS - 19/09 (terça feira)
PRODUTOS

HORA DO INÍCIO HORA DO FINAL TEMPO TOTAL DE
DA RUPTURA
DA RUPTURA RUPTURA (HORAS)

TEMPO TOTAL DE
RUPTURA NO MÊS

FATURAMENTO QUANTIDADE VENDIDA MÉDIA DE VENDA
PERDA CAUSADA PELA
BRUTO UNITÁRIO
NO MÊS
PERDIDA
RUPTURA (FATURAMENTO)

Chocolate Nestle Kit Kat ao leite 45g

12:03:00

18:30:00

6,5

110,5

R$ 2,85

1144

337,10

R$ 960,77

CHOC. NESTLE CLASSIC DUO CHOC. 100GR

09:00:00

12:00:00

16

272

R$ 5,57

211

153,05

R$ 852,12

BISC. RECH. NESTLE BONO CHOCOLATE 140GR

11:00:00

20:00:00

9

153

R$ 2,35

210

85,68

R$ 201,35

BISC. MARILAN DOCE SABOR CHOCOLATE 375GR

09:00:00

20:00:00

11

187

R$ 5,35

66

32,91

R$ 176,08

COBERTURA PREDILECTA CHOCOLATE 200GR

11:00:00

18:00:00

20

340

R$ 5,35

6

5,44

R$ 29,10

CHA MATE LEAO TOSTADO NATURAL 40GR

09:00:00

15:30:00

19

323

R$ 5,00

35

30,15

R$ 150,69

BICARBONATO KITANO SODIO 30GR

08:30:00

17:00:00

21

357

R$ 3,25

151

143,75

R$ 467,03

COLORAU KITANO CHEF LINE 1KG

12:00:00

20:00:00

21

357

R$ 9,65

4

3,81

R$ 36,75

BOLINHO CASA SUICA PAO DE MEL 45GR

09:00:00

20:00:00

11

187

R$ 1,87

842

419,88

R$ 785,17

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO 128GR

11:00:00

14:00:00

16

272

R$ 18,99

58

42,07

R$ 798,90

PACOQUINHA SANTA HELENA ROLHA POTE

13:00:00

21:00:00

8

136

R$ 13,69

111

40,26

R$ 551,10

ATUM COQUEIRO SÓLIDO LIGHT 135GR

15:00:00

17:00:00

2

34

R$ 1,00

13

1,18

R$ 1,18

REFIL SBP L12PG11

08:00:00

19:00:00

11

187

R$ 8,99

8

3,99

R$ 35,86

TAPIOCA CLASSE A 1 KG

16:00:00

13:30:00

10

170

R$ 3,00

234

106,08

R$ 318,63

SAL M VITTA IODADO

14:00:00

20:30:00

17

289

R$ 3,89

55

42,39

R$ 164,88

MASSA PIZZA BROTINHO 450GR

18:00:00

14:00:00

9

153

R$ 2,77

77

31,42

R$ 86,88

MARGARINA VIGOR MIX 500GR C SAL

08:30:00

16:30:00

8

136

R$ 2,85

1144

414,89

R$ 1.182,48

DETERGENTE LÍQUIDO OMO REFIL 1L

14:00:00

17:00:00

5

85

R$ 3,82

12

2,72

R$ 10,40

MOLHO HELLMANSITALIANO 200ML

09:00:00

16:00:00

20

340

R$ 5,29

57

51,68

R$ 273,39

LEITE PASTEURIZADO CASTELO 1L

14:00:00

20:00:00

6

102

R$ 7,49

4

1,09

R$ 8,15

FERMENTO BIOLÓGICO FLEISHMAN 4UN

09:00:00

21:00:00

12

204

R$ 1,29

195

106,08

R$ 137,06

SAL GROSSO GARÇA GRILL 1KG

10:00:00

19:00:00

9

153

R$ 5,19

2

0,82

R$ 4,24

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO MÊS

R$ 7.232,21

TOTAL DE PERDA CAUSADA PELA RUPTURA NO ANO

R$ 86.786,58

Figura 5 – Levantamento de dados de um dia útil
Fonte: Autores
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ANEXO C – ANÁLISE FINANCEIRA

Figura 6 - Cenário pessimista
Fonte: Autores

Figura 7 - Análise do cenário mais provável
Fonte: Autores
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Figura 8 - Análise do cenário otimista
Fonte: Autores

